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Oprava vozovky po výstavbě kanalizace
Z

dálo se to jako nekonečný příběh, ale oprava
vozovky v ulici Boleslavská
snad už opravdu končí. Jednání s firmou IMOS group
s. r. o. se velice komplikovala a v jeden okamžik to vypadalo, že opravu snad ani
nedokončí.
V době uzávěrky Tišických rozhledů je výkop zhutněn a je položena první vrstva živice. Zbývá odfrézování
tzv. zámků, které slouží jako
styčná plocha vozovky s novým kobercem. Následně by
měla být položena finální
vrstva živice. Vše má být do
konce října hotovo. Je to významně déle, než byl ohlášen
původní termín reklamační

opravy. Celá anabáze ohledně výstavby kanalizace a následné reklamační opravy
jsou pro nás zásadní výstrahou pro přípravu smluvních
podmínek na další investiční akce.
Velice děkuji všem občanům za trpělivost a věřte, že
uděláme maximu pro to, aby
se podobná situace již nikdy
neopakovala. 

Pavel Končel, starosta
To, co se zdálo být nekonečným příběhem, spěje, jak
všichni doufáme, ke zdárnému konci. Na finálním
dokončení ulice Boleslavská
se téměř nepřetržitě pracuje. 
Foto P. Brodský

Poštovní služby zachováme, prostory zmodernizujeme
U
rčitě čas od času zaznamenáte v médiích
diskuze o rušení poboček české pošty,
případně tlaku na zefektivnění provozu.

Česká pošta chce již delší dobu ztrátové pobočky zrušit nebo převést do systému Pošta partner.
Jde o typ frančízingu (udělení povolení na poskytování služeb), kde služby pošty zajišťuje smluvní
partner. V určitých vlnách se tlak od České pošty
na převedení do tohoto systému objevuje i u nás.

Chtěl bych vás proto ujistit, že uděláme vše proto, aby v naší obci byly veškeré poštovní služby zachovány i do budoucna. Nepřipustíme, aby se tento typ služby pro naše občany jakkoli omezoval.
Naopak, plánujeme modernizaci budovy pošty
a jejího okolí. Před několika lety se na této budově vyměnila střešní krytina a na příští rok připravujeme na budově pošty výměnu otopného systému, výměnu oken, dveří a zateplení celé budovy.
Asi ta nejzásadnější změna pro zákazníky bude

spočívat v tom, že se provoz přesune do pravého
křídla budovy (z pohledu od hl. silnice) a vchod
bude řešen z pravého boku přes nově přistavěné
zádveří. Zároveň se přebuduje přilehlé parkoviště tak, aby se zvýšila jeho kapacita a zároveň se
zvýšila bezpečnost při vyjíždění na hlavní silnici.
Poštovní služby vnímáme jako nedílnou součást občanské vybavenosti naší obce a budeme
se zasazovat vždy jen o zvyšování úrovně těchto
služeb. 
Pavel Končel

Výsledky voleb
do zastupitelstev krajů
V

e dnech 7. – 8. října proběhly volby do zastupitelstev krajů. V naší obci se volilo ve třech volebních okrscích - Tišice, Chrást,
Kozly s průměrnou účastí 29,35 %,
což je o 5,41 % méně než byla volební účast ve Středočeském kraji
a o 5,22 % než byla celorepubliková volební účast.
Nejvyšší účast měl volební okrsek
Kozly s 32,89 %, následoval okrsek
Tišice s 29,05 %, Chrást zaznamenal
účast 27,62 %. Z celkového počtu
1 731 voličů v obci odevzdalo platné
volební hlasy pouhých 494 voličů.
Volby ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí Ano - 20,76 % (16 man-

dátů), druzí jsou Starostové a nezávislí – 18,43 % (15 mandátů), na třetím místě skončila ČSSD – 13,75 %
(11 mandátů).
Volilo se též do Senátu Parlamentu ČR s celostátní účastí v prvním kole 33,54 %. Těchto voleb se
v naší obci zúčastnilo 28,30 % voličů. Do druhého kola za volební obvod Mělník postoupil Petr Holeček
(STAN) s 23,26 % a Veronika Vrecionová (ODS) - 21,33 %.
Druhé kolo zaznamenalo celostátní účast 15,38 %, v Tišicích 7,24
%. Za volební obvod Mělník byl do
Senátu Parlamentu ČR zvolen Petr
Holeček s 63,64 procenty.

(nač)

Po léta hledaná
kronika Tišic
nalezena!

K

dyž se v roce 1960 slučovaly
do té doby samostatné obce
Tišice, Chrást, Kozly, zjistilo se,
že na společný obecní úřad nebyla odevzdána kronika Tišic.

Během let bylo mnoho verzí, co
se s ní mohlo stát – byla úmyslně
či neúmyslně zničena? Byla v době
okupace uschována u někoho, kdo
během války zemřel? Leží stále neobjevena u někoho na půdě či zakopána na zahradě? Či si ji někdo
prostě nechal? To byly spekulativní otázky, které si po léta mnozí
pokládali. Odpověď na ně již známe. Naše nejstarší obecní kronika
z let 1914 – 1938 byla nalezena.
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Pokračování ve výstavbě kanalizace

A

č to na první pohled není
možná zřejmé, spolu s realizací potřebných staveb se v každém roce zároveň připravují
i projekty na roky následující. Jelikož je naší prioritou pokračovat ve výstavbě kanalizace, upírá
se velké úsilí právě tímto směrem.
V předešlých letech byl vybudován kanalizační řad v ulici Mlékojedská a přilehlých ulicích, kte-

rý ovšem není napojen na stávající
funkční systém. Logicky se tak nabízí propojení právě této části s již
funkčním celkem kanalizace. V reálu tak výstavba kanalizace naváže
na řád v ulici Ke Křížku a bude pokračovat do ulice Na Pastvičkách
do již zmíněné ulice Mlékojedská.
Prostřednictvím této části kanalizace se v budoucnu bude pokračovat do ulice Mělnická a do dalších
částí Tišic.

Nová pohlednice Kde
A
obce Tišice

Na zmíněnou akci máme již přislíbenu dotaci ze Středočeského
kraje ve výši 3 mil. korun, celkové náklady by se měly pohybovat
cca v částce 10 mil. korun. Původně se tato etapa (II. etapa – 1. část)
měla realizovat v příštím roce. Bohužel se v rámci digitalizace značně zkomplikovala situace v rámci majetkových poměrů pozemků, které zabíhají do komunikace,
kde se výstavba plánuje. A nejen

je jeho místo?

ž budou čtenáři číst tyto
řádky, budeme uprostřed vzpomínkových oslav už
98. výročí vzniku naší republiky. Politici již tradičně položí věnce k památným místům,
tradičně opráší své proslovy
a hlavně nezapomenou k pořadové číslovce přidat další rok.
A vzpomenou i na zakladatele
nového státu prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, pro
velkou úctu k němu občany familiárně zvaného „tatíčka“.

P

rávě v těchto dnech spatřila světlo světa
nová pohlednice obce Tišice. Jsou na ní
důležitá místa naší obce.
Použité fotografie jsou dílem více autorů.
Grafiku pohledu zpracoval Martin Binder,
který se podílel již na tvorbě brožury Tišice v kostce. Věříme, že se nová pohlednice
bude líbit a bude se distribuovat i na poště
v Tišicích.
(nač)

to, nemalý čas zabere jednání se
Správou železniční dopravní cesty
z důvodu pokládky kanalizace pod
železniční tratí.
To znamená, že přípravy, spolu
s výběrovým řízením na zhotovitele a následnou realizací, by se časově
nedaly v příštím roce stihnout. Mohu
však občany v této lokalitě ubezpečit,
že v roce 2018 by výstavbě této části
kanalizace nemělo již stát nic v cestě.

Pavel Končel, starosta

V letošním roce nově objevené, do té doby považované za ztracené, záznamy a zápisy tišického obecního zastupitelstva z dob předválečných
nás i naši obec staví do situace
výrazněji a důsledněji se zabývat osobností našeho prvního
prezidenta. A zde se dostávám
k otázce, položené v nadpisu.
Nevím proč, zda z velké úcty,
či jen vedeni snahou přetrumfnout sousední obce, se tišické zastupitelstvo s plnou podporou občanů rozhodlo v roce
1935 nabídnout prezidentu Masarykovi čestné občanství obce
Tišice. Pan prezident prostřednictvím své kanceláře poděkoval a občanství přijal. A protože
úmrtím čestné občanství nezaniká a totalitním hlídačům jak

Gestapu, tak později Stb to nějak uniklo, prezident Masaryk
je čestným občanem naší obce
dodnes. Je z tohoto pohledu
vzpomínka na něho u chrásteckého pomníku padlých v 1. světové válce důstojnou připomínkou jeho významu? Myslím, že
není. Jeho místo by mělo být
v areálu nositele státní správy
a tím je obecní úřad. Zde příroda sama nabízí svůj klín tak,
jak bylo otištěno již ve stém čísle Rozhledů. Čestný občan T. G.
Masaryk by si to zasloužil.
I druhému prezidentovi Dr.
E. Benešovi nabídlo zastupitelstvo Tišic v roce 1937 čestné ob-

čanství. Prezident občanství přijal. To však už se blížil rok 1939
a s ním už z okleštěné republiky
vznik Protektorátu Čechy a Morava. Tentokrát už byly mocenské
orgány bdělejší. V prosinci 1939
v německy psaném přípise z Bezirksamtu (okresní úřad, pozn.
autora) Brandeis an der Elbe dostalo zastupitelstvo příkaz zrušit jmenování E. Beneše čestným
občanem obce, čehož zastupitelstvo uposlechlo a na mimořádném zasedání 19. 12. 1939 i provedlo. Zda o tom byl též informován E. Beneš, v té době již plnící
své poslání v londýnské emigraci,
zápisy mlčí. František Veselý

Fotomontáž naznačuje, kde by mohl být umístěn památník čestného občana Tišic T. G. Masaryka

Vzácný nález byl dílem náhody
N

ález kroniky obce Tišice
zdvihl ze židlí všechny, kteří se o historii našich obcí zajímají. Ve Státním okresním archivu
Mělník „Pamětní knihu v Tišicích
1914 – 38“ objevil pan František
Veselý a jak sám v rozhovoru řekl,
nález byl dílem náhody.
Cesta k nálezu kroniky začala
úplně někde jinde. A to v Chrástu
u památníku padlých v první světové válce. Tento památník prošel v poslední době rekonstrukcí
a jsou na něm uvedena nejen jména těch, kteří padli v 1. světové válce, ale i jména obětí 2. světové vál2 I TR 154

ky. „Já sám jsem z vlastního rozhodnutí již před deseti lety zpracoval
seznam dvanácti obětí holokaustu
z našich obcí ve druhé světové válce, a proto jsem se velmi podivoval,
že na památníku umístěný seznam
není úplný.“ uvedl v rozhovoru F.
Veselý. Když mu odpovědí bylo,
že seznam byl uveřejněn na základě dostupných historických pramenů, rozhodl se svou pravdu dokázat. „Ty lidi, které jsem na seznamu
nenašel, jsem osobně znal a z úcty
k nim, jsem chtěl jejich smutný osud
doložit do nejmenších podrobností.“
Na některé cesty v jeho pátrání ho
navedl dlouholetý přítel, bývalý ob-

čan Tišic historik Dr. Václav Štěpán.
Cesta pana Veselého vedla například
do Státního ústředního archivu Praha, do Ústavu pro studium totalitních režimů, až se postupně dostal
do Státního okresního archivu Praha
východ, který má sídlo ve Zdibech.
„Vycházel jsem z toho, že ve válečných
letech byl naším okresním městem
Brandýs. V archivu jsem chtěl nahlédnout do povinných policejních přihlášek z té doby.“ Byl odkázán do Okresní ho archivu Mělník. Zde byl zprvu zklamán, když mu velmi ochotná
archivářka sdělila, že takové doklady
v archivu nejsou. „A tu se mě ta velice milá paní zeptala - A nechtěl bys-

te nahlédnout do kroniky Tišic? – v tu
chvíli jsem myslel, že nevěřím svým
uším!“ Za dvě minuty měl pocit, že
nevěří ani vlastním očím. Po mnoho
let hledaná kronika, která byla považována za ztracenou, ležela před ním
na stole!
Pamětní knihu, jak se nalezená
kronika nazývá, mu nezapůjčili, ale
ochotně ho do ní nechali nejen nahlédnout, ale zpracovali ji do digitální podoby. Jednu z kopií předal
pan Veselý starostovi na srpnovém
zasedání zastupitelstva. Potlesk na
otevřené scéně si za tento nález pan
František Veselý bezpochyby zasloužil.
Naďa Černá

Na nádraží včas…
…a v čas, který cestujícím a kolemjdoucím
ukazují nové trojstranné hodiny. Slibované hodiny vyrobila a instalovala firma SPEL
z Prahy. Součástí zakázky bylo provedení v určené tmavě zelené barvě, aby hodiny zapadaly
do nové úpravy celé vlakové zastávky.
Málokdo mohl přehlédnout, jak se po mnoha
letech proměnila omšelá zeď lemující nástupiště. Dostala nejdříve zbrusu nový základní nátěr
a co víc, stala se místem, které jistě zaujme i ty,
kteří Tišicemi třeba jen projíždějí. Pro dekoraci zdi byly přesně zadány barvy, opět s ohledem
na celkový vzhled nádraží a přibližný požadavek na rozložení a typ obrazců. Pak už byla práce svěřena do rukou mladého umělce, který pomocí válečku a sprejů vnesl do malby svoji fantazii. Netradiční dílo se tak stalo oživením dříve pochmurného nádraží a někomu možná také
inspirací.
Nově natřenou budovu čekárny doplňuje nyní
na přilehlé zdi staré, ale vyzdobené kolo. To je
ale pouhou dekorací, nikoliv reklamou na nádražní kolárnu. Prostor pro uložení kol je totiž
v současné době obsazen do posledního místa.
V prostorách vlakové zastávky je ještě stále co zlepšovat, takže se cestující mají na co těšit. A návštěvníci webových stránek Tišic budou
také brzy moci vyjádřit svůj názor na proměnu
nádraží v připravované anketě. 
(jp)

Proměna železniční zastávky Tišice udělala z tohoto místa velmi příjemný kout, který oceňují nejen
místní, ale i projíždějící cestující. 
Foto P. Brodský

Směněný pozemek bude zdobit naši obec
O

brovským problémem, který se snažíme řešit, jsou pozemky soukromých vlastníků ve
veřejných částech obce.
Jsem velice rád, že se nám daří
alespoň částečně narovnávat majetkoprávní poměry tohoto dru-

hu. Jednou z posledních akcí v této
škále byla výměna pozemků mezi
obcí a TJ Sokol Tišice. Obec vlastnila například pozemky v hrací ploše fotbalového hřiště a naopak TJ Sokol Tišice vlastnila příjezdovou cestu k obecní restauraci, ale i další pozemky. Proto došlo

k výměně dotčených pozemků 1:1,
ale proto, aby se výměna uskutečnila ve stejné výměře, nabídla tělovýchovná jednota do směny pozemek bývalého sokolského hřiště,
které se nachází mezi ulicemi Spojovací a Sokolská. V tuto chvíli je
pozemek zanedbaný a po bývalém

hřišti, kde se konaly atletické závody, volejbal, kde byla i běžecká
dráha, už není ani památky.
V tuto chvíli připravujeme záměr
využití tohoto pozemku. Je to krásné místo v srdci obce, které si zaslouží, aby bylo v budoucnu její ozdobou. 
(pk)

Co je v „nové“ Pamětní knize v Tišicích
N

a jiném místě píšeme o tom,
jak pan Fr. Veselý objevil ve
Státním okresním archivu Mělník
kroniku – „Pamětní knihu v Tiši-

cích 1914 – 38“. Díky tomu se podařilo, alespoň částečně, doplnit
historii původních, samostatných
Tišic. Bohužel zápisy končí rokem

1938, takže chybí kronikářské zápisy za roky 1938 – 1960. Tedy za období, ve kterém došlo k velké řadě
tragických a převratných událostí.

Nejstarší zápisy ze života obce Tišice jsou dílem Aloise Slavíčka, obecního
pokladníka.

Kroniky, které máme, jen velmi málo, téměř vůbec nepopisují běžný život v našich obcích
v letech I. světové války. Chrástecká i kozelská kronika byly založeny až v po válce a zpětně, jen
všeobecně a krátce líčí bídu, hlad,
strach o blízké na frontách. Tišická pamětní kniha obsahuje 300
stránek, z toho celých 245 stránek
je věnováno podrobnému popisování života v obci v letech 1914 –
18. Zmíněných 245 stránek obsahuje opravdu velké množství výstřižků z tehdejších novin. Zbylo i dost místa na záznam skutečných událostí, poměrů v Tišicích. A věřte mi, je to otřesné čtení. O do nekonečna opakovaných
odvodech mužů a jejich odjezdech na fronty, včetně konkrétních jmen, o jejich nešťastných
rodinách, o bídě, hladu, vyso-

kých cenách všech potřeb, omezených přídělech. Ve snaze zajistit zásobování armády potravinami, vydávaly c. a k. úřady několikrát do roka nařízení kolik
a jakých potravin – obilí, mouky, brambor apod. smí mít každý
doma a ihned následovaly přísné domovní prohlídky – rekvizice - státními úředníky, vše, co našli navíc, se nemilosrdně zabavovalo, v posledním roce i za dozoru ozbrojených vojáků. Stejné to
bylo i u dobytka, koní. Poslední válečná, 25. rekvizice dobytka
proběhla 18. září 1918. Kupodivu
i po čtyřech letech bylo odvedeno
9 kusů dobytka a, jak poznamenal
kronikář, „dobře zaplaceny v nejvyšších cenách“. Samozřejmě nechybí radostný zápis o konci války a o vzniku samostatného státu,
doprovozený velkým množstvím
novinových výstřižků.
Zápisy za roky 1919 – 1938 mají již
zcela jiný charakter. Žádné celostátní a světové události, žádné obrázky.
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
P

NIKDO NESMÍ BÝT ZAPOMENUT ... aneb kdo byli Rudolf a Pavel PICKOVI

o vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava v březnu 1939 zakázali okupanti psaní kronik, ty musely
být odevzdány do okresních archivů.
Poslední věta, kterou kronikář
Václav Müller před odevzdáním
kroniky zapsal, byla: „Dne 6. ledna
zemřel zasloužilý občan zdejší obce
pan Rudolf Pick.“ S určitou nadsázkou lze říct, že zemřel včas – jinak
ho potkal stejně tragický osud, jako
ostatní členy jeho rodiny. Poměry a nejdůležitější události během
okupace popsal se zpětnou platností kronikář Josef Brodský. Kromě jiného zapsal: „Ze známé rodiny Pickovy (rodina bývalého obecního
kronikáře) zůstal ušetřen jen nejmladší syn Pavel Pick. Už po okupaci se mu podařilo získat stipendium a v srpnu 1939 odjel studovat
do Francie a tak se zachránil. Vrátil
se v roce 1945 jako podporučík čsl.
jednotek v Anglii.“
Pan Rudolf Pick se narodil
15. ledna 1882, byl v prvé řadě jedním z největších sedláků v Chrástě.
Hospodařil na statku č. p. 48, je to
dnes napolo zbouraný objekt vedle prodejny U Vacků, rodině patřila
i sousední vila. Byl to člověk velmi
aktivní, širokých zájmů. Významně se v letech před 2. světovou válkou zapojil do veřejného a kulturního života v Chrástě. V roce 1921
vstoupil do SOKOLA, byl předsedou dramatického a zábavního
odboru SOKOLA, pod jeho vedením byla sehrána řada divadelních
představení a satirických vystoupení. Od roku 1929 byl místostarostou SOKOLA. Divadelní, ochotnický život v obci nejen organizoval, ale byl i autorem divadelních
her. Kroniky uvádějí, že napsal a na
jevišti provedl hry „Máje“, „Posvícení na československém venko-

Rudolf a Pavel Pickovi (vpravo).
vě“, „Když já tím vojáčkem musím
býti“, „K zemi již se sklání uzrálý klas“. Už jen z názvů lze usoudit, co bylo hlavními náměty jeho
her – prostý život na venkově. Hrál
dobře na housle, uměl složit satirické kuplety, psal scénky pro nejrůznější oslavy, setkání. Nejvýrazněji se však doslova zapsal do historie jako třetí chrástecký kronikář. Prvním kronikářem byl v letech 1923 - 1928 Karel Podval, po
něm do roku 1931 psal kroniku
učitel a významný amatérský archeolog Rudolf Šanovec. Pan Rudolf Pick zapsal události až do roku
1934, kdy vážně onemocněl a předal funkci kronikáře panu Václavu Müllerovi. V zápisech do kroniky se velkou měrou věnoval problematice jemu nejbližší – popisu počasí a jeho vlivu na úrodu, ceny zemědělských produktů. Zaznamenal však i řadu důležitých událostí v Chrástě, např. v roce 1933 zavezení téměř vyschlého rybníčku,
který byl v místě dnešního parčíku za pomníkem padlých a vybudování odvodnění celého prostoru,
katastrofální přemnožení polních
hrabošů, kteří v desítkách tisíc za-

plavili okolní pole a ničili úrodu (viz.
TR 56), založení Obce baráčníků, založení oddílu kopané, v dalším roce
vybudování a slavnostní otevření letního cvičiště (dnes zpustlý a zarostlý
areál v Sokolské ulici, odkladiště stavebního materiálu). Je zajímavé, že se
v žádném zápise nezmiňuje o svých
společenských, kulturních a divadelních aktivitách – asi ze skromnosti.
O podrobné informace o Pavlovi, nejmladším synovi Rudolfa Picka jsem požádal Vojenský ústřední
archiv v Praze.
Pavel se narodil v Chrástě
18. března 1918. Mezi dalšími doklady z archivu je i Pavlem vlastnoručně
psaný životopis z května roku 1968,
který předkládal k žádosti o osvědčení o účasti na boji za osvobození. Zde
je, s minimálními úpravami: „Studoval jsem na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Ještě v době
po 15. 3. 1939 jsem se zúčastnil kurzů
v Denisově ústavu, získal stipendium
a odjel do Francie. Krátce po příjezdu, 1. září 1939 jsem se na čs. konzulátu v Paříži přihlásil jako dobrovolník do čs. armády, v níž jsem zůstal
až do demobilizace v r. 1945. K odvodu jsem se dostavil 12. září a činnou

službu nastoupil 12. října. Po výcviku v Agde jsme byli posláni na frontu do severní Francie, prodělali ústup
francouzské armády až k řece Loiře.
Tam jsem se dostal s francouzskou
jednotkou do Bordeaux a do Adge.
Potom byla naše jednotka přepravena do Anglie. Po příjezdu jsem prodělal pěší a tankistický výcvik a jako
příslušník 1. tankového praporu, který byl součástí 1. československého tankového sboru, jsem se zúčastnil akce Dunkergue 1944 - 45. Potom jsem odjel s jednotkou do Československa, kde jsem byl, jako vysokoškolák, v červnu 1945 demobilizován. Po únoru 1948 jsem měl
z politických důvodů potíže se studiem a teprve nyní studium dokončuji.
Rovněž jsem byl dvakrát distancován
ze zaměstnání.
Byla mi zpětně, od roku 1940,
přiznána důstojnická hodnost.
V současné době mám hodnost kapitána v záloze. Bratr Josef a matka
Marta byli během války deportováni do Terezína, kde se ztratila stopa.
V současné době jsem zaměstnán jako čtyřjazyčný tlumočník
a překladatel ve Státním výzkumném ústavu materiálu.“
Za aktivní účast v boji získal Pavel Pick medaili Za chrabrost, medaili Za zásluhy a Československou
vojenskou pamětní medaili. Poslední známá adresa jeho bydliště je Praha – Vinohrady, Lublaňská
13. Zemřel v roce 1971.
Nevím o nikom dalším z našich
spoluobčanů, kroniky se nezmiňují, kdo se zbraní v ruce, na frontě
bojoval proti německému fašismu.
Pavel Pick ani na okamžik nezaváhal, proto bychom na něj a jeho hrdinství neměli zapomenout!
Petr BRODSKÝ, kronikář
Fotografie poskytnul za svého
soukromého archivu
pan František Veselý.

Co je v „nové“ Pamětní knize v Tišicích
 Dokončení z 3. strany

Ceny „živnostních“ potřeb v roce 1915.
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Protože v té době téměř všichni
obyvatelé Tišic byli zemědělci nebo na
práci na poli byli závislí, jsou hlavními náměty zápisů popisy počasí, jeho
vlivu na úrodu a tím i na ceny obilí, brambor, řepy, zeleniny, ale i ceny
potravin v obchodech. Nechybí zápisy o rychlém rozvoji obce - výstavbě
obecního domu, železniční zastávky,
elektrifikaci, výstavbě cihelny, nárůstu
počtu rodinných domů a tedy i obyvatel, o významných archeologických
nálezech v prostoru za Kabernou.
Z politických událostí jsou uváděny výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a podrobně výsledky voleb do
Obecního zastupitelstva a následné
obsazení funkcí v něm. Samozřejmě
nechybí zápisy typu „černá kronika“.

Zápisy končí květnovou mobilizací v r. 1938, o volbách již v kronice není nic.
První zápisy do „Pamětní knihy“
provedl pan Alois Slavíček, roky
1919 – 20 napsal pan Rudolf Šanovec. V roce 1921 se odstěhoval do
Chrástu a psaní pamětí se ujal pan
Antonín Šára. Psal až do roku 1927.
V následujících 10 letech se v psaní vystřídalo několik tišických občanů, žádný neuvedl svoje jméno.
Na změnu kronikáře lze usuzovat
jen porovnáním rukopisu a úrovně
znalosti českého pravopisu.
Samozřejmě, že čtenáře TR s důležitými a zajímavými informacemi
z „Pamětní knihy v Tišicích“ postupně seznámím. Ta předložka „v“
je správně, podle originálu!

Petr Brodský, kronikář

Na bikeparku statečně
V

červenci roku 2011 TIŠICKÉ
KLUBko o. s. zahájilo práce
na výstavbě minibikeparku v Tišicích, v lokalitě Na Pastvičkách.
Nechali jsme zpracovat projektovou studii, studii na parkové úpravy a postupně se nám vlastními silami a s pomocí dobrovolníků podařilo vybudovat první dirtové lajny. Později přibyly lavičky, odpadkové koše, dřevěné lávky, zeleň
a park se během dvou let dovybavil
dřevěnými sochami. Slibovali jsme,
že místo nebude jen o jízdě na kole,
ale vznikne zde i zázemí pro odpočinek či jiný doplňkový sport. Zvolili jsme prvek, který by vhodně doplňoval vyřezané sochy a ke sportu
měl blízko a v roce 2014 jsme vystavěli minilanové centrum.
Čas přinesl i další rozhodnutí
a tak závěrečnou investicí v tomto
areálu bude vybavení k posilování,
a to venkovní posilovací a protahovací stroje. Z akcí máme nyní našetřeno přibližně 100 tisíc Kč, za které bychom chtěli tyto stroje zakoupit a namontovat. Důvod byl jasný. Opět je to prvek, který mohou
využít náctiletí, ale i dospělí. Takže

ze života školy
Ze života školy
» Od 26. 9. do 2. 10. se uskutečnil sběr starého papíru. V kontejneru se nashromáždilo 6,26
tun starého papíru, za které škola obdržela 11 769 Kč. Po jarním
sběru se celkové hodnoty sečtou
a všichni sběrači budou odměněni. Za zbylé peníze se nakoupí školní potřeby.

Výdaje bikepark
v Kč
Zemní práce
45 028
Zahradnické práce
166 571
Sochy, vstupní brána, inf. tabule 20 331
Dřevěné lávky
4 400
Lavičky + odpadkové koše
12 476
Informační letáky
3 683
Opičí dráha
99 075
CELKEM
351 564

Na herní prvky si rády přijdou v rámci vycházek zařádit děti ze školky.
až rodiče navštíví s dětmi areál, nemusí už volně postávat a mohou si
své tělo také protáhnout.
Nyní, pět let od vzniku projektu „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“, může být odměnou za
odvedenou práci holkám z KLUBka i dalším dobrovolníkům veřejný prostor, který je hezkým zeleným

místem, hojně navštěvovaný mladšími i staršími dětmi, včetně jejich
rodičů či prarodičů. V současnosti mají na pěkném vzhledu trávníků
i výsadby minibikeparku velký podíl
pracovníci údržby obecního úřadu,
za což jim děkujeme.

Za Tišické KLUBko

Radka Staňková

» Pro žáky školy se letos otevřelo celkem 11 zájmových kroužků, které nabízí širokou škálu
různých zaměření. Jde o kroužky: sportovní, pletení z pedigu,
přírodovědně-turistický, mažoretky, dramatický kroužek, práce s korálky a drátky, výtvarné tvoření, kreslení a malování,
kroužek anglického jazyka a taneční kroužek.

Víte, co je
bramborové
posvícení?

První pocity žáků z multifunkčního hřiště
K

dyž jsem ho poprvé uviděla, byla jsem nadšena
a nemohla jsem se dočkat, až si na něm zahrajeme. Do toho hřiště jsem se opravdu zamilovala.

Hezky se na něm hraje a je určitě lepší než tělocvična. Skvěle se na něm cvičí a běhá. Je krásné a velké, ale
taky pěkně barevné. Jsem ráda, že se naše školní hřiště
vylepšuje pro ostatní.
E. Křížová, V. třída
Je to skvělé, že máme větší prostor na cvičení. Je
dobré cvičit na větším prostoru. Je to prostě skvělý. Líbí
se mi, že se na hřišti dají dělat různé hry. Myslím, že je
to dobře, že postavili hřiště. Je to další nová věc ve škole, která se vydařila. Hezké bylo, když tam přišly mažoretky. To bylo přivítání. 
Š. Sosnovec, V. třída

Myslel jsem, že to bude stejné jako na fotbalovém hřišti, ale pak jsem zjistil, že je mnohem lepší. Nejlépe se mi
na něm hraje vybika a fotbal. Dobře se tam i cvičí. S panem učitelem tam hrajeme různé hry a cvičíme. Hřiště je
strašně hezké a výborně se na něm hrají hry a cvičí. Z nového hřiště jsem přímo nadšen. 
O. Krbec, V. třída

krátce z MŠ
Brigáda v MŠ
„Teda u vás jsou bezva rodiče,“ pronesla moje švagrová,
když jsem se vrátila ze sobotní brigády. „To jsem v Neratovicích nikdy neviděla, takovou účast! Tam na brigádu
přijde tak pět, šest lidí.“
V naší školce si nemůžeme na účast rodičů vůbec stěžovat. Vždyť se sešlo
něco kolem padesáti maminek, tatínků a dětí. Všichni pilní jako včeličky, takže
za chvíli byl vyhrabán celý areál, vykopané habry a připravené k další výsadbě,
natřené lavičky a dřevěný domek, vysbíraná napadaná jablíčka před školkou
a propojený chodníček, který využívají děti jako okruh pro své jízdy na koloběžkách a odstrkovadlech. Po zasloužené práci si brigádníci rádi opekli buřtíky
v nově vyhloubené díře pro budoucí ohniště, které vznikne na jaře při další brigádě. Tímto chceme všem zúčastněným poděkovat a těšíme se na další setkání.

Kroužky

K

aždým rokem pořádá naše
školka zájmové kroužky.
Ani letos nebudou děti ochuzeny, nabídka je opět široká.
V novém školním roce otevíráme kroužek tanečků pod vedením
Gabriely Říhové, keramiku, kterou
povede Petra Jarčicová, na flétničky bude děti učit hrát Mgr. Bc.
Ludmila Nováková a řečovou prevenci bude provádět logopedická
asistentka Naděžda Černá (individuálně). Věříme, že uvedené aktivity budou pro naše školáčky potěšením. 
Ludmila Nováková

O

dpoledne v úterý 27. září
jsme v naší škole prožili v duchu „Bramborového posvícení“.

Počasí nám vyšlo vstříc, děti
s rodiči si mohly plně užívat
v tvořivých dílničkách i při závodech a hrách, které pro ně připravili starší kamarádi z 5. třídy.
Ve skákání v pytli i hodu bramborou do dálky či na cíl si svorně změřili síly žáci i rodiče. Každý si pak mohl vytvořit postavičku z brambor, bramborové tiskátko, náhrdelník nebo upéct balíček bramborové mňamky přímo na ohni. Všem chutnaly nejen čerstvé bramboráky, po kterých se jen zaprášilo, ale i všechny slané i sladké dobrůtky věnované úžasnými rodiči.
Odpoledne jsme si společně
pořádně užili a určitě se těšíme
na další akci, protože v naší družině to prostě žije!

Simona Rendeková
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Kdo jsou Kocouři vod kocoura
Z

ašli si čas od času na pivo, ale sedět zbůhdarma u půllitru je nebavilo a tak vzali do
ruky šipky a jen tak pro zábavu si mezi sebou
sem tam zahráli turnaj. Ze zábavy se stala vášeň a z ní vzešlo historicky první tišické ligové
družstvo hráčů šipek s názvem „Kocouři vod
kocoura“. Jak to bylo s počátky našeho ligového týmu, jsem si přišla s „Kocoury“ popovídat
do jejich sportovní základny.

Všem místním je podle názvu týmu asi jasné,
kde družstvo hráčů trénuje a kde má své zázemí.
Šipky jsou prostě „hospodský“ sport, tam patří,
tam se odehrávají i prestižní extraligové soutěže. A protože u hry nejsou zapotřebí fyzické výkony, věk hráčů není nijak omezen, nevylučuje
se u něho ani popíjení libovolného moku, je to
možná důvod, proč se tento sport, alespoň co do
počtu registrovaných hráčů, stává nejvíce rozšířeným sportem u nás.
Trenér, kouč a kapitán Martin Vítek je registrovaným hráčem již několik let, kdy se účastnil turnajů jednotlivců, ostatní vstoupili do tohoto sportu letos. Jako tým se účastnili takzvané letní ligy, která se hraje od června do konce
srpna. Od září hrají 3. ligu C Středočeského kraje a vůbec do ní nevstoupili špatně. „Máme odehrány tři zápasy a jsme se svými výsledky spokojeni,“ dodává M. Vítek.
Liga se co do rozlosování podobá fotbalu.
Týmy ze skupiny odehrají zápasy každý s každým
na domácí půdě i na půdě soupeře, vždy ve stanoveném termínu. Družstvo tvoří čtyři hráči a maximálně čtyři náhradníci, určení trenérem, ten
určuje i jejich startovní pozici. Hráči se utkají se
všemi členy soupeřova družstva v předem stanoveném pořadí. Dále se mezi sebou utkají dvojice, součástí je i cricket. Hrají takzvanou 501 DO
(double out), kdy hráč musí uzavřít double položkou do přesné nuly. Má na to maximálně 15 kol
po třech šipkách. „Nejnižší možný počet šipek, které jsou zapotřebí k tomuto výsledku, je 9. To je pro
šipkaře magické číslo,“ doplnil Jiří Bělohlávek. Naším nejlepším hráčem je Martin Vítek. V současnosti je na 4. místě ze všech hráčů krajské 3. ligy
C. Jeho nejlepším výsledkem je ukončení hry v
5. kole sadou 60 – 60 – D15. Další dva – Jiří Adámek a Rostislav Hamerník jsou v první ligové desítce. Po ukončení ligových soutěží postupují dva
nejlepší týmy do vyšší soutěže, do 2. krajské ligy.
„Naše předsevzetí, se kterým jsme vstoupili do šipkové ligy, je být na konci sezony do 4. místa,“ řekl
s nadsázkou Jiří Adámek.

Ligový zápas s Kostelním Hlavnem přinesl našim
vítězství 4:14. Na týmových trikách, ve kterých
hrají, nechybí jméno a přezdívka hráče a logo
obce a týmu. Autorem vtipně nápaditého loga Kocourů je M. Vítek.
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Tým Kocourů vod kocoura tvoří: stojící zleva - Jiří Bělohlávek, Martin Vítek, Rostislav Hamerník, Jiří
Adámek. Sedící zleva - David Semenský (Nová Ves), Václav Pokorný, Vanda Adámková. (Na snímku
chybí Jiří Koníček.)
Postup výše není po všech stránkách jednoduchý. Jak jsem se dozvěděla, nejlepší světoví
hráči trénují až osm hodin denně, takže s každým postupem se musí také přidat tréninkové
časy. Zatímco nyní, jak sami uvádí, jezdí na ligové zápasy „kolem komína“, vyšší soutěže znamenají delší vzdálenosti za soupeřem. A kdo by si
myslel, že tréninky a soutěže jsou zdarma, mýlil by se. „Hraje se na běžných automatech, takže každou hru, jak tréninkovou, tak i soutěžní,
si musí hráči zaplatit. Platí se i startovné,“ vysvětlil Martin Vítek. Je tedy jasné, že každá koruna, kterou by případný sponzor věnoval, se
hodí. „Naším jediným sponzorem je v tuto chvíli obec Tišice, ta nám věnovala trika,“ dodal kapitán týmu. Všichni oceňují přístup obce a starosty, který bez zaváhání touto malou investicí
hráče podpořil. Sám se byl podívat na dvou turnajích a oceňuje, že sportovní život obce se zase
o kousek posunul. „Pokud ukážeme, že to s šipkami myslíme vážně, pak máme přislíbenu podporu i v příštím roce. A to my ukážeme, že to není
jen výkřik do tmy!“ zaznělo od J. Adámka. Chlapi mají v plánu nejen postupy v lize, ale i úpravu tréninkových prostor. K tomu řekl M. Vítek:
„Prostor chceme vymalovat v barvách obce, nebude chybět ani název družstva a jeho logo.“
Do této doby se může usoudit, že tým Kocourů vod kocoura tvoří jen muži, ale je to jinak. Členkou týmu je i Vanda Adámková, protože za mužský tým může hrát žena a dále platí, že mladší může hrát za starší. To obojí je případem Vandy, protože ona, jako juniorka, hraje za tým mužů. Bez zajímavosti není, že v kategorii juniorek jí patří první místo ve Středočeském kraji a Praze.
Mohlo by se dále zdát, že prostory pro šipky
jsou „U kocoura“ určeny jen pro naše ligové hráče. K tomu uvedl J. Bělohlávek: „Šipky jsou zde
pro každého, prostory máme zarezervovány pouze pro turnaje a zápasy.“ Jak dále pánové uved-

li, přivítají na tréninku každého, kdo by si chtěl
s nimi šipky zahrát, zkusit je může opravdu každý. Rádi do svého týmu přivítají každého pohodového hráče, protože o pohodu tu opravdu
běží, všichni se hrou hlavně baví.
Nevím, proč se říká, že ženské jsou upovídanější než chlapi. „Kocouři“ na mě chrlili jednu
šipkařskou informaci za druhou. Tu z pravidel
hry samotné, tu z organizace ligových zápasů či
zápasů turnajových. Aby „podpořili“ mé sebevědomí, za každou informací nezapomněli dodat
„vždyť je to jednoduché“. Mě to tak vůbec nepřipadalo. Náladu mi zvedl až jeden z hráčů, který
mě uklidnil slovy: „Nebojte se, já tomu v podstatě nerozumím do teď. Oni mi jen řeknou – hraj!
– a tak hraju. A to je na tomhle sportu to pěkné.“
Pokud chcete šipkám porozumět více, přijďte
se na turnaj ke Kocourovi podívat. Místní borci je zde pořádají každé sudé pondělí. Můžete se
i zapojit do hry, protože turnaj si může jít zahrát
opravdu každý i neregistrovaný hráč.
Tišičtí hrají závodně jen chvíli, za tu dobu si
mezi svými soupeři a zároveň kamarády vydobyli
přezdívku „zabijáci z Tišic“. To proto, že pravidelně obsazují první příčky. Přejme jim, aby se jim na
šipkařském poli i nadále dařilo. 
Naďa Černá
Tabulka 3. Liga C (D) – průběžné pořadí
Družstvo
kolo skóre legy body
1. Maniac Darts Kostelec n. L.
3 42:12 92:40 9
2. Kocouři vod kocoura Kozly
3 39:15 89:48 9
3. Bullíci Zdiby
2 28:8 61:28 6
4. Racing DC Neratovice
2 25:11 57:31 6
5. Kvakoš Mladá Boleslav C
3 28:26 70:61 6
6. Beta darts Semčice
2 19:17 48:42 3
7. Zdiby DC
3 21:33 55:77 3
8. Zápy ŠK
3 20:34 49:76 3
9. ATF Kostelní Hlavno
3 20:34 55:81 0
10. Darts centrum Chlum. Praha 3 16:38 50:86 0
11. Semafor Mladá Boleslav B
3 12:42 40:94 0

Dneska první liga

fotbal
Na svoje kluky
jsem pyšný

N

eznamená to, vážení čtenáři, že ve chvíli, kdy čtete
tyto řádky, bude odehrán některý z prvoligových zápasů. Akce
s tímto názvem proběhla na fotbalovém hřišti v Tišicích dne
15. října. A bylo se na co dívat!
Projekt Středočeského krajského fotbalového svazu, dává příležitost fotbalistům, trenérům, prostě
všem, které fotbal baví, se alespoň
na čas stát fotbalovými hvězdami a aktéry velké fotbalové akce na
nejvyšší fotbalové úrovni. A protože v 1. lize nemohou být všechny týmy, mohou alespoň na chvíli někteří prožít atmosféru těchto
zápasů. Do podzimního projektu
„Dneska první liga“ byly zařazeny
tři vybrané zápasy. Jedním z nich
byl duel I. B třídy, skupiny B, okr.
Mělník Sokol Tišice – TJ Byšice.

S

Družstva na trávník nastupovala za trojicí rozhodčích. Řízení zápasu bylo
svěřeno ženám.
Fotbalová show byla doplněna
množstvím doprovodných soutěží pro diváky. Některé z nich byly
v režii sedminásobného mistra světa ve footbagu Jana Webra, který divákům předvedl něco ze svého umění.
Atmosféra před vypuknutím zápasu byla skutečně prvoligová. Kotel fanoušků rozehříval své bubny,
trumpety i hlasivky, z reproduktorů zněla hudba, vítající na ligových
utkáních ty nejlepší z nejlepších,
moderátor Pavel Čapek uvedl jména všech nastupujících borců. Napětí a vzrušení, které zavládlo, bylo
patrné na tribunách i na trávníku.

Každý tým vstupoval na hřiště se
svým patronem. Tím Tišickým byl
bývalý brankář České reprezentace, stříbrný medailista z Eura 1996
Petr Kouba. Hráče Byšic převzal
pod patronát bývalý brankář České
reprezentace Jaromír Blažek.
Nejsem tou pravou, která může
hodnotit výkony fotbalistů, ale jako
divák a návštěvník celé akce jsem
se dobře bavila a myslím, že 980 diváků, kteří se přišli podívat, také.
Všem, kteří za akcí stáli, od těch,
kdo ji vymysleli, až po realizátory
a aktéry, patří velké poděkování.
Naďa Černá
 Další informace na 8. straně

Čečelice/Byšice – Tišice 9:1
(Štráchal)
Tišice - Velký Borek/Řepín 7:1
(Oplt 3, Krajč, Janoušek, Trédl,
Brodský)
Obříství – Tišice 1:8
(Brodský 2, Červinka 2, Vít,
Oplt, Štráchal, Janoušek)
Tišice - Dynamo Nelahozeves 2:1
(Oplt, Brodský)
Horní Beřkovice – Tišice 0:6
(Brodský 2, Janoušek, Krajč,
Formánek, Nachtneblová)
Tišice – Mšeno 3:0
(Oplt 2, Krajč)
Kostelec – Tišice 0:2
(Oplt, Štráchal)
Michal Vítovec, trenér

stolní tenis

Dvojice moderátorů akce Pavel Čapek a Jakub Kohák. Ten se se svými trefnými postřehy a připomínkami postaral o dobrou náladu nejen
v průběhu dění na hřišti, ale i během
tiskové konference.
Celá akce byla odstartována třicet minut před výkopem. Mikrofon
vzal do ruky zkušený fotbalový komentátor Pavel Čapek a brankářská
hvězda seriálu „Okresní přebor“ Jakub Kohák. Těmi byla zaručena nejen profesionalita, ale i dobrá zábava. V týmu, zabezpečujícím celou
akci nechyběli kameramani, reportéři, fotografové, zástupci sponzorů, hostesky.

ezónu jsme začali vysokou
prohrou v Čečelicích. Od
té doby jsme ale stoprocentní a soupeře přehráváme a tím
pádem je prostor vyzkoušet
v zápasech různé varianty hry.
Těší mě zájem kluků o sport
jako takový. V dnešní době, kdy
mají tolik jiných lákadel, jako sezení u různých multimediálních
„hraček“ nebo poflakování po
obci. O to více mě těší, když vidím kluky na hřišti i mimo tréninky. Ať hrají fotbal, tenis, pinčes
nebo nohejbal. S většinou kluků
to táhneme už 8 let a přeji si, aby
jim to nadšení vydrželo přes dorost až do mužské kategorie.

STOLNÍ TENISTÉ
PŘEPISUJÍ HISTORII

P

oprvé v historii oddílu tišického stolního tenisu rozehrála svá mistrovská
utkání obě družstva ve stejné
soutěži – Regionálním přeboru I. třídy.
Družstvo „A“, ve složení Petr
Weisser, Jan Košatý, Jiří Fabián,
Miroslav Brodský, Ivo Kratochvíl, je favoritem této soutěže,
družstvo „B“, ve složení Zdeněk
Válek, Pavel Jelínek, Pavel Dudek, Jindřich Vais, má pro tuto
sezónu jasný cíl, a tím je udržení se v soutěži. Po třech odehraných kolech vypadá tabulka
následovně.

Hlavní hrdinové celé akce.

Součástí akce byly rozhovory s trenéry, kapitány týmů, patrony. S mikrofonem reportér zavítal i do řad
diváků.

Parta našich fanoušků vytvořila dokonalou prvoligovou atmosféru.

Jeden z úkolů, který pro diváky připravil sedminásobný mistr světa ve
footbagu Jan Weber bez zaváhání
splnila naše fotbalová reprezentantka Vanda Adámková.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Sokol Tišice A
3
TJ Kralupy A
4
TJ Sokol Všet.-Mlék. B 2
Sokol Mělník - Pšovka A 2
TJ Neratovice D
3
TJ Dyn. Nelahozeves A 3
TJ Sokol Dřínov
3
TJ Dynamo Nelahozeves B 3
TJ Sokol Tišice B
3
Sokol Dolní Beřkovice B 2
TJ Neratovice E
4

3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
2
2
2
2
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43:11
50:22
31:5
25:11
34:20
27:27
26:28
24:30
14:40
7:29
7:65

9
9
6
6
6
3
3
3
3
0
0
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pozvánky na akce
S lampionem
za Kozlouchem

S

raz s lampionem v sobotu 5. 11. 2016
v 17 hodin u hřbitova v Kozlích.
Soutěžit se bude o nejkrásnější světýlko,
které do soutěže můžete přinášet od 15.30 do
16.30 hodin ke Kalu (ul. Labská - proti domu
čp. 82). Světýlka mohou být z dýní, sklenic
i z jiných materiálů.

Svatomartinská husa
Na hřišti

Z

veme vás již podruhé na úspěšnou akci
a to v pátek 11. 11. 2016 od 18 hodin.
Pro každého, kdo si zajistil rezervaci,
bude připravena poctivá porce husy, tři druhy knedlíků, bílé i červené zelí, sklenka „svatomartinského“ vína. K příjemné konzumaci a zažití bude vyhrávat harmonika. Cena je
180 Kč na osobu. Rezervace v restauraci Na
hřišti nebo na tel. č. 603 978 388 do 7. 11. 2016.

Pozápasová TISKOFFKA

byla příjemným zakončením fotbalové akce

S

oučástí akce Dneska první
liga, která se odehrála 15.
října, bylo i zhodnocení celé
akce na pozápasové tiskoffce.
Zde průběh zápasu mezi Sokolem Tišice a TJ Byšice, který skončil 1:1 v normální hrací době, ale na penalty zvítězili hosté, hodnotili trenéři obou týmů a jejich patroni. Tiskovku vedl moderátor
Pavel Čapek a vtipnými komentáři ji glosoval Jakub Kohák, kterého moderátor nazval Járou Cimrmanem českého sportu.

Rozsvícení
vánočního stromku

Některé herní situace si v ničem nezadaly s těmi prvoligovými.

P

rvní adventní neděli 27. 11. 2016 od 16
hodin před obecním úřadem.
Rozsvícení je v tomto roce kulaté desáté,
proto bude s překvapením. Budeme rády, když
nám šikovné maminky a babičky zase napečou.

Adventní jarmark

V

pátek, 16. prosince 2016 od 17 hodin
pořádá Základní škola Tišice v sále na
hřišti ADVENTNÍ JARMARK.
Děti ze školy zde vystoupí s krátkým programem. Po vystoupení budou k prodeji výrobky
dětí a šikovných maminek či babiček. (adventní
věnce a vazby, šperky z korálků, drátované ozdoby, výrobky z pedigu, patchworkové bytové doplňky, tradiční vánoční perníčky a jiné výrobky).

Vánoční koncert
v kostele Všech svatých

M

ilí spoluobčané, čtenáři Tišických
rozhledů, na závěr letošního roku bychom vás a vaše blízké chtěli opět pozvat na
vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. 12. 2016 od 17 hodin v kostele Všech
svatých v Kozlech.
Můžete se těšit na muziku, která k těmto
svátkům neodmyslitelně patří a to na Českou mši vánoční „Hej, mistře!“ Jana Jakuba
Ryby, která v našem kostele již jednou v podání Chrámového sboru Václav ze Staré Boleslavi zazněla a měla veliký úspěch. Těšíme
se tedy na společné shledání.

Patronem našeho týmu byl bývalý brankář České reprezentace, stříbrný medailista z Eura
1996 Petr Kouba.
První slovo bylo uděleno trenérům obou týmů. Trenér Byšic, Michal Hamšík uznal kvality soupeře a několik gólových
příležitostí, které nastaly po chybě jeho hráčů. Zápas viděl jako
vyrovnaný, kdy při penaltovém
rozstřelu, který přinesl konečné
dva body Byšicím, stála štěstěna na jejich straně. „Tišice měly

lepší první poločas, ve kterém
paradoxně dostaly od nás gól.
Od jejich vyrovnávací branky
v 55. minutě, jsme byly, dle mého
názoru, lepší my.“
Radek Zámečník, trenér Tišic, v úvodu poděkoval všem
za dokonalou fotbalovou atmosféru a přípravu. Litoval
dvou neproměněných gólových šancí v úvodu zápasu, kdy
následoval gól soupeře. „S tím
se potýkáme již několik kol, že
jako první inkasujeme gól a vyrovnání nás stojí mraky sil.“
Poblahopřál soupeři k zisku
dvou bodů, „které bych samozřejmě raději viděl na kontě Tišic.“ Oba patroni Jaromír Blažek a Petr Kouba, hvězdy republikové reprezentace své
doby, hodnotili výkony svých
svěřenců s uznáním, nešetřili
chválou, věděli, kolik sil stojí
za jejich výkony. Jaromír Blažek se snažil svého kolegu patrona přesvědčit, že vyhrál
sázku, když si vsadil na vítězství svého týmu, ale Petr Kou-

ba zásadně odporoval, protože zápas skončil remízou.
Součástí tiskoofky bylo i rozebrání některých herních situací a zákroků, které byly hned
v sále promítány. Vyjadřovali se k nim nejen trenéři a hráči samotní, ale i hlavní rozhodčí. Zatímco oči odborníků sledovaly fotbalové střety, Jakuba
Koháka nejvíce zaujala sada až
tanečních poskoků, které byly
dílem jednoho hráče Tišic.
Celá tiskovka se nesla v příjemném duchu, nechyběly
vtipné komentáře hráčů, moderátorů. Všichni odpovídali
upřímně, bez vytáček. „Z toho
by si mohli vzít příklad prvoligoví trenéři i hráči,“ ocenil jejich přímost Pavel Čapek.
I ten, kdo není fanouškem fotbalu, prožil příjemné fotbalové
odpoledne s partou všech, kteří
se v Tišicích fotbalu věnují. Video
ze zápasu na www.fotbaltisice.cz
Naďa Černá
Foto z akce: N. Černá,
L. Krajčová, P. Kváček

inzerce
n Prodám 3 pozemky v k. ú. Tišice
vhodné pro stavbu rodinných domů. Jsou
uprostřed obce, dobrý přístup, kromě kanalizace ostatní sítě jsou na hranici pozemků.
Zájemci volejte tel.: 728 952 236

Závěrečná tisková konference měla příjemnou atmosféru.
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