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ZDARMA

Naše mateřská škola
nejúspěšnější v regionu
V tomto roce si Spolana spolu s ostatními chemickými podniky v regionu připomíná 110 let chemie na
Neratovicku. K tomuto výročí uspořádala řadu doprovodných akcí mezi kterými byla i výtvarná soutěž vyhlášená pro základní a mateřské školy v jejím
regionu. Děti měly zpracovat buď samostatně nebo
spolu s učitelkami kolektivní práce na téma „Co si
představujeme pod pojmem chemie“.
Z oslovených škol se jich přihlásilo do soutěže
sedmnáct, sešlo se celkem 240 výkresů. Z nich odborná komise vybrala 21 nejlepších, jejichž autoři
byli odměněni v rámci letní zábavy – „Barevné léto
s chemií“. Nejúspěšnější škola či školka byla vyhodnocena dle počtu zaslaných prací do soutěže a počtu
prací vybraných mezi jednadvacítku nejlepších. Aby
byla zachována objektivita, musel být ve vyhodnocení zohledněn i počet žáků z přihlášených škol.
Mezi přihlášenými do soutěže byla i naše mateřská
škola, která zaslala 30 výkresů. Porotu, složenou z
profesorek výtvarné výchovy gymnázia Františka
Palackého, učitelky výtvarné výchovy základní umělecké školy a dvou zástupců Spolany, nejvíce z pra-

cí tišických žáčků zaujaly výkresy Jana Formánka,
Andrei Sovány a Kateřiny Tůmové. Při zohlednění
všech kritérií se naše mateřská školka stala v soutěži
nejúspěšnější.
A co to pro ni znamenalo? Nejen pocit, že tématické hodiny zaměřené na vysvětlování pojmu chemie
a její využití v životě, připravené učitelkou Ludmilou
Novákovou, žákům přinesly nové vědomosti, které
dokázaly výtvarně ztvárnit. Ale vítězství přineslo i
zajímavý finanční obnos. Pravidla soutěže měla ještě
další, velmi zajímavé pokračování – deset nejlepších
obrázků bylo vydraženo a výtěžek předán vítězné
škole. Dražba byla součástí závěrečného koncertu
Pavla Šporcla k roku oslav 110. výročí chemie na
Neratovicku. Pod taktovkou Alexandra Hemaly se
podařilo vydražit deset obrázků v celkové výši 58
500 Kč. Finanční ředitelka Spolany, která šek předávala, poděkovala všem za účast v dražbě a za podporu této dobročinné akce. Nyní již učitelky z mateřské
školy mají daleko příjemnější starost, než měly se samotnou soutěží – jak nejlépe získaný finanční obnos
investovat. 	
Naďa Černá

Uvnitř listu naleznete mimo jiné:
TIKANAS rozšířil svou činnost
............................................................ str. 2
Hřiště – blýská se lepší časy?
............................................................ str. 3
Zachránil lidský život
............................................................. str.4
Pétangue – hodně zdařilá akce
............................................................ str. 6
Vše o sportu
.........................................................str. 7/8

Využíváme
dotace
Nové oplocení na hřišti
V minulém vydání TR jsme informovali, že
Krajský úřad Středočeského kraje kladně vyřídil
naši žádost o dotaci na nové oplocení hřiště, které
bylo vlivem povětrnostních podmínek a radikálního zásahu vichřice velmi poškozeno. V rámci
Grantu roku 2008 z „Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje“ nám bylo uvolněno
200.000,- korun. Dále se na realizaci stavby, kromě obce, podílela finančně také Tělovýchovná
jednota Sokol Tišice a společnými silami se podařilo vybudovat dílo v hodnotě 466.000,- korun.
To nyní vytváří kvalitní a bezpečné prostředí pro
sportovní vyžití občanů, zejména mládeže a dětí.
Domnívám se, že touto stavbou bylo vytvořeno
chráněné území pro sport a využití volného času,
dílo, které vhodným způsobem reprezentuje naši
obec a již nyní je oceňováno příležitostnými návštěvníky naší obce.

Šek na 58 500 korun si z rukou finanční ředitelky Spolany Joanny Wisniewské převzala ředitelka
Mateřské školy Tišice Magda Křížová spolu s učitelkou Ludmilou Novákovou.

Zvoleno!
V polovině října jsme opět po čtyřech letech volili do krajských zastupitelstev. V naší obci jsme ze
14 nejrůznějších politických stran, sdružení a koalic vybírali své zástupce do zastupitelstva Středočeského kraje. Volební účast ve všech třech částech obce přesáhla 30 %, nejvíce voličů přišlo v Kozlech – 38,76 %, což je více než průměr v celém kraji. Naopak nejméně občanů volilo v Tišicích – jen
31,54 %. Přesto to bylo ale mnohem více, než před čtyřmi lety, kdy průměr v obci byl jen 26,69 %.
A jak to dopadlo? Celkově ve třech našich volebních okrscích zvítězila ČSSD s 37,17 %, druhé místo obsadila ODS s 31,82 % a třetí příčka patří KSČM s 17,03 %. Potřebných pět procent ještě překročili „ Nezávislí starostové pro kraj“ (5,95 %), ostatní politické strany, hnutí a koalice získali nepatrný
počet hlasů (0,21 až 1,44 %). Pokud jde o jednotlivé volební okrsky v naší obci, v Chrástu výrazně
vyhrála ČSSD nad ODS (42,48 ku 28,7 %), v Tišicích byl výsledek relativně vyrovnaný (ČSSD
37,04 % a ODS 31,11 %) a v Kozlech naopak výrazně vyhrála ODS nad ČSSD (38,66 ku 26,89 %).
Z dalších pak ještě „zabodovali“ KSČM v Kozlech s 21,85 % a v Tišicích  „Nezávislí starostové pro
kraj“ s 7,41 %. Výsledky ostatních se drželi ve všech volebních okrscích obce na stejné úrovni,  alespoň jeden volební hlas získali všichni ze 14 kandidujících subjektů.  	
oja

Naše poděkování patří hlavně Středočeskému
kraji, jehož aktivita a spolupráce na realizaci této
akce je nezastupitelná. Velké uznání náleží funkcionářům Tělovýchovné jednoty Sokol Tišice,
zvláště dr. Růžičkovi za spolufinancování akce.
Hlavní dík pak patří Antonínu Kravcovovi, místnímu podnikateli ve stavebnictví, za spolupráci
a vstřícné jednání, který se svými pracovníky
realizoval stavbu ve velmi dobré kvalitě a ve stanoveném termínu.
pokračování na str. 2
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ZPRÁVY Z OZ
30. září 2008
●● OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2008
●● OZ vzalo na vědomí informace o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje

●● OZ vzalo na vědomí rozhodnutí Odboru dopravy

MěÚ Neratovice o stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích v Tišicích
●● OZ vzalo na vědomí informaci o připravované
dražbě nemovitého majetku M. Kalibána dne
5. 11. 2008
●● OZ vzalo na vědomí pokyn starosty k provedení inventarizace majetku obce za rok 2008
●● OZ opětovně vyzvalo občany k připojení svých objektů na kanalizaci
●● OZ vzalo na vědomí připomínky a podněty občanů
z diskuse a pověřilo předsedy výborů a komisí jejich
řešením

Využíváme ....

pokračování ze str. 1

Úpravy zeleně

V rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje byla obci Tišice z dotačního titulu
„Akce místních programů obnovy vesnice“ poskytnuta dotace na údržbu a úpravy zeleně včetně potřebné
mechanizace.  Hlavním cílem našeho záměru je příprava lokalit uvažovaných dětských hřišť s herními
prvky, které podporují rozvoj dovedností dětí jako je
rovnováha, síla, prostorové vidění či koordinace pohybů a doplněných výsadbou keřů a stromů dotvářejících
celé prostředí. Začali jsme v loňském roce malým dětským hřištěm v Kozlech u rybníka, letos díky pomoci
Středočeského kraje můžeme připravit travnaté plochy
a výsadbu dřevin v Tišicích Na Pastvičkách a v Chrástu v areálu fotbalového hřiště. V dalších letech hodláme
postupně a možná i ve spolupráci s naším KLUBkem
tyto plochy vybavovat vhodnými hracími prvky. Kromě toho nám bylo umožněno zakoupit mechanizaci na
údržbu travnatých ploch – malý zahradní traktor velmi
dobré kvality Husqvarna CTH 220. Pracovníkům našich služeb velmi vydatně pomáhá, je spolehlivý a věřím, že tomu tak bude nadále.
Také v tomto případě děkuji Krajskému úřadu Středočeského kraje za spolupráci a vstřícný postoj k potřebám naší obce.          Miroslav Brodský, starosta
Upozorňujeme občany, že mají poslední možnost
objednat si odvoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností a zároveň si koupit
nebo pronajmout příslušnou nádobu.
Objednávky přijímá na OÚ Lenka Daňhelková,
tel. 315 698 237 nebo mail danhelkova@tisice.cz

Potřebná pomoc

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Mělníku nabízí službu osobní asistence pro seniory,
osoby zdravotně znevýhodněné a dlouhodobě nemocné, ale i pro zdravotně postiženou mládež. Vzhledem
k tomu, že služba je placená, můžete se přímo v Centru
poradit, jakým způsobem lze službu hradit, například
z příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách.
Rozsah služby si určuje klient či přímo uživatel sám
dle svých požadavků a potřeb. Osobní asistent může
pomáhat při sebeobsluze či rehabilitačním cvičení, dohlíží na dodržování lékového režimu, pomůže s nákupem, přípravě a podávání jídla, doprovodí k lékaři, na
úřad či jen na procházku apod.
V případě zájmu o službu osobní asistence může
zájemce kontaktovat osobně Centrum pro zdravotně
postižené na Mělníku, které sídlí v ulici Kosmonautů
3017, a to v pondělí nebo ve středu od 8,00 do 12,30  
a od 13,00 do 16,00 hodin, případně využít telefon se
záznamníkem 315 624 406.
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● starosta převzal za obec listinné akcie VKM a. s. v hodnotě 5,4 milionů Kč
●● Krajský úřad Středočeského kraje připravuje
1. Středočeský plán rozvoje sociálních služeb pro období 2008 – 2009
●● obec získala stavební povolení na studny a povolení
k odběru vody ze studní na ČOV a podtlakové stanici
●● firma PONTEX s. r. o. doručila projekt GO silnice
II/331 a žádá vydání stanoviska obce
●● Krušnohorské lesy a.s. obdržely souhlas s rozšířením
oplocení pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin
směrem na Přívory
●● SÚS přislíbila, že u silnice z Chrástu do Všetat budou
ořezány dřeviny a provedena oprava silnice ještě do příchodu zimy
●● vedení obce připravuje potřebné podklady a stanoviska pro žádost o dotaci na vybudování ochranné protipo-

vodňové stěny kolem podtlakové stanice
●● ČEZ-Distribuce a. s. žádá majitele pozemků, přes které
vede VN a NN, aby oklestili dřeviny v předepsaném rozsahu (více na www.tisicie.cz)
●● ve spolupráci s VKM a. s. se podařilo rozšířit vodovodní síť v naší obci v ulicích Polní, V Bažinách a Boleslavská
●● Odbor   dopravy   MěÚ Neratovice vydal „Rozhodnutí“, dle kterého má v naší obci Správa a údržba silnic
do 15. 11. 2008 osadit dopravní značky, kterými bude na
hlavní silnici II/331 stanovena nejvyšší povolená rychlost
pro nákladní vozidla na 30 km/hod.
●● Policie ČR si vyžádala dokumentaci z povodně v roce
2002 a provádí jistá šetření
●● projektová kancelář zpracovává úpravu projektu kanalizace – část, která má být ještě realizována, se musí rozdělit na několik menších etap pro postupné získání dotací

TIKANAS rozšířil svou činnost
Společnost TIKANAS začala letos v květnu s péčí o veřejnou zeleň a některými dalšími pracemi v oblasti údržby obce. Mohli jste tak potkávat pány Soukupa, Zvelebila a Hlaváčka při úpravě zeleně na hřbitově, sekání trávy
v parku, opravě cesty či úklidu okolo kontejnerů nebo
laviček. Začínáme tak naplňovat úkol, který dali zastupitelé společnosti TIKANAS při zakládání společnosti
a který se také promítl do názvu společnosti – TIšická
KAnalizace a Služby. O službách, které bude TIKANAS pro obec a také i pro občany nabízet a zajišťovat,
napíšeme více v některém z příštích čísel TR.

Ing. Věra Sedliaková

Kam pro informace

Při údržbě zeleně vydatně pomáhá i zahradní traktor,
pořízený z dotace poskytnuté Středočeským krajem.

Na nových internetových stránkách obce
www.tisice.cz – naleznete informace o společnosti TIKANAS, podrobný popis vakuové
kanalizace a čistírny odpadních vod a doporučený postup při zřizování nové domovní
přípojky na kanalizaci.

Chybička se vloudí, ale je nutné ji rychle napravit
Dnem 30. září 2008 uplynula lhůta, ve které
mohli uživatelé kanalizace uhradit druhou část
platby za právo na využívání kanalizace, pokud
využili možnosti rozdělit si platbu na dvě části,
jak to umožňuje Vyhláška obce č. 4/2007. Této
možnosti využilo necelých 15 % uživatelů. Drtivá většina uživatelů kanalizace svou povinnost
v termínu splnila a patří jim poděkování za jejich
odpovědný přístup. Někteří občané však termín
nedodrželi a svou chybu určitě rádi urychleně
napraví!
Znovu připomínáme, že jsme každé pondělí
od 17,00 do 18,00 v naší kanceláři v Boleslavské

ulici 89 (starý OÚ) k dispozici pro všechny, kteří
potřebují cokoliv kolem kanalizace. Přicházejí se
například poradit noví stavebníci, ale mohou přijít i ti, kteří promeškali řádný termín úhrad. Pokud
by nemohli využít našich úředních hodin, je možné se domluvit telefonicky na čísle 724 596 163
na jiném termínu.
Tam, kde se chybička vloudila a není vše včas
uhrazeno, věříme, že ji ti, kterých se to týká, co
nejdříve napraví. Pro ty „zapomnětlivé“ uvádíme
seznam nemovitostí, kde nějaký ten dluh je:
Na Doubí 37, 54 / V Uličce 305 / Polní 447/15

Ing. Věra Sedliaková

Údržba víceúčelového sálu

V polovině září provedla odborná firma DH-PLUS s. r .o. údržbu parketové podlahy víceúčelového sálu, protože byla nutná. Vzhledem k tomu, že jsme již dříve opustili systém lakování,
udržují se parkety speciálními olejovými nátěry. Základem těchto nátěrů je olej z finských borovic
a přírodní rostlinné vosky.  Dle doporučení odborníků by se měla provádět v kratších intervalech
a moderními přípravky.
Vzpomínám na staré parkety v hospodě „U Literů“, kde se občas drátkovalo, hydrovoskovalo,
natíralo pastou na parkety a leštilo. Řada z nás parkety tehdy leštila také svými tepláky při hodinách cvičení v Sokole. Parkety byly jak zrcadlo. Věřím, že se i nyní dopracujeme k té správné
a optimální technologii údržby tak, že i senioři budou při tanečcích s Přívorankou spokojeni.
Miroslav Brodský, starosta

Hřiště – blýská se lepší časy?
Někdy k rozhýbání aktivity stačí jen malá zmínka. Třeba taková větička, jaká se objevila v rozhovoru s „májovníky“, že v Tišicích chybí hřiště. Některé, hlavně ty starší, tato věta „zvedla ze
židlí“ a okamžitě reagovali slovy – Jako by si to hřiště nemohli udělat sami. Nemohli, zní stručná
odpověď. Tam, kde kdysi nastupovali mladí, staří a zdravý selský rozum, aby v akci „Z“ budovali
dětská hřiště, houpačky a prolézačky, tam dnes nastupují bezpečnostní směrnice a normy, přikazující budovatelům, jak a co má vypadat, z čeho smí být vyrobeno, jaké povrchové úpravy musí být
dodrženy. Jako by uživatelům toto všechno, spolu s certifikovanou firmou bdící nad výstavbou,
zajistilo bezpečnost a nezranitelnost. Taková jsou nařízení a přes ty, jak známo, nejede vlak.
Jiné tato věta vedla k zamyšlení, co by s tím v době, kdy se obce všeobecně potýkají s nedostatkem finančních prostředků, šlo dělat. Jedno hřiště obec má – fotbalové, s velkými prostory kolem.
A právě ty byly předmětem schůzky, na které se sešli Antonín Kravcov a Petr Kouba, zástupci
fotbalového oddílu, Radka Staňková, předsedkyně Tišického KLUBka a starosta obce Miroslav
Brodský.  Všichni zasedli nad plánem hřiště, všichni měli představu, jak by prostory šly využít.
Miroslav Brodský: V současné době již existuje projekt, který řeší využití plochy za brankou
u vchodu na hřiště. Zde by měla vzniknout travnatá plocha, posázená dřevinami, kde by se postupně
budovaly dětské prolézačky. Na tento projekt se snažíme získat grant.
Antonín Kravcov: Všichni vidí, že je zde krásné hřiště, na které nemá veřejnost přístup, aby si
zde mohla rekreačně zasportovat. Málokdo však vidí, kolik to stojí práce, času, úsilí i peněz takový
trávník udržovat. My máme plány s plochou za brankou v zadní části hřiště, kde by měla vzniknout
tréninková plocha, abychom odlehčili trávníku na hřišti.
Radka Staňková: Naším cílem a snahou je vkládat finanční výtěžek z akcí, které pořádáme, do
věcí prospěšných našim občanům. Areál hřiště využíváme při pořádání našich KLUBkových akcí,
a tak bychom se chtěly podílet na budování tohoto areálu. Ale to chceme jen v tom případě, budou-li
zde plochy určené pro veřejnost.
Petr Kouba: Myslím si, že toto sportoviště se přímo nabízí k tomu, aby zde našli svůj prostor jak
sportovci, tak i veřejnost. Pokud se vše dobře promyslí a skloubí, nemůžeme si vzájemně překážet.
Jak jsme se dozvěděli, obec má velké plány s plochou starého „sokolského“ hřiště a s hřištěm
„Na pastvičkách“. To je určitě dobře, že existují dlouhodobé plány rozvoje. Ale přiznejme si, že
v současné době jsou to více sny, než možná realita. Budovat hřiště „na zelené louce“, kde chybí
elektřina, voda, sociální vybavení, je vysoce finančně náročné. Soustředit prostředky tam, kde již
mnohé z toho existuje, je reálnější cesta k cíli. Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že je
nejprve potřeba domyslet všechny potřebné technické úpravy hřiště související s postupem fotbalového týmu do vyšší soutěže. Dále pak proměřit všechny přilehlé prostory a nechat vypracovat
několik projektů na jejich využití. I přesto, že není vše přesně vyměřeno, je vidět, že by zde mohly
vzniknout sekce pro děti, rekreační sportovce i místa pro posezení a odpočinek. Schůzku uzavřel
starosta Miroslav Brodský: „Je jedině dobře, když iniciativa vzejde od obyvatel. Když se sloučí úsilí
několika organizací, pak bude cesta ke hřišti rychlejší. Obec bude určitě tuto snahu podporovat.“
Mládež si sama hřiště nepostaví, ale jsou věci, které by mohla, ba přímo měla udělat. Do této
doby, i přes četné urgence, zůstává neuklizen prostor, kde o Májích stála májka, dodnes zde trčí její
pozůstatky. 	 Naďa Černá

Ani tentokrát nebyla porušena tradice a mezi novými občánky naší obce byla opět dvojčátka. Spolu
s těmito dvěmi holčičkami starosta obce Miroslav Brodský přivítal další „přírůstky“ – ještě dvě
holčičky a čtyři kluky.

Cvičení pro
všechny
Když se řekne aerobik, zbystří ženy. Tento sport si
téměř přivlastnily. Hudba, krokové variace připomínající moderní tanec, rytmus – to vše jim vyhovuje.
Většině z nich je bližší tento způsob formování těla
a zvyšování kondice než docházení do posiloven,
kde mezi svalnatými chlapíky zápolí s přístroji s téměř nulovou zátěží.
Není proto divu, že na hodinách aerobiku, které probíhají každé úterý a čtvrtek v sále na hřišti
v Chrástě, je plno. Pokaždé se sejde mezi dvaceti až
třiceti ženami, které si pod vedením lektorky Ivany
Šeflové pomalu osvojují první krokové sestavy aerobiku. Mluvíme stále o ženách, ale mezi nimi jsou
vždy šesti až desetileté holčičky a přibližně třetina
náctiletých slečen. Pro poctivě docházející cvičenky již není problém okamžitě zareagovat na pokyny

Ivany: „Půjdeme čtyřikrát step do strany, patičky,
mambo, křížení, přísuny dopředu a vé krok.“ Ona
sama se věnuje aerobiku jako lektorka již dvanáct
let. Úterní hodiny jsou čistě aerobikové, ve čtvrtek
se cvičí lining. Ten je zaměřen na tvarování a posilování „Popsala bych to jako dynamickou kalanetiku, kde se cviky opakují vícekrát dokola,“ říká Ivana. Aerobik je více o kondici a zvyšování fyzické
námahy. Hodiny aerobiku zde vedla přibližně před
osmi lety a po mateřské dovolené se sem vrátila.
„Tady byl o cvičení zájem, jsou zde příjemní lidé,
prostředí, ráda jsem znovu přišla.“
Cvičení probíhá i v budově základní školy. Zde
se k pravidelnému cvičení pod vedením Petry Hájkové schází deset dívek a žen. „Prostory jsou zde
menší, ale místo pro patnáct cvičících tu je,“ říká
Petra, která se aerobiku věnuje již 14 let. Hodina
cvičení je zde rozdělena jak na aerobik, tak na posilování. Takže i zde se může při cvičení zvyšovat
fyzická kondice nebo tvarovat postava do ladnějších křivek.
Hodiny nejsou jen tvrdě vyšlapanou cestou k lepší
kondici, ale i příjemným odreagováním. Nejednou
zaslechnete – kdyby viděla, jak to šlapu, tak nás nechválí, jindy zas – ke konci jsem myslela, že už mi
ten zadek upadne, ale vydržela jsem. Nové cvičenky většinu sestav napoprvé nestíhají, tak jen konstatují – nevím, jestli jsem zrovna cvičila rondo, ale
nějak jsem se zakroutila. O přesné a synchronizované cvičení zde určitě nejde. Jde o to hýbat se a jen
nelenošit. A to na hodinách aerobiku určitě žádná
nedělá. Kdo ještě do této doby váhá, zda se cvičením začít, tak věřte, že všechny pravidelně chodící
si nemohou hodiny s aerobikem vynachválit. „Nejde jen o cvičení, ale schází se vždy i prima parta,
a to je další pozitivum,“ chválí cvičení Ladislava
Krajčová. 	
nač
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Zachránil lidský život
Denně umírají na silnicích nebo na následky zranění lidé. Víme, že někteří jen proto, že
jim nebyla včas poskytnuta první pomoc. Život zraněných mnohdy záleží na tom, zda je někdo najde, zda se objeví někdo, kdo bude umět pomoci. Tak tomu bylo letos na svatou Annu
v parku „Pod kovárnou“ v Kozlech u rybníka. Parta mládeže popíjela tak vydatně, až se jedna z dívek, v té chvíli již značně posílená alkoholem, začala dusit vlastními zvratky. Ostatní
nevěděli, co si počít a když se blížili dva kluci, tak utekli. Jedním z přicházejících byl teprve
čtrnáctiletý Jaroslav Kavín.
se nezvedá a kašle tak dlouho, tak jsem se k ní
vrátil a poznal, že to není jen opilost, ale že je
s ní zle. Snažil jsem se jí vyčistit ústa a zavolal
záchranku. Dal jsem ji do stabilizované polohy.
Jak s tebou komunikovali lidé ze záchranky?
Popsal jsem jim situaci a oni se vyptávali na její
stav. Po celou dobu mi radili, co bych měl udělat,
kdyby se její stav zhoršoval. Záchranáři přijeli asi
za 15 minut. Přiznám, že do té doby jsem měl velký
strach. Když ji stabilizovali, tak řekli, že by bez pomoci nepřežila více jak půl hodiny.

Říkáš, že jsi dívku dal do stabilizované polohy, s tím by si asi málokdo poradil. Kde jsi
získal takové zkušenosti?

Jednak ve škole a pak také z myslivosti. Účastním se různých soutěží z myslivosti a součástí testů
je i zdravověda, umět poskytnout první pomoc při
zranění třeba na honu.

Járo, jak to pro tebe vše začalo?
Šli jsme s kamarádem na ryby a viděli v parku
partu mladých, která se rozutekla, když nás uviděla. Šli jsme pořád dál, viděli jsme, že tam na
zemi leží jedna holka a kašle. Bylo mi divné, že

Takže myslivost je tvým koníčkem?

Už od mala, vedl mě k ní táta. Když mi bylo asi
deset let, tak si pořídil mysliveckého psa. Já jsem
s ním chtěl také cvičit a tak jsem mu do jeho výchovy tak trochu mluvil. Když táta viděl, že to ode
mě není jen chvilková záležitost, ale že si ho chci

opravdu vycvičit, tak mi psa nechal. Teď již mám
s ním složeny zkoušky, tak spolu chodíme na hony.

Jsi žákem posledního ročníku základní školy, jaké jsou tvoje cíle, čemu by ses chtěl věnovat?
Budu se hlásit na lesnickou školu. Mě prostě myslivost baví, tak bych se jí chtěl věnovat
i profesně. Výhodou téhle školy je i to, že si sem
mohu s sebou vzít psa, budeme tam spolu, když
se mi podaří složit přijímačky.
Járo, nemohu se nezeptat – co ty a alkohol?
Jsi ve věku toho děvčete, mnohého čtenáře
tahle otázka také napadne.
Přiznám, že si s chlapama, když děláme na
myslivecké chatě, to pivo dám, ale jinak jdu raději se psem nebo na ryby.
Tento rozhovor budou číst i rodiče, které
mají stejně staré děti jako zachráněná dívka.
Napadne je – jak bych tomu klukovi poděkoval, kdyby mi dítě zachránil. Jak se její rodiče zachovali?
No, neřekl nikdo nic, ani rodiče, ani ona. Přišli za mnou jen ti kluci, co tam s ní popíjeli. Asi
jim došlo, co se vlastně stalo a jak se sami zachovali.
Zachránit lidský život je ten nejhumánnější
čin, jakého je člověk schopen, neměl by zůstat
bez povšimnutí, mělo by se o něm vědět. Ví
o něm i starosta obce Miroslav Brodský, „Mluvil jsem jen s Jaroslavovou maminkou a poděkoval jí za to, jak syna vedou k pomoci druhým. Čin
Jaroslava nezůstane bez povšimnutí, obecní zastupitelstvo již v tomto směru rozhodlo.“ Jak? To
není důležité, je jen dobře, že nezůstalo k události lhostejné tak jako ti, kteří by měli poděkovat v první řadě.
nač

Poprvé za Kozlouchem, podruhé ke stromku
Sotva má KLUBko za sebou další vydařenou
akci, už je tu s nabídkou něčeho nového, co si pro
vás připravilo na závěr roku.

Putování s lampionem za Kozlouchem

Lampionový průvod? Divíte se? Ale proč ne?
Ano, byl kdysi spjat s oslavami socialistických
svátků, ale děti tohle nevnímaly. Těm se svítící
lampion líbil, atmosféra jim připadala slavnostní. Takže jsme se rozhodly založit novou tradici,
částečně navazující na naše české zvyky z dob minulých a přidat k ní něco, co by bylo ryze místní
– kozelské.
Prvního listopadu se slaví svátek Všech svatých.
A protože i tak se jmenuje kozelský kostelík, začneme naše putování právě u něho. V tento den se
zjevují dušičky, které na světě zlobily a skončily
v pekle. Ale naše putovníky nic nepřekvapí. Když
se nějaké strašidýlko objeví, posvítí si na něj lampionem, a když se jako strašidýlko ustrojí a namalují, tak budou mezi těmi opravdovými k nepoznání. Lampionek si musí přinést každý svůj, takže
tatínkové nebo dědečkové, máte na čem pracovat.
Odsud se vydáme za Kozlouchem. To je místní
strašidýlko, které bydlí u rybníčku v Kozlech a zjevuje se pouze na svátek Všech svatých. V tento den
rozdává svým dětičkám sladkosti, tak doporučujeme malým putovníkům, aby se určitě přistrojily,
protože tak je od těch svých nerozezná a sladkost
se dostane i na ně.
Určitě by se nikomu nelíbilo, kdyby v parčíku
bylo smutno a ponuro. Takže uvítáme, když doma
připravíte a do parku přinesete vyřezané dýně, které nám prostor osvítí a dotvoří tu pravou atmosféru. A kdo nemá dýni, může donést pomalovanou
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láhev jakékoliv velikosti. Čím větší, tím lepší!.
Všechna donesená světýlka musí být ale bezpečná,
to znamená z nehořlavého materiálu. Své výtvory
označte jménem a nejkrásnější světýlko odměníme. Přineste je k rybníčku mezi 15,30 a 17,00 hodin. Pokud nám maminky budou chtít něco napéct
k připravenému čaji pro děti, budeme jedině rády.
Ale nevadí, pokud budou pekařskou energii šetřit
na setkání u vánočního stromku.

Takže – sraz bude před hřbitovem v Kozlech 1. listopadu v 17 hodin!!!

A pokud byste chtěli vědět, jak by takový Kozlouch mohl vypadat, tak přijměte pozvání na výstavu, kterou pro vás připravili děti a učitelé ze
základní školy.

Přijďte k nám za bubáky, strašidly i strašidýlky

Děti z naší školy mají o nich jasnou představu. Spolu s učiteli i rodiči popustily uzdu své
fantazii a o výsledku se můžete přesvědčit v sobotu 1. 11. 2008 od 13,00 do 16,30 hodin a po
celý měsíc listopad vždy v pracovních dnech od
13,00 do 16,00 hodin ve sklepě základní školy
na výstavě dětských prací s názvem „Postrašení
ve  sklepení“.

Podruhé ke stromečku

Protože tradice jsou od toho, aby se dodržovaly
a pokračovalo se v nich, budeme pokračovat i v té,
kterou jsme založily loni. Před rokem poprvé byla
zahájena tradice rozsvícení vánočního stromku na
1. adventní neděli. Letos vás zveme na druhé setkání u tišického vánočního stromku. Sejdeme se
opět před budovou obecního úřadu, a to 30. listo-

padu v 16 hodin. Zahájíme tak spolu adventní čas,
který je časem rozjímání, vzpomínání a očekávání
nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.   
Zveme Vás na šálek čaje, punče, svařáku či grogu, při kterém se můžete zaposlouchat do koled,
které zazpívají děti ze základní školy a do krásných vánočních tónů, jimiž nás potěší ti z nás, kteří
se věnují hudbě. Nebude chybět ani vystoupení
nejmenších dětí z mateřské školky. Určitě bude
k zakoupení i něco sladkého z kuchyní našich
přispěvovatelek. Snad ani tentokrát nás neopustí
jejich přízeň a „výtvory“ přispějí k nadcházející
vánoční pohodě. A protože je advent časem vzpomínání, připravíme malé překvapení, které nás vrátí do vzpomínek na končící rok.
O všech ostatních i těchto akcích se dočtete na našich webových stránkách: www.klubko.tisice.cz.
Pokud chcete být informováni o všem, co chystáme a připravujeme, zašlete mail na adresu:
klubko@tisice.cz a budete zařazeni do databáze pro rozesílání novinek o pořádaných akcích.

Za TIŠICKÉ KLUBko
Naďa Černá

Začal nový školní rok …
Uplynuly téměř dva měsíce  od prvního zvonění v novém školním roce. První zářijový den se
z bývalých předškoláků stali na dlouhou řadu let
školáci. Pro ně i jejich rodiče to byl jeden z nejvýznamnějších dnů života. Letos jsme přivítali 21
prvňáčků. Doufáme, že naše škola bude místem,
kam budou chodit rádi a přejeme, aby se jim ve
škole líbilo a aby v budoucnu vzpomínali na své
paní učitelky a pány učitele v dobrém.
V letošním roce má základní škola 82 žáků. Změna nastala ve školní družině, o prázdninách jsme se
rozloučili s vychovatelkou Janou Žabkovou a na
její místo nastoupila Hana Jelínková, která se vrátila po rodičovské dovolené.
J. Slámová
V den svého svátku mezi nás opět zavítá Mikuláš a jeho pomocníci. Přijďte se pobavit společně se
všemi dětmi při tanci. A pokud byly děti celý rok opravdu hodné, určitě si od Mikuláše odnesou nějakou nadílku. Těšíme se, že se s dětmi a jejich rodiči či prarodiči setkáme

6. prosince 2008 od 14,00 do 17,00 hodin v sále na hřišti.

Úspěšné fotbalistky
Je to zvláštní, ale každý rok, kdy škola vyšle
fotbalové družstvo na turnaj McDonald Cup,
tvoří základní kostru mužstva čtveřice holek.
Ano holek. Kluci sice také hrají, ale mají co
dělat, aby stíhali děvčatům. A právě ona zmiňovaná čtyřka vyrostla na tišickém hřišti a sklízí jeden úspěch za druhým. Jsou to Michaela
Jablončíková (12 let), Andrea Filová (11 let) a
Jaroslava a Radka Slavíkovi (10 let).
S Andreou Filovou jsme si tedy povídali…
V jakém oddíle hrajete a jakou soutěž?
Za FC Mělník, v družstvu žákyň, první ligu,
což je samozřejmě nejvyšší soutěž. Posílali do
mužstev dotazníky, komu to jde, a trenér Michal
(Vítovec – pozn. red.) napsal, že Míše a mně.
Nejdřív nás chtěli jenom na hostování, později
nás vzali.
Kdy trénujete? A kdy hrajete mistrovské

zápasy a proti kterým mužstvům nastupujete
v lize?
V pondělí, středu a pátek jsou tréninky. Mistráky v sobotu a někdy i v neděli a nastupujeme
proti holkám ze Sparty, Slavie, Plzně, Teplic,
Brna, Hradce Králové, Hodonína a Ivančic.
Na jakém postu hrajete?
Míša hraje střední zálohu a já stopera.
Jak jste se umístili v minulé sezóně?
Byli jsme na pátém místě.
Slyšel jsem, že jezdíte i do ciziny.
Jezdíme na soustředění do Holandska, letos
jsme byli v Dánsku. V obou zemích jsme vyhrály
místní turnaje.
Máte nějaké fotbalové vzory.
Mně se líbí Tomáš Rosický a Míše Ronaldo.
Děkuji a přeji hodně úspěchů.
Pavel Jelínek

Zleva: J. Slavíková, A. Filová, M. Jablončíková a R. Slavíková

Obec Tišice vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy Tišice. Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2008, nástup do funkce 2. 2.
2009. Bližší informace, požadavky a náležitosti k přihlášce najdete
na adrese www.tisice.cz.

Návštěva v MŠ

V polovině září navštívil naší mateřinku Jiří
Helekal, který sklidil u našich nejmenších velké
ovace. Jeho vystoupení plné písniček, pohybu,
her a povídání se všem moc líbilo. Jak se říká:
nemělo to chybu a rádi ho u nás opět uvítáme.

Naše holky
atletky dopomohly
gymnáziu k vítězství
Už jsme o nich na stránkách Tišických rozhledů psali, ale proč nenapsat znovu o někom,
kdo si pozornost čtenářů zaslouží. Kdo něco
umí a něčemu se věnuje.
Jana Čemusová a Klára Žofie Janoušková,
obě členky atletického oddílu TJ Neratovice,
obě studentky Gymnázia Františka Palackého. To se pravidelně účastní Středoškolských
her, jejichž okresní kolo proběhlo v září na
atletickém stadionu v Neratovicích. „Her se
účastnila další tři družstva z Kralup a Mělníka,“ upřesnila Ladislava Zdebská, profesorka
neratovického gymnázia. Jako každý závod, tak
i tyto hry mají svá pravidla, soutěží mezi sebou
maximálně dvanáctičlenná družstva, každý
z družstva může soutěžit ve dvou disciplínách
a štafetě. Jedné disciplíny se mohou účastnit
až tři závodníci z jednoho týmu, ale započítávají se body dvou nejlepších. „Jana s Žofií
byly našimi skutečnými oporami. Jana zaběhla
jako nejlepší dvoustovku a i osmistovku měla
vynikající,“ vzpomněla na zářijové závody
profesorka Zdebská. Žofii strhla atmosféra
závodů tak, že si ve skoku do výšky vytvořila
svůj osobní rekord – 150 cm – a její vítězství ve
výšce přineslo další cenné body neratovickým
děvčatům. A jak probíhaly samotné závody?
„Tady v Neratovicích to byla pohoda, žádná
velká nervozita, ne moc lidí, vládla zdravá rivalita, tady se nám závodilo dobře,“ popisuje
závody Jana.
Obě děvčata začala počátkem školního roku
trénovat u nového trenéra. „Myslím si, že vedené a plánované tréninky jsou znát na naší výkonnosti. Dříve tréninky neměly žádný řád, ale
nyní máme plán i na několik týdnů dopředu.
Poprvé po pěti letech, co se věnuji atletice, mi
trenér ukázal správnou techniku skoku přes
překážky,“ pochvaluje si tréninkovou změnu Žofie. Jana se specializuje pouze na běhy,
zatímco Žofie pendluje mezi výškou, dálkou
a překážkami. Jak obě tvrdí – nemají žádné
ambice, atletiku dělají proto, že je jednoduše
baví. Tréninky a tělocvik ve škole se jim zdají málo, zajdou si proto do moderní kryté haly
gymnázia zahrát i míčové hry. Prostě dvě obyčejné prima holky, kterým sport přirostl k srdíčkům. 	
nač
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Pétanque – hodně zdařilá akce

Kdo neházel, vyráběl řetěz na náš vánoční strom

O každý bod se velmi tvrdě bojovalo

Sešlo se celkem sedmnáct družstev, jejichž názvy
již při prezentaci naznačovaly, že hráči se přijdou
hlavně pobavit. Názvy týmů byly jen předzvěstí
dobře prožité neděle. Hráči, přicházející na hřiště,
nenechali nikoho na pochybách, že zrovna oni chtějí získat cenu za nejlepší kostým. Někteří přišli již
oblečení, tým Domácích potřeb do slušivých modrých plášťů a s rádiovkou na hlavě, Draci Capratovi  podtrhli vzhled i stylovými účesy. Husákovic
Housata byla oblečena do žluťoučkých mikin. Ale
někteří napínali organizátory i soupeře do poslední
chvíle. Holky ze školky, které se zaregistrovaly pod
názvem Palmy, se před zahájením objevily v nepře-

Ke slovu přišlo i měření

hlédnutelných parukách, ozdobeny přívěsky ve stylu tropů. Žabáci Kváčkovi vyrobená trika odhalili
až před zahájením, stejně tak tým Hruštičky. Nepřehlédnutelní byli i Chovanci Binderovi, kteří ukázali,
že i bláznoviny zde mají své místo. Členové družstva Sněženky a machr dresy nevyrobili, nahradili
je ale transparentem oznamujícím všem, že právě
oni se stanou vítězi turnaje. Prostě dobrá nálada přišla spolu s hráči a s nimi i krásné počasí.
Popsat atmosféru turnaje lze jen těžko, ale ze zaslechnutých komentářů si dokážete představit, že
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hra bavila malé i velké. Hned po několika úvodních
hrát přiběhl Žabák Pavel Kváček a zaníceně líčil
dojmy ze hry „Představ si, my jsme to projeli s těmi
malinkými dětmi, s těmi Draky, no to je vostuda!“
Z jiného kouta hrací plochy se pánové snažili přijít
na to, jak to ty Palmy dělají, že se jim koule stočí
tak, kam potřebují. Na třetí hrací dráze zas tatínek
podporoval syna slovy „Vidíš, i když jsi tak malinký,
dokážeš porazit velké chlapy,“ jejichž sebevědomí
v tu chvíli dosahovalo bodu nula. Styly hodů byly
různé, spodní, vrchní, vysoký, ale naše české „kutululů“ vítězilo a přinášelo vytoužené body. A kdo
by věřil tomu, že nedojde k pečlivému přeměřování
vzdáleností koulí od košonku, velmi by se mýlil.
Když po vyřčeném verdiktu vylétly nad hlavu malé
dětské ručičky, zatímco ostřílení dospěláci nevěřícně kroutili hlavami, nebyla o vtipné komentáře nouze. Trávníkáři i Meziploťáci, Koblížci, Kubulíni,
Rejnoci a Krysaři – ti všichni přispívali k bezvadné
atmosféře, všichni přijímali prohry se vztyčenou
hlavou a ubezpečením – „my jsme si přišli hlavně
zahrát“, všechny přece jen vítězství zahřálo více.
Kdo se nechtěl věnovat turnaji mohl usednou
k připraveným těstovinám a nastříhaným brčkům
a navlékat řetěz na vánoční obecní strom. Děti se
snažily délku řetězu dostat až k vytouženému stánku s odměnami, což se jim zanedlouho podařilo,
maminky pak využily práci na něm k příjemnému
sousedskému popovídání. Všichni se mohli v přestávce mezi finálovými hrami posilnit grilovanou
kýtou, která byla pro hráče i diváky připravena za
libovolný poplatek.
Na čtyřech hracích drahách se hrálo od deseti do
čtyř hodin. Pravda, někteří s tak dlouhou dobou
nepočítali, ale téměř všichni vytrvali až do konce
a bojovali i o to poslední místo v turnaji. A jak to
všechno dopadlo? Cenu za poslední místo v turnaji
si odneslo družstvo Marťanů, čtvrtí skončili a tác
amerických brambor si odnesli hráči družstva Rejnoků, cena za třetí místo – koláč ve tvaru odhoziště
pro pétangue patřila Housatům. STS Chvojkovice
Brod si za druhé místo odnesli koule, ale masové.
První místo vybojovali ti, kteří se do turnaje přihlásili jako poslední – Berušky. Sklenice utopenců jim
po vepřové kýtě určitě přišla vhod. Soutěž o nejlepší
kostým měla dva žhavé kandidáty – Domácí potře-

by a Palmy, ty si nakonec kytici ze samých dobrot
odnesly. S prázdnou však neodešel nikdo, spoustu
nových zážitků a seznámení, drobné dárečky, které hráči od organizátorek dostali hned v úvodu, si
odnesli všichni.
Žádná akce se neobejde bez zajištění organizátorů. Ani na tuto bychom nestačily jen my, holky
z KLUBka. Proto i touto cestou děkujeme hudební
skupině A je to…, fotbalistům, manželům Schne-

Tým Domácích potřeb Tišice patřil mezi žhavé kandidáty na cenu za nejlepší kostým

eweissovým, Josefu Šimonkovi a Miloslavu Soukupovi za pomoc při organizování tohoto turnaje.
A jestli bude i další jeho pokračování? No to se
nechte překvapit.
Za TIŠICKÉ KLUBko
Naďa Černá

V těsném souboji si cenu za nejlepší kostým odnesly PALMy,
čili Pavla, Andy, Lída a Magda, holky z naší školky.

Co se děje v Klubu seniorů?
Výlet se vydařil

Na 20. září letošního roku hlásila předpověď velké
zhoršení počasí. Přeháňky nebo déšť a zimu. Zkrátka tradiční počasí pro zájezd Tišických seniorů na
výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Stejně
jako při předešlých zájezdech se předpověď vyplnila
a stejně jako při většině
minulých zájezdů jsme
měli štěstí a nezmokli
jsme. Po celou dobu
naši přítomnosti nepršelo a navíc jsme viděli
a slyšeli opravdovou
Evu a Vaška, kteří se
tam připravovali na své
odpolední vystoupení.
Obtěžkání nakoupenými rostlinkami a vším, co se
tam nakoupit dalo, jsme byli ve čtyři hodiny doma
a potom nám padající déšť už nevadil.

Loučení s létem

Tradiční loučení s létem za asistence Přívoranky proběhlo letos o týden později, než v minulých letech. Toto posunutí termínu mělo patrně
vliv na o něco slabší návštěvu, ale pohodovou
atmosféru při těchto setkáních to rozhodně neovlivnilo. Přispěla k tomu i nabídka a hlavně
výborná obsluha nového nájemce restaurace.
Obsluhující děvčata plnila přání hostů pohotově a vždy s milým úsměvem, což v minulosti
nebylo zvykem. Čas při hezké muzice uplynul
rychle a byl konec. Přítomným nezbylo než říci
dobrou noc a nashledanou příště.

Kdy příště?

Na to příště zvou pořadatelé na neděli 7. prosince ve 14,00 hodin. Těšíme se na Vás na všechny
a hlavně na ty, kteří přijdou poprvé.
-kv-

Pozvánky do divadla

Obecní úřad Tišice zve všechny občany na divadelní představení. První - „Penzion ponorka“
-  bude ještě letos. Vše o tom, co způsobí prozrazení nevěry, se dozvíte v Divadle U Hasičů 25.
11. 2008 od 19.00 hodin.  V hlavních rolích se představí L.Vaculík, J.Révai, R.Štolpa a další.
Cena vstupenky je 300,-Kč.
Druhé pozvání je již na příští rok, a to do Hudebního divadla v Karlíně na muzikál Carmen. V hlavních rolích L. Bílá, Dasha, V. Noid Bárta a další. Představení bude 19. 2. 2009 od 19.00 hodin a cena
vstupenky je 590,- Kč.  
Přihlášky přijímá Lenka Daňhelková, tel. 315 698 237 nebo osobně na OÚ.

Také stolní
tenisté
odstartovali
Zatím se v úvodu nové sezóny 2008-2009 zdá,
že problémům, jaké provázely zvláště první polovinu loňského ročníku, kde a za jakých podmínek
se bude hrát, je s nástupem nového hostinského,
V. Schneeweise, zažehnáno. Kádr mužstva je,
až na odchod P. Slimaříka do TJ Pšovka, shodný
s loňskou sezónou. Podmínky jsou tedy optimální
a je na hráčích jak je využijí.
Do uzávěrky těchto TR odehrála obě naše mužstva po třech utkáních.
A-mužstvo má v RP I na svém kontě po dvou vítězných zápasech (oba 13-5) také první porážku.
Utrpělo ji na stolech stále se lepšícího Dřínova,
přestože nastoupilo v nejsilnějším složení. Zklamáním byl pouze jeden bod od P. Rubína. Dřínov
se tak ujal vedení v tabulce.
V RP II si naše béčko po dvou porážkách , doma
s Beřkovicemi B 4-14 a venku s Mlékojedy C
7-11, připsalo první vítězství nad Kralupy C 15-3.
Stálým problémem je účast na trénincích, protože
velká většina hráčů podniká a je pro ně problém
docházet na trénink.

Dosavadní výsledky:
Beřkovice A – Tišice A 5-13
(Brodský, Fabian a Jelínek 3,5, Dráb 2,5)
Tišice A – Mlékojedy B 13-5
(Brodský a Rubín 4, Jelínek 3, Dráb 2
Dřínov A – Tišice A 10-8
(Brodský 3, Fabian a Jelínek 2, Rubín 1)
Tišice B – Beřkovice B 4-14
(Dráb 2, I. Kratochvíl a Habart 1)
Mlékojedy C – Tišice B 11-7
(Dráb 3, Veselý 2, I. Kratochvíl a Turek 1)
Tišice B – Kaučuk C 15-3
(Veselý 4,5, Dráb 4, I. Kratochvíl 3,5, J. Kratochvíl 2, Turek 1)

Mnoho článků v tomto čísle TR se věnuje různým snahám a aktivitám pro zlepšení života v naší obci, ať
jsou to dětská hřiště, prostory pro sportovní vyžití či odpočinek nebo jen pouhá údržba toho, co se již vybudovalo. Vše stojí mnoho sil i financí. Bohužel někteří z nás si neváží ničeho a pak to vypadá takto, jako
zastávka na fotce. To pak nezbývá než se bát, že cokoliv se v obci vybuduje, může dopadnout podobně.

INZERCE
●● Prodám zánovní obývací stěnu typ RUSTIKÁL, š. 290 cm, v dobrém stavu, levně, cena
dohodou. Tel. 728 921 444.
●● Prodám zainvestovanou stavební parcelu
1013 m² v Kozlech v částečně zastavěném
území za ZŠ. Tel. 603 500 996.
●● Koupíme pozemek výměře cca 1000 m² pro
výstavbu RD v Kozlech, Chrástu nebo Tišicích. Tel. 777 566 621.

NAROZENÍ
Václav Martikán
Růžena Kohoušková
Kateřina Švehlová
Adéla Zamrzlová

Kozly 188
Chrást 176
Kozly 27
Chrást 83

18. 7. 2008
2. 8. 2008
26. 8. 2008
17. 8. 2008

ÚMRTÍ
Josef Hamerník Kozly 109
Vladimír Syrový Chrást 128
Ladislav Vokoun Tišice 36

59 let
60 let
88 let

Rozlosování 1. poloviny soutěží stolních
tenistů:
RP I – TIŠICE A
PO 29. 9. 18.00 BEŘKOVICE A – TIŠICE A
PÁ 10. 10. 18.30 TIŠICE A – MLÉKOJEDY B
PÁ 17. 10. 18.00 DŘÍNOV A – TIŠICE A
PÁ 24. 10. 18.30 TIŠICE A – H. POČAPLY
ST 29. 10. 19.00 NERATOVICE C – TIŠICE A
PÁ 7. 11. 18.30 PŠOVKA – TIŠICE A
PÁ 14. 11. 18.30 TIŠICE A – VELTRUSY B
ÚT 19. 11. 18.30 CÍTOV – TIŠICE A
PÁ 28. 11. 18.30 TIŠICE A – KAUČUK B
ST 3. 12. 19.00 NERATOVICE D – TIŠICE A
PÁ 12. 12. 18.30 TIŠICE A – MŠENO A
RP II – TIŠICE B
PO 29 . 9. 18.30 TIŠICE B – D. BEŘKOVICE B
PÁ 10. 10. 19.00 MLÉKOJEDY C – TIŠICE B
PO 13. 10. 18.30 TIŠICE B – KAUČUK C
PO 20. 10. 19.00 NERATOVICE F – TIŠICE B
PO 27. 10. 18.30. TIŠICE B – DŘÍNOV B
PO 3. 11. 18.30 TIŠICE B – LIBĚCHOV
PO 17. 11. 18.30 TIŠICE B – NELAHOZEVES
ÚT 25. 11. 18.30 KAUČUK D – TIŠICE B
PO 1. 12. 18.30 TIŠICE B – NERATOVICE E
PÁ 12. 12. 18.00 MŠENO B – TIŠICE B
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SPORT
Fotbalistům Tišic se doma nedaří

Známé rčení „můj dům, můj hrad“ určitě, alespoň
doposud, nepatří k A mužstvu, našemu krajskému
zástupci v 1. B třídě. Z dosavadních čtyř utkání na
domácí půdě dokázali hráči vytěžit jen čtyři body
za jedno vítězství a jednu remízu. V posledním
domácím střetnutí před uzávěrkou tohoto čísla TR
nedokázali naši hráči hlavně v prvním poločase
proměnit ani ty nejvyloženější šance. V druhé půli
už měli hosté z Rejšic větší územní převahu, kterou dokázali dvěma brankami zúročit a potvrdit tak
vedoucí postavení  v dosavadním průběhu soutěže.
Nejen v tomto utkání, ale i v předchozích je při cel-

kově dobrém herním projevu největším problémem
Tišic proměňování šancí.
Daleko horší je však situace našich dalších zástupců v nižších soutěžích. B mužstvo dospělých uzavírá tabulku III. třídy a shodně je na tom nově sestavené mužstvo dorostu v Okresním přeboru. Když
připočteme předposlední místo tišických žáků, pak
žádný důvod k radosti v roce 75. výročí založení
fotbalu u nás není. Nezbývá než věřit, že druhá polovina soutěží na jaře zastihne naše sportovce lépe
připravené a že se doslova ode dna odrazí k vyšším
příčkám.

Výsledky A mužstva:
Dlouhá Lhota – Tišice A  2:3 ( T. Prejzek 2x, Brzoň )
Tišice A – Kosořice 1:2  (Štráchal )
Skalsko – Tišice A 3:3 (Brodský, Karlík, Prejzek T. )
Řepín – Tišice A  1:1 (Vítovec)
Tišice A – Záryby  1:2 (Prejzek T. )
Lužec – Tišice A  1:1 (Brzoň)
Tišice A – Luštěnice  2:0 (Brzoň, Březina)
Bezno-Sovinky – Tišice A 1:3 (Karlík 2x, Temiak)
Tišice A – Rejšice  0:2

Výsledky B mužstva:
Neratovice B – Tišice B 4:0
Tišice B – Všetaty 6:1 (Pek 3x, Dudek 2x, Vítovec)
H. Počaply – Tišice B 3:0
Lotos – Tišice B 2:1 (Shánil)
Tišice B – Záryby B 1:4 (Terziev)
V. Borek – Tišice B 2:0
Tišice B – Mlékojedy 0:4
Botafogo – Tišice B 3:0
Výsledky dorostu:
Kostelec n.L. – Tišice 1:0
Řepín – Tišice 4:1 (Priatka)
Tišice – Mšeno 0:1
FC Mělník – Tišice 7:0
Tišice – Lobkovice 4:3 (Rýznar 2x, Pešák, Basler)
Vysoká – Tišice 3:1 (Machka)
Výsledky žáků:
Vehlovice – Tišice 7:1 (Heinz)
Tišice – Obříství 0:8
Mšeno – Tišice 8:1 (Stuchlý)
Úžice – Tišice 2:0
Tišice – H.Beřkovice 5:3 (Kraka 3x, Heinz, Stuchlý)
Tišice – H.Počaply 5:0 (Kraka 3x, Kouba, Stuchlý)
Byšice – Tišice 3:0
Tišice – Veltrusy 1:8 (Heinz)

Víte, že ...

…v zápise za rok 1933 poznamenal kronikář Rudolf Pick velmi stručně jednou větou událost z dnešního pohledu dosti významnou? Zapsal: „V tomto roce dochází 6. června k založení sportovního klubu v Chrástě.“ Byl to klub fotbalový. Letos tedy uplynulo „půlkulatých“ 75 let od prvního písknutí rozhodčího, od
prvního výkopu na starém hřišti, důvěrně nazývaném „v dolíčku“, v místě, kde je dnes benzinová pumpa
v Chrástě. Škoda, že můj zápis v kronice o tomto výročí bude stejně stručný: „Žádné oslavy se nekonaly.“

Petr Brodský - kronikář

Budoucnost šachového oddílu Sokol Tišice zachována
Přestože se velký problém s hrací místností pro
šachový oddíl Sokola Tišice v minulé sezóně
nakonec podařilo úspěšně vyřešit, nezůstala tato
skutečnost zcela bez následků. Řada hráčů reagovala na „vstřícnost“ dřívějšího nájemce hospody
Na Hřišti F. Mátla odchodem z oddílu. Vedoucí
oddílu M. Partl nám k tomu řekl:

„Družstvo postavíme jediné do nejnižší soutěže,
kde jsme loni skončili sedmí z deseti a která se hraje na pěti šachovnicích. Současný počet hráčů nám
neumožňuje pomýšlet na vyšší soutěž, protože to
by znamenalo mít na každý termín k dispozici osm
hráčů. Pravidelné volno v neděli se však neslučuje
s prací na směnách, a tak bychom někdy mohli mít
nedostatek hráčů. Pokuty za nenastoupení k zápasu v plném počtu jsou velmi nepříjemné.“

Jak se zdá, v danou chvíli nejrozumnější řešení.
V nové hrací místnosti, tj. klubovně na poště v Tišicích, je možno šachisty zastihnout kromě mistrovských zápasů dle rozpisu také každou první
středu v měsíci mezi 17. a 18. hodinou. Případní
zájemci o tento sport se mohou v uvedenou dobu
dozvědět od vedení oddílu více.

Rozpis mistrovských utkání:

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

19. 10. 2008
2. 11. 2008
16. 11. 2008
30. 11. 2008
14. 12. 2008
18. 1. 2009
1. 2. 2009
15. 2. 2009
1. 3. 2009

D
V
D
D
V
D
V
D
V

Bakov n. Jiz. „C“
TJ Neratovice „C“
Bakov n. Jiz. „D“
ŠK města Dobrovice „D“
Autoškoda Ml. Boleslav
ŠK města Dobrovice „E“
S. Brandýs n. L.-St. Boleslav „B“
S. Mělník „C“
ŠK města Dobrovice „C“

Tabulky:
Krajská 1. B třída, skupina B
(bez zápasu 9. kola s Rejšicemi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rejšice
Kosořice
Luštěnice
D. Lhota
Lužec
Vysoká

8
8
8
8
8
8

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Řepín
Záryby
Dol. Bousov
Krop. Vrutice
Kosmonosy
Bezno-Sovinky
Skalsko

8
8
8
8
8
8
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FC Mělník
Dřísy
Mlékojedy
Nerat.-Byškov.B
Liběchov
Kostelec
V. Borek A
Hor. Počaply
Záryby B
Botafogo
Všetaty
Vysoká B
Lotos

7. Tišice A

8

5
5
5
5
4
4

2
1
1
0
1
1

1
2
2
3
3
3

3
3
3
3
3
1
1

2
2
1
0
0
1
1

3
3
4
5
5
6
6

3 3 2

23:8
14:9
11:8
23:17
16:16
11:11

15:12
14:12
12:12
16:13
13:18
15:23
10:19
11:26

17
16
16
15
13
13

12

11
11
10
9
9
4
4

Okresní III. třída muži, skupina A

14. Tišice B

8
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8

8

6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
2

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

0
2
3
2
1
2
3
3
4
4
4
4
6

1 0 7

24:8
29:19
17:9
20:11
18:10
11:11
18:14
16:12
17:21
12:16
19:27
17:22
9:32

8:23

20
16
15
14
14
13
11
11
10
8
8
6
6

3

Okresní přebor dorost – skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liběchov
FC Mělník
Mšeno
Vysoká
Kostelec
Lobkovice
Kly
Vehlovice
Řepín

10. Tišice

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
4
2
2
2
1
1
1

0
0
1
2
1
0
2
1
1

0
0
1
2
3
4
3
4
4

1 0 5

50:7
29:4
21:7
12:21
9:16
22:23
8:27
9:24
10:28

18
18
13
8
7
6
5
4
4

48:3
40:13
28:15
40:26
19:20
21:23
25:24
19:21
21:27
14:20

21
21
19
12
12
11
10
10
9
6

4:61

0

6:19

3

Okresní přebor - žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mšeno
Obříství
Úžice
Veltrusy
Vehlovice
D. Beřkovice
Lužec
Byšice
Liběchov
H. Beřkovice

11. Tišice

12. H. Počaply

7
8
8
8
8
8
8
8
8
7

8
8

7
7
6
4
4
3
3
3
2
2

0
1
1
0
0
2
1
1
3
0

0
0
1
4
4
3
4
4
3
5

2 0 6
0 0 8

13:39

Protože Tišické rozhledy vycházejí pravidelně
jen jednou  za dva měsíce, doporučujeme všem
sportovním příznivcům sledovat aktuální výsledky a stav soutěží  na internetových adresách:
www.tjsokoltisice.7x.cz (kopaná)
www.stcstolnitenis.cz (stolní tenis)

Sport připravil J. Kratochvíl

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