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Rok 2019 bude dalším rokem
velkých investičních akcí

Dokončena
další etapa
výstavby
kanalizace
N

a přelomu listopadu
a prosince byl zhotovitelem předán nově vybudovaný kanalizační řad II. etapa,
1. část, který byl vybudován
v ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách.
Silnice Boleslavská je v zorném úhlu občanů i zastupitelů. Koncem roku se realizoval nový povrch v délce zhruba
sta metrů. Pro zbytek komunikace se blýská na lepší časy. Jednání mezi obcí a krajským úřadem přinesla své ovoce.

R

ok s rokem se sešel a my se
již pravidelně scházíme se
starostou obce Pavlem Končelem, abychom se společně ohlédli
po tom, o co se zvelebila naše obec
a zároveň se podívali do její blízké
budoucnosti. Plány nejen na příští rok jsou veliké.
Dřív, než nastíníte představu
plánovaných akcí pro rok 2019,
podívejme se na rok končící.
I v roce 2018 obec dokončila či
rozjela náročné investiční akce.
Co jste si mohl v diáři odškrtnout
s poznámkou „dokončeno“?
Z těch zásadních akcí to je bezesporu rekonstrukce budovy pošty
s přilehlým parkovištěm a přístavba hasičské zbrojnice. Tou
poslední dokončenou akcí je
další etapa kanalizace. Takže
jsme se opravdu nenudili,
ale kus práce je hotovo
a můžeme se vrhnout
na další úkoly.

n

n Úpravou prošly
vlaková a autobusové
zastávky. Ta první ze
zmiňovaných je občany hojně využívána.

Proto možná udivuje, že část čekárny je nevyužívána. Cestující by
uvítali rozšíření prostoru čekárny,
oblíbené jsou půjčovny knih…
Majitelem budovy je obec. V minulosti zde podnikatelské aktivity
již probíhaly a mám signály, že by
mohl být zájem i nyní. Každopádně se žádnému jednání v této věci
nebráníme.
n Na zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce Strategický
plán na roky 2019 až 2025. Budou
se některé z položek realizovat již
v roce 2019?
Rok 2019 bude hlavně rokem příprav
na výstavbu tělocvičny a další etapy kanalizace. Nicméně by mělo
dojít například k rozšíření budovy základní školy.
n

Pokud by mohli občané
vybrat některou z položek k realizaci, určitě
by to bylo dokončení
kanalizace v obci.
Jaký je v tomto směru plán na rok 2019?
Jak zmiňuji v samostatném článku na této
straně, musíme zajistit

veškeré podklady a povolení, aby
bylo vše aktualizované. Tím, že
práce budou zasahovat do krajské
silnice, bude vše náročnější. Výstavba další etapy kanalizace proběhne
v roce 2020 a věřím, že budeme
v tomto tempu pokračovat i nadále.
n Narazil jste na téma krajských
komunikací. Hned se vybaví ulice Boleslavská, která též nespadá
svou správou pod obec, ale její
stav je v některých jejích částech
zoufalý. Jaké kroky v tomto směru
obec podniká?
Pravidelně žádáme krajský úřad
o opravy a samozřejmě nás zajímá, kdy
se bude dělat celý povrch. Konečně byl
nedávno schválen nový zásobník akcí,
kde se objevila i naše obec. Takže jestli
se nic nezmění, měl by se v ulici Boleslavská položit nový koberec komunikace maximálně do dvou let. Asi před
měsícem se u závor realizoval nový
povrch v délce cca 100 metrů. Tato
akce však byla v režii Správy železniční
dopravní cesty, kdy se v tomto úseku
bude zkušebně instalovat signalizační
zařízení tzv. optické závory. Toto zařízení bude zprovozněno zřejmě v jarních měsících příštího roku.

 Pokračování na 3. straně

V ulicích Mlékojedská, U Lípy,
U Strouhy a U Jezera se napojil
kanalizační řad, který zde byl
vybudován před mnoha lety, ale
teprve nyní došlo k propojení
s funkčním systémem.
Jak už to u podobných staveb
bývá, ani zde se to neobešlo bez
problémů. Vše se sice podařilo
vyřešit, ale zároveň došlo k časovému posunu oproti plánu.
Teď nás čeká bitva s úředním šimlem. Podali jsme žádost
o zkolaudování vybudovaného
úseku kanalizace. Bohužel, vánoční svátky zřejmě celý proces
výrazně zbrzdí. Zprovoznění
nového úseku se tak odsune
zřejmě na únor 2019.
Jakmile bude nový úsek kanalizace oficiálně zprovozněn, dostanou všichni dotčení občané
tuto informaci včas na vědomí.
Rok 2019 bude také rokem
příprav na výstavbu III. etapy kanalizačního řadu, která zahrnuje
ulice Všetatská, U Kapličky, Pražská, Duhová a U Trati. Tím, že
práce budou zasahovat do krajské silnice (ulice Všetatská), bude
náročnější vyřízení formalit,
nicméně do roka by mělo být vše
připraveno k výstavbě.

Pavel Končel, starosta

Všem našim čtenářům

přejeme klidné vánoční svátky, plné rodinné pohody. Do roku 2019
pak zdraví, osobní a pracovní pohodu, dostatek času pro rodinu,
přátele i své radosti a zájmy.
Redakce Tišických rozhledů
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Tříděním spoříme elektřinu, ropu i vodu

S

naha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Dotace na
domovní čistírny
odpadních vod

N

aše obec má bohužel i lokality, kde není možné ani
v budoucnu (především z technických důvodů) napojení nemovitostí na kanalizační řad.
Proto vzešel návrh dotačně podpořit výstavbu domovních čistíren
odpadních vod v těchto místech.
Návrh dotace je součástí připraveného rozpočtu obce na rok 2019.
Bude se jednat o částku
20 000 Kč na nemovitost, žadatel (majitel nemovitosti) musí
mít trvalé bydliště v obci Tišice. Mapa dotčených oblastí
bude k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě. Žadatel dodá
k žádosti kopie dokladů na pořízení DČOV, uznatelné náklady
budou náklady vynaložené od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Smluvní podmínky bude muset žadatel
garantovat minimálně 5 let.
Věřím, že tento návrh zastupitelstvo schválí a bude tak vyšším tempem rozvíjena občanská
vybavenost v naší obci.
(pk)

Udržovaný sběrný dvůr, množství kontejnerových stání v celé obci, nádoby
na plast a papír u nemovitostí – to vše motivuje občany k třídění vyprodukovaného odpadu.
Z Certifikátu environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 6 821,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho násled-

ně předali k recyklaci, jsme uspořili
55,02 MWh elektřiny, 2 060,79 litrů
ropy, 289,50 m3 vody a 3,41 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 13,06

tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 61,01 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všem, kdo tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, patří obrovský dík.

Petr Brodský

Výzva nepřihlášeným občanům
N

aše obec je vzhledem ke své poloze, uspořádáním i vybaveností velmi lákavým cílem pro nové
obyvatele. Dle ČSÚ došlo k nárůstu obyvatel o 525 občanů od začátku roku 2010, kdy bylo evidováno 1804
obyvatel a stav k 1. 1. 2018 byl již 2329 obyvatel.
Počítáno je zde s občany řádně přihlášenými. Můžeme jen odhadovat, kolik osob je k dnešnímu dni
z různých důvodů nepřihlášených. Je to takový novodobý nešvar, kdy se značný počet nově přistěhovalých obyvatel nehlásí v nové obci k trvalému bydlišti.
Tento fakt se pak velmi citelně projevuje v rozpočtu
obce, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů!
Roční finanční ztráty se pohybují v řádech milionů,

což jsou pro obec naší velikosti částky, které významně ovlivňují další rozvoj obce. K nejznámějším negativním dopadům pro suburbánní obce (obce na okrajích velkých měst s nárůstem výstavby) patří zejména
nutnost rozšiřovat kapacity škol, školek, navazuje
dopravní zátěž pracovní dojížďky, vnášení elementů
městské architektury a s novými obyvateli i příchod
nového životního stylu a zvyklostí. Nepřihlášení občané připravují obec o značné finanční prostředky nutné
k rozvoji obce, zároveň způsobují nárůst výdajů. Věřím,
že občané, kterých se tato skutečnost týká, chápou závažnost situace a tímto na ně apeluji: staňte se nejen
stálými, ale i TRVALÉ HLÁŠENÝMI obyvateli naší malebné obce! Děkuji.
Jana Syrová, místostarostka

Mnozí z občanů, kteří žijí již několik let v naší obci, nemají přihlášeno trvalé bydliště v Tišicích. 

Ilustrační foto: N. Černá

Změna výše paušálu za likvidaci odpadních vod
V

zhledem k tomu, že obec Tišice byla v letech 2016 – 2017 příjemcem dotaze z Operačního programu Životní prostředí, musí
kalkulace stočného v současné době splňovat
podmínky udržitelnosti dle Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014 – 2020.

Tato příloha přitom udržitelnost stanovuje
na základě minimálních finančních prostředků
na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, které by měly být ze strany žadatele
(vlastníka) alokovány ve formě plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přísluš2 I TR 167 I zprávy z obce

Navýšení ceny stočného v paušální platbě na obyvatele a rok na částku 1600 Kč

né národní legislativy (Př. č. 18, vyhlášky. MZe
č. 428/2001 Sb. v platném znění), a to v souladu
s požadavky řádného hospodáře. Obec Tišice
tak má cenu stočného dlouhodobě stanovenou
jako paušální platbu, která ovšem podmínky
udržitelnosti OPŽP nesplňuje. V roce 2018 se
na obec Tišice ještě vztahovala roční ochranná
lhůta, ve které nebylo nutné cenu stočného navyšovat. Od roku 2019 však již obec Tišice musí
zahájit navyšování ceny stočného tak, aby plnila
podmínky udržitelnosti, ke kterým se přijetím
dotace zavázala a nebyla tak vystavena riziku

vracení předmětné dotace. Z tohoto důvodu je
od roku 2019 připraveno navýšení ceny stočného v paušální platbě na obyvatele a rok na částku 1600 Kč.
Každé zvýšení ceny je vždy nepříjemné. Pravdou ovšem je, že naše obec značnou část provozu kanalizace dotuje a zůstává pro občany v této
oblasti jednou z nejlevnějších. Například sousední obce, jakými jsou Ovčáry, Nedomice nebo
Dřísy, mají paušální platbu za likvidaci odpadních vod nastavenu na úroveň 2000 Kč ročně.

Pavel Končel, starosta

Podzimní vítání občánků
V

úterý 30. října 2018
jsme uvítali do života
v naší obci nové občánky
– tři holčičky a osm chlapečků.
Začátek akce byl posunut na 16.00 hodinu,
aby se mohli zúčastnit i ti
rodinní příslušníci, kteří jezdí později z práce.
Po krátkém kulturním
vystoupení dětí z místní
základní školy přivítal
pan starosta všechny přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se rodiče
podepsali do pamětní
knihy obce, obdrželi kytičku a pro miminka malý
dáreček na památku. Noví
občánkové se již tradičně
pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá akce probíhala
jako vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů a její průběh byl
poklidný a nesl se v rodinném duchu.
(ld)

Rok 2019 bude dalším rokem velkých investičních akcí
 Dokončení z 1. strany
n Vybudování dalšího úseku
kanalizace si vyžádalo zhoršení stavu komunikace v ulicích
Ke Křížku a Na Pastvičkách. Dojde na nich k položení nového povrchu v nejbližších měsících?
Za tuto otázku děkuji, protože situace
zde nebude úplně jednoduchá. Chceme se vyvarovat propadům v místech po výstavbě kanalizace, proto se
bude nový povrch realizovat přibližně v dubnu. Vše se hutnilo, nicméně
k určitému poklesu by mohlo ještě
dojít. Takže chci požádat o velkou trpělivost. Do jara se bude tato komunikace v místech výstavby kanalizace
postupně dosypávat asfaltovou drtí
a jakmile dovolí klimatické podmínky, tak se položí nový povrch v celé
šíři komunikace.

Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili rozpočet pro rok
2019. Palčivým problémem několika posledních let je zajištění dostatečné kapacity v našich školských
zařízeních. Jak se tato skutečnost
promítla do schváleného rozpočtu?
Jak jsem již zmínil, dojde k rozšíření budovy základní školy. V první fázi půjde o zvětšení jídelny, kuchyně a šaten. V dalších letech by
se měly budovat nové prostory pro
výuku, aby v každém ročníku byly
dvě třídy. Nové třídy by ovšem
měly být z tzv. modulů. Tento stavebnicový systém jsme již v naší
škole s úspěchem vyzkoušeli.

n

U tématu, které se týká našich dětí, ještě chvíli zůstaneme.
n

Na podzim oznámila dětská lékařka ukončení své praxe. Najít
za ni náhradu je pro obec složitý
oříšek. Daří se ho rozlousknout?
Proběhlo již několik jednání s potencionálními zájemci, ale zatím
k dohodě nedošlo. Uveřejňuje se inzerce a snažíme se i přes osobní doporučení kontaktovat další lékaře.
Situace opravdu není jednoduchá.
Obec nejsou jen komunikace,
kanalizace a obecní budovy, je to
i prostředí, které nás bezprostředně obklopuje. Najdou se v rozpočtu finance na úpravu a vybudování klidových zón?
Je to oblast, kde bychom měli určitě zvýšit svou aktivitu. Ale například v sousedství obecního úřadu
by jedna takováto zóna měla brzy
vzniknout. Původně plánovaná odpočinková zóna v Kozlech v ulici
V Bažinách bohužel naráží na ochranu přírody v těchto místech.
n

n Když se podívám na položené
otázky v tomto rozhovoru, všechny mají stejný podtext – co pro

nás obec v následujícím roce udělá? Proto se nyní zeptám obráceně
– Co byste si přál, aby udělali pro
obec sami občané?
Přál bych si, aby si co nejvíce lidí uvědomilo, že to je naše obec. A když
každý občas pro tu naši obec něco
udělá, bude se tu žít ještě lépe. Dřív
bývalo naprosto běžné, že si třeba
občané před svým domem posekali
trávu nebo odklidili sníh. Dnes to již
tak samozřejmé není. Obecní údržba
nemůže zajistit absolutní servis pro
všechny občany. Na druhou stranu
vidím v oblasti sportu, kultury a spolkové činnosti tolik lidí, kteří nám každoročně připravují skvělé akce, že by
to leckde vydalo na několik obcí.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát příjemné prožití
vánočních svátků. Pohodu a čas
na své blízké. A ať ten nadcházející
rok 2019 je pro všechny příležitostí
splnit si své sny.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
i všem zastupitelům mnoho sil
pro splnění všech cílů, které jste
pro rok 2019 v obci naplánovali.

Naďa Černá

info
CO ZAPLATIT
V LEDNU,
CO V BŘEZNU
POPLATEK
ZA ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
l 1.600 Kč/osoba/rok – pro trvale obydlené nemovitosti
l 2.200 Kč/objekt/rok – pro rekreační objekty bez trvalého
pobytu.
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 3. nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. 3. a do 30. 9.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
l 500 Kč/rok pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
(další podrobnosti na webových
stránkách obce).
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 1. nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. 1. a do 30. 6.

PSI
120 Kč/rok za prvního psa
300 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
l 60 Kč/rok za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
a vdoveckého příjmu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu.
Splatnost poplatku jednorázově
do 31.3.
l
l

BIOODPAD
Sezonní svoz bioodpadu, služba je placená, občané si mohou
nádoby buď zakoupit, nebo pronajmout. K tomu platí každý
za svoz dle velikosti nádoby.
Cena služby svozu:
- nádoba o objemu 120 l

488 Kč/sezona
- nádoba o objemu 240 l

843 Kč/sezona
Cena pronájmu:
- nádoba o objemu 120 l

266 Kč/sezona
- nádoba o objemu 240 l

315 Kč/sezona
Cena nové nádoby:
- o objemu 120 l
- o objemu 240 l

1 029 Kč
1 210 Kč

Dále je sezonně umístěn kontejner na bioodpad ve sběrném
dvoře zde. Svoz probíhá od začátku dubna do konce listopadu.
Služba je zdarma.

Vybudování dalšího úseku kanalizace si vyžádalo zhoršení stavu komunikace v ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách. K položení nového povrchu by mělo
dojít ve druhém čtvrtletí roku 2019.

Kompletní informace na:
www.tisice.cz/obecni-urad/
obcan-na-urade/.
(nač)
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Sál rozezněly
tóny waltzu,
valčíku i rumby
M

ultifunkční sál restaurace Na hřišti
dělá čest svému jménu – hraje se zde
divadlo, pořádají se tu plesy, svatby, pochutnáme si zde na svatomartinské huse
i si v jeho prostorách zasportujeme.
Je ale aktivita, která se zde pořádá letos
poprvé, a tou jsou taneční pro dospělé. Ty
od září vede Jan Kvasnička se svou manželkou Evou. Jak se stalo, že kurz otevřel i u nás
v Tišicích se dozvíte z krátkého rozhovoru.

Chovatelé bilancují

Výstava tišických chovatelů se řadí mezi největší v našem okrese.

Z

ákladní organizace Českého svazu chovatelů patří mezi naše aktivní spolky. K tradičnímu chovatelskému plesu přibylo v posledních letech pořádání výstav, pečlivě upravují a zvelebují svůj areál. Jak vidí právě končící rok a jaké jsou plány pro ten příští, nastínil
v rozhovoru Miloslav Purnoch, předseda základní organizace ČSCH.

Kurzy pro dospělé vedu zhruba patnáct
let. Pochopitelně že i v Neratovicích, kde
bydlím. Několik párů z Tišic dojíždělo
právě sem a snad pokaždé se tišičtí ptali,
kdy já začnu dojíždět za nimi. Vždy jsem
odpověděl – dejte dohromady partu lidí,
kteří se budou chtít učit tančit, a já kurz
otevřu. A to se stalo právě letos. Přihlásilo
se jedenáct párů a my jsme zde.
Vy sám se tanci věnujete již mnoho let,
jak byste popsal svou taneční kariéru?
Začal jsem v tanečních pod vedením tanečních mistrů Reného a Aťky Vojtěchových. Pro
zajímavost – ti vedou v Neratovicích kurzy tanečních pro mládež již čtyřicet osm let. Tanci
jsem doslova propadl. Dostal jsem se několikrát na mistrovsví republiky v latinsko-amerických tancích, byl jsem členem taneční formace
na mistrovství světa v Litvě. Ale předně mezi
své úspěchy řadím skutečnost, že se mi podařilo vychovat několik párů dětských a mládežnických kategorií, které se umisťovaly na předních místech v republice, někteří i ve světě.

n

n Co je náplní kurzu tanečních pro dospělé

a kam se páry tanečně dostanou?
Učíme klasiku, to je tance standardní a latinsko-americké. Náplní je například i blues
či country. Máme mezi svými odchovanci
opravdové fandy, kteří v seniorské kategorii,
v té tančí páry od třiceti pěti let výše, začali
tančit závodně.

n Jaká parta se u nás v Tišicích sešla?
Jedním slovem skvělá! Pracuje se mi zde výborně a určitě nevylučuji, že pokud by zájem
o tanec zde v Tišicích trval i nadále, rád otevřu kurz další.
A co zájemci o kurz tance mohou udělat?
Podívat se na webové stránky: www.tanecnikvasnicka, dát dohromady partu tancechtivých a nechat se společně unášet rytmem
waltzu, valčíku či rumby.
(nač)
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Chovatelský ples a výroční schůze jsou akce, kterými zahajujeme každý rok. A po té uděláme plán,
kdo na které výstavě bude vystavovat, přemýšlíme
o tom, co zakoupíme do svých chovů. V současnosti je nás osmnáct členů, z toho dva mladí chovatelé, hlásí se nám další dvě členky. Na naši partu
jsem opravdu hrdý, každý dělá co je potřeba, na co
mu stačí síly, co kdo slíbí, to je hotovo. Zázemí
v areálu postupně rozšiřujeme, upravujeme.
Plány bychom měli daleko větší, ale narážíme
pochopitelně na finance. Velkou podporu máme
ze strany obce, podařilo se nám sehnat sponzory, kteří podporují naše akce, ale ostatní finance
už záleží na tom, co se nám podaří získat z pořádání plesu a výstavy. Náklady, které souvisí

s účastí našich členů na ostatních výstavách, si
hradí každý z vystavujících sám. Takže chovatelství je hlavně o tom, že nás tato činnost baví a je
nám v partě dobře.
Největší letošní akcí byla již podruhé pořádaná Okresní výstava drůbeže a místní výstava králíků a holubů. Ta se uskutečnila 28. září
za krásného počasí. Zúčastnilo se jí 66 vystavovatelů. Celkem bylo vystaveno na dvě stovky
králíků, stejný počet drůbeže a dále na osmdesát
holubů. Takže se řadíme mezi nejpočetněji obsazené výstavy na okrese. Program jsme rozšířili
o příjemnou živou hudbu a tombolu pro děti.
Musím poděkovat všem našim členům za perfektně odvedenou práci.
Pro příští rok již máme stanoveny termíny
našeho plesu i zářijové výstavy. S obcí řešíme
možnost využívání studny, která je v parku, dále
plánujeme další nové výstavní klece a misky pro
vystavovaná zvířata. Trápí nás nedodělané průčelí
našich přístřešků, které chceme dotáhnout do finální podoby. Věříme, že se nám vše společnými
silami a s podporou našich sponzorů podaří.

Naďa Černá

Luno opět v akci
Z

ačátek října je již po osm let začátkem
nácviku nové hry divadelního souboru
LUNO Tišice. Výjimkou v tomto zaběhlém
cyklu byla první hra, kterou soubor nacvičoval od ledna roku 2011 a uvedl ji v červnu téhož roku.
Pravdou je, že se soubor těšil na zahájení nové
sezony v nových prostorách zrekonstruované
budovy hasičské zbrojnice, ale odložená kolaudace protáhla předpokládaný termín dokončení
z konce prázdnin až minimálně do ledna, a tak
těšení souboru na své zázemí prodlužuje. Náhradní prostory, které obec pro soubor zajistila
na sále restaurace Na hřišti, jsou adekvátním
dočasným řešením, jež umožní vyzkoušení
nástupů k jednotlivým scénám i prostorovou
orientaci přímo na jevišti. Věříme, že malování
kulis, které zabere dva víkendy a bylo by vzhledem k vytíženosti sálu zde těžko proveditelné,
budeme již realizovat „ve svém“.
Po několik sezon soubor sahal po divadelních
klasikách, kdy se nebál jít do ztvárnění oper či
dramat velikánů Shakespeara či Tyla. Scénáristka si jednou troufla napsat hru spojenou ze dvou
klasických děl. Ale přišel čas nadechnout se a zařadit něco „oddechového“ před jubilejní desátou
hrou. Lehčím tématem nemůže být nic jiného
než pohádka. Po mnoho let se ochotníci těší, že
ztvární některou z postav, jak jinak než klasické
pohádky. Tou vyvolenou je příběh, ve kterém se
Maruška snaží svému tatínkovi králi dokázat, že

Dočasné prostory umožňují vyzkoušet si jeviště
hned v úvodu nácviku, přesto se soubor těší, že
mu budou poskytnuty nově vybudované prostory,
jejichž dokončení se plánovalo na konec prázdnin.
obyčejná, nicotná sůl, jak je tento nerost králem
nazýván, je nad všechno zlato světa.
Divák tentokrát nemůže očekávat závratné
změny textu, protože není co měnit na dokonalosti pana Wericha. Může se ale těšit na osobité
vypořádání se skutečností, že soubor má k dispozici pouze omezený počet princů, že některé
scény budou upraveny dle možností souboru
a naší scény a dané postavy změní své pohlaví
dle schopnosti učit se obsáhlý text, takže budou
ztvárněny pohlavím opačným.
Věříme, že výběr právě studovaného kusu přiláká nejen naše stálé diváky, ale jejich počet rozšíří i ti, kteří se na nás přijdou podívat poprvé.
Představení odehrajeme počátkem dubna 2019
(podrobně v pozvánkách na akce str. 8).

Naďa Černá, píár manažerka souboru

Z akcí mateřské školy

krátce
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
VE ŠKOLE
Naše škola se zapojila do programu Recyklohraní, což je školní recyklační program pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a tonerů do tiskáren. Již delší dobu je možné nosit do školy použitý stolní olej v PET lahvích,
který právě spolu se sběrem baterií, tonerů
a starého papíru bude koncem školního roku
vyhodnocen. Nejlepší sběrači obdrží ceny.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Rok se s rokem sešel a do školky opět zavítal Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Tato čtveřice se
nestačila divit, když vešla do třídy plné malých
i velkých andílků. Čert četl z knihy hříchů, která
se letos plnila, až měl rohatý obavy, zda se mu tam
všechny děti vejdou. Ten, koho přečetl, čertovi slíbil, že se polepší a na stvrzení slibu mu pohladil
chundelatý ocas. Anděl zase četl z knihy pochval,
každé dítě z tohoto seznamu si pozval k sobě,
pochválil ho a Mikuláš mu předal balíček plný
dobrot. Děti, které balíček nedostaly, si ho musely
zasloužit písničkou nebo básničkou. Nakonec dostal bohatou nadílku úplně každý a čert odcházel
s prázdnou. Jako každý rok se o nadílku postarala
mateřská škola, kuchařky připravily dětem balíčky plné ovoce a sladkých dobrot. Role Mikuláše,
anděla a čertů se zhostily učitelky na mateřské
dovolené s rodinami. Všem, kteří se na této akci
podíleli patří veliký dík.
Veronika Kovářová

bornému personálu se děti seznámily s tím, co
jim knihovna může nabídnout. Po poutavé návštěvě si v mateřské škole paní učitelky ověřily
získané poznatky dětí. Po celý týden děti s nadšením pracovaly na téma „Není kniha jako kniha“. Vytvářely si vlastní obrázek z Braillova písma, a také se prostřednictvím knihy seznámily
s delším pásmem známých pohádek. Věříme, že
se nám, ve spolupráci s rodiči, podaří probudit
v dětech lásku ke knize a čtení, ještě před nástupem do základní školy.

Učitelky ze třídy Včelky a Berušky

CO VŠE SE TEDY VE ŠKOLE
SBÍRÁ NEBO TŘÍDÍ?
» STARÝ PAPÍR
(2 x ročně do přivezených kontejnerů)
» použitý stolní olej
(celoročně v PET lahvích)
» plast
(ve všech třídách jsou koše na plast)
» použité baterie
(celoročně do koše za vstupem do budovy)
» použité tonery
(celoročně do koše za vstupem do budovy)
Pavel Jelínek

SEMINÁŘ ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE PRO DĚTI Z DRUŽINY

PEČENÍ VE VČELKÁCH
Do pečení ve velkém se pustili
naši předškoláci
ze třídy Včelky.
Začali se svatomartinskými
rohlíčky, které plnili hruškovými
povidly, odměnou jim bylo, že
si je mohli hned
sníst. Pokračovali
pečením vanilkových rohlíčků, lineckých koleček a perníčků,
které si následně i nazdobili. Cukroví budou mít
možnost ochutnat rodiče po vánoční besídce,
kdy pro ně bude připraveno malé pohoštění.

Učitelky ze třídy Včelky

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Poslední den v říjnu připravily učitelky ze tříd
Berušky a Včelky pro předškolní děti vzdělávací
akci v místní knihovně. Díky vstřícnému a od-

NOVÁ UČITELKA
V listopadu nastoupila do řad učitelek nová
posila – Daniela Vebrová. Je učitelkou dětí
ve třídě Světlušky. Vystudovala Střední školu
dostihového sportu a jezdectví, následně potom Střední školu pedagogickou. V učitelském
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
má bohatou praxi. Mezi její zájmy patří především sportovní aktivita, nejvíce jezdectví, tanec
a cestování. Má ráda všechny činnosti, týkající
se rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. Těší se
na společné zážitky s dětmi. Obavy má z předsudků. Přejeme jí hodně úspěchů v práci a aby
se jí v naší mateřské škole líbilo.

Mgr. Tereza Netíková

ČTENÍ DĚTEM
Rádi bychom podpořili čtení babiček a dědečků
(nejen těch dětí, které školku v současnosti navštěvují) dětem v mateřské škole. Proto hledáme
babičky či dědečky, kteří rádi dětem čtou a zároveň chtějí strávit pár chvil mezi dětmi ve školce.
Jedná se o čtení pohádek a to vždy dopoledne
od 9:30 hodin pro třídy Motýlci a Světlušky
(nejmladší děti) a od 10:00 hodin pro Berušky
a Včelky (starší a předškolní děti). Podle počtu
případných zájemců by se poté stanovila frekventovanost čtení. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 735 086 183 nebo na e-mailu berusky.tisice@seznam.cz. Děkujeme
a těšíme se na zájemce.
Tereza Hyksová

Seminář o první pomoci byl zaměřen na školní děti. Ty si mohly v praktické ukázce vyzkoušet masáž srdce.
Ve čtvrtek 8. 11. navštívila děti ze školní družiny ZŠ Tišice paní M. Hospodková z oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník.
Cílem návštěvy bylo seznámit děti se základy
první pomoci. Přednášky se zúčastnila všechna tři oddělení, která se rozdělila do skupin.
Na začátku společného programu proběhla diskuze a ověření teoretických znalostí.
Ve druhé části si děti mohly samy vyzkoušet
některé praktické činnosti první pomoci. Prováděly například masáž srdce na figuríně pro
nácvik resuscitace nebo zotavovací polohu,
kterou si vyzkoušely ve dvojici se spolužákem. Program byl veden i zábavnou formou
a všichni si tak užili aktivního a nevšedního
odpoledne. Tímto bychom chtěli poděkovat
především paní Hospodkové z ČČK Mělník
a zároveň se těšíme na budoucí spolupráci.

Adriana Jinochová, vychovatelka ŠD
ze školky a školy I TR 167 I 5

UČÍME DĚTI ŽÍT
V SOULADU S PŘÍRODOU

J

edna z důležitých oblastí,
ve které se snažíme v naší škole
žáky rozvíjet, je tak zvaná environmentální výchova.

Vánoční atmosféru nám zpříjemní Vánoční koncert pořádaný ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 18 hodin v kostele
Všech svatých v Kozlech. Více v pozvánkách na kulturní akce na 8. straně.
Zjednodušeně můžeme říci, že se
jedná o oblast vzájemných vztahů lidí
s přírodou a aktivity zaměřené na její
ochranu. Kromě získávání základních znalostí a dovedností, jde především o vybudování kladného vztahu
k přírodě. Nejlepším způsobem, jak
děti v této oblasti vzdělávat, je nepochybně výuka prostřednictvím
přímého kontaktu s rostlinami a živočichy. Kromě vycházek do přírody
a terénních programů v našem okolí,
probíhají přímo ve škole různé výukové programy. Nejčastěji spolupracujeme s ekocentrem Koniklec, které
působí mimo jiné v CHKO Kokořínsko, ale také s pardubickým ekocentrem Paleta, jehož pobytové středisko
Oucmanice je již tradičně oblíbeným
místem pro školy v přírodě. Velmi
zajímavé programy se zoologickou
tématikou nabízí také mělnické Regionální muzeum a řada organizací
zabývajících se záchranou ohrožených živočichů. Na počátku listopadu
nás navštívila lektorka z organizace
ČESON, zaměřená na ochranu netopýrů a osvětovou činnost pro školy
i širokou veřejnost. O této návštěvě
se můžete více dozvědět prostřednictvím vyprávění žáka třetího ročníku,
Honzíka Tintěry. Michaela Krejčí

NETOPÝŘI V ZŠ TIŠICE

V

úterý 6. listopadu byla v ZŠ Tišice paní Eva Cepáková z organizace ČESON. Přivezla nám netopýří samičku, jmenovala se Drákula.
Říkala nám různé informace o netopýrech, například, který z českých
netopýrů nejlépe slyší. Odpověď je
netopýr ušatý. A ještě dodám informace, které nám paní Cepáková
nesdělovala. Například nejrychlejší
netopýr na světě je tadarida guánová. Létá rychlostí 64 – 75 km/h, ale
doložený rekord je 160 km/h. Tadarida je rychlá jako Škoda Citigo. Ale
teď zpět k informacím, které jsme se
od paní Cepákové dozvěděli. Netopýři pojídají hmyz a členovce, třeba
pavouky. Většina dětí byla s programem spokojena a těší se na další.

Jan Tintěra, III. třída
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Charitativní sbírka Děti
dětem opět sklidila úspěch

V

ánoční čas zas probudil ve spoustě z nás sílu
a ochotu pomáhat druhým a udělat pro jiné lidi
toto období ještě krásnějším. Díky tomu se mohl
zopakovat velký úspěch z loňské sbírky „Děti dětem“, a dokonce množstvím vybraných darů převýšit
předchozí loňskou sbírku.

Ani letos tomu nebylo jinak, a dary v podobě oděvů,
bot, hygienických potřeb, hraček, oblečení a dalších věcí,
udělaly radost lidem v nouzi. Mezi dary byly také plínky,
brusle, knížky, školní potřeby, přebalovací pult, či dokonce autosedačky pro nejmenší miminka. Tentokrát byla
obdarována Farní charita v České Lípě, kde je současně
i šatník pro všechny, kteří tuto formu pomoci potřebují.
Jsme hrdí na to, že se sbírka dostala do širokého povědomí, a to nejenom místních obyvatel. Mezi dárci je například i rodina z Pardubic, či dokonce až ze Slovenska. Díky
obrovskému ohlasu a ochotě všech, co se do sbírky zapojili, se povedlo sesbírat tři velké přívěsné vozíky darů, a tím
se stala jednou z největších charitativních akcí v okolí.

Stejně, jako v předchozích případech, i tuto dobrovolnou sbírku organizovala JUDr. Marcela Szkanderová, která darované věci nejenom sesbírala, ale také
zabezpečila jejich odvoz, vykládku i předání. Tímto
jí chceme co nejsrdečněji poděkovat, jelikož tuto záslužnou činnost dělá pouze za pomoci svojí rodiny,
na vlastní náklady a bez jakýchkoliv náhrad.
Tato dobročinná akce nabírá každou sbírkou na obrátkách, za což jsme neskutečně vděčni a jménem organizátorky můžeme přislíbit, že pokud bude i v dalších
letech zájem, budeme sbírku opakovat jednou ročně
vždy v předvánočním čase.
Věřte, že všechny věci, které vy již nepovažujete
za potřebné, udělají radost dalším lidem, kteří se nacházejí ve složitých životních situacích a jsou vděční
za jakoukoliv pomoc. Touto cestou chceme ve jménu
Farní charity v České Lípě, vyjádřit všem dárcům, kterých bylo opravdu hodně, obrovské poděkování a popřát krásné a požehnané svátky všem. Budeme se těšit
příští rok opět. 
Lenka Skrbek

Adventní jarmark se vydařil
P

oslední listopadové odpoledne proběhl v sále Na hřišti
tradiční Adventní jarmark pořádaný naší školou.
O neuvěřitelně pestrou zásobu
materiálu k výrobě nejrůznějších
vánočních ozdob se postaraly vychovatelky školní družiny, které potom společně s šikovnými
a ochotnými maminkami vyrobily spoustu krásných věcí k prodeji. O kulturní program se postarali žáci z různých tříd s pásmem vánočních koled, písní či
recitací. Hlavním bodem adventního podvečera však byla výroba nejrůznějších výrobků v sedmi tvořivých dílnách, odkud si
mohlo každé dítě odnést domů
vlastnoručně vyrobenou ozdobu.
Adventní jarmark se zkrátka vydařil a já se těším, až se příští rok
znovu sejdeme.
Pavel Jelínek

Adventní jarmark se stává tradičně místem, kde si mohou občané zakoupit
nádherné vánoční dekorace. Ty jsou dílem vychovatelek ze školní družiny a šikovných maminek.

Konec podzimu v tišickém fotbalu
MUŽI
Z pohledu diváka náš tým měl dvě rozdílné
tváře. Do poloviny podzimních zápasů jsme
se gólově trápili, ale v druhé části se nám dařilo herně a hlavně i gólově. Po výhře doma nad
Kostelcem 7:2 z kluků spadla nervozita a začali
jsme proměňovat vypracované šance. V prvních
pěti zápasech jsme získali jen jeden bod, ale
v dalších osmi zápasech jsme najednou posbírali
21 bodů. Nyní jsme v tabulce na 5. místě
s 22 body. Nejvíce hráče a diváky potěšilo vítězství nad vedoucími týmy, zatím neporaženým
Velkým Borkem. U nás doma prohrál Borek 3:0.
A také suverénní Kralupy si doma uřízli ostudu,
kdy od nás dostali také tři góly. Ani jejich zkušení ligoví hráči, jako Pavel Mráz a Luděk Zelenka,
nedokázali vstřelit ani branku. Herně jsme měli
navrch a šancí bylo tak na šest gólů. Nejhezčí
branku podzimu trefil Jarda Toman z trestného
kopu na pětatřicet metrů do levé šibenice – nechytatelná dělovka.
Nejlepší střelci podzimu: Tomáš Prejzek
(11), Zdeněk Zmeškal (7), Dušan Rádl (4).

Michal Pasovský

DOROST
V průběhu podzimu jsme si zvykli už na tvrdší
styl fotbalu, který v této kategorii je, a předváděli solidní fotbal. Po podzimní části jsme na
7. místě se sedmnácti body. Putovní pohár pro
nejlepšího hráče v hlasování rodičů si převzal
Radek Štráchal. V zimní pauze budeme jezdit
trénovat do haly v Neratovicích, a jak počasí dovolí, začneme i venku.

Ze zápasu dorostu Tišice – Nelahozeves.
kteří hrají 1. žákovskou ligu.Tento zápas byl vyrovnaný. Neratovičtí předváděli kvalitní hru, ale
nám se také několik šancí povedlo. Díky dobrému zakončení jsme se radovali z výhry 4:2.
Turnaj na FIALCE – v sobotu 1. 12. jsme vyrazili na turnaj starších žáků (2004) do Říčan, kde
bývá dobrá konkurence kvalitních týmů.
V posledním zápase jsme hráli o celkově třetí
místo. Prohrávali jsme 0:1, povedlo se nám srovnat a dokonce jsme šli kopat penaltu, kterou se
nám nepovedlo proměnit. Protože nám remíza nestačila, tak jsme se posunuli na konečné
5. místo. Jelikož jsme v hale zatím netrénovali, tak to byl od kluků dobrý výkon a musím je
všechny pochválit.
Trenér Michal Pasovský

Z výsledků:
Beřkovice – Tišice – 2:3 (Pokorný 3x)
Tišice – Beřkovice – 7:0 (Brodský 2x, Pokorný
2x, Nejezchleba, Štráchal, Vít)
Mšeno – Tišice – 1:2 (po penaltách Pokorný)
Tišice – Nelahozeves – 2:3 (Terziev, Kuchař)
Kralupy B – Tišice – 3:2 (po penaltách Trédl,
Pokorný)
Michal Vítovec, trenér

N Á B O R D Ě T Í D O V Š EC H
V Ě K O V Ý C H K AT E G O R I Í .

MÁŠ CHUŤ HRÁT
FOTBAL V TIŠICÍCH?

JE NÁS MÁLO HLAVNĚ V MLADŠÍCH
ŽÁCÍCH A STARŠÍ PŘÍPRAVCE!
PODPOŘ SVÉ KAMARÁDY!

STARŠÍ ŽÁCI
Kluci ze starších žáků se posouvají takticky
i herně. Zápasy okresního přeboru byly velice
vyrovnané. Trpělivost, kombinace a dobré zakončení nám pomohly k nečekanému druhému
místu v tabulce. V listopadu jsme sehráli přátelské utkání s týmem mladších žáků z Neratovic,

MINI PŘÍPRAVKA
Naši nejmenší mají za sebou první fotbalový rok.
V týmu je nyní 18 předškoláků a jedna školačka,
nejmladšímu byli v září čtyři roky a nejstarší v únoru oslaví sedm let. Od konce srpna jsme měli 21 tréninků a v listopadu jsme se zúčastnili dvou turnajů.
Na prvním turnaji v Kolodějích se hrálo tři proti
třem na čtyři branky, nepočítaly se góly ani body
a tím pádem děti nevnímaly zklamání z porážky.
Odměnu za předvedený výkon dostal každý a byli
jsme oceněni jako nejvíce fair-play tým. Druhý turnaj se konal v České Lípě, kde se hrály vlastně dvě
malé soutěže ve hře tři proti třem na šest branek
a na minihřišti mezi mantinely jeden proti jednomu na čtyři brány. Tam si dal každý
svůj gól a vyzkoušel si, co se naučil
v tréninku. Odměnou pro děti byla
medaile a sladkosti s ovocem. Děti
udělaly velký pokrok a těším se
na pokračování v příštím roce.

Tomáš Prejzek, trenér

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,
KTERÉKOLIV ÚTERÝ NEBO ČTVRTEK
V 16:45 HOD.

Naše minipřípravka na turnaji v Kolodějích.

MICHAL PASOVSKÝ
tel.: 602 261 282

Rada rodičů při Mateřské škole Včelička
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali
o vzniku dobrovolného neoficiálního sdružení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí nazvaného Rada
rodičů při MŠ Včelička. Rada rodičů
slouží pro všechny, které zajímá výchova a vzdělávání dětí v MŠ.
Rada rodičů funguje od září letošního roku a za těch pár měsíců cítíme,
že se nám podařilo zlepšit hned několik
věcí. Tyto vycházely hlavně z podnětů rodičů dětí, které v současné chvíli
navštěvují naši školku. Vážíme si toho,
že vedení školky s námi spolupracuje
a snažíme se společně najít kompromisy, vyhovět si v nápadech či návrzích

na změny. Jednou z takových věcí je
například promptní výměna klik a zajištění branek, které vedou do areálu
školky. Výměnu zajistila obec, jakožto
zřizovatel, v reakci na náš podnět. Je
tím podpořena vyšší bezpečnost pohybu dětí na zahradě. Za to mnohokrát
děkujeme! Nápadům se meze nekladou a tak máme v plánu ve spolupráci
s vedením MŠ obohatit program akcí
ve školce o další aktivity, které děti uvítají a určitě jim udělají velkou radost.
V případě zájmu o spolupráci naše
kontakty najdete na webu MŠ pod záložkou „Rada rodičů“. Budeme se těšit!

Tereza Hyksová,
předsedkyně Rady rodičů

O KOMUNIKACI MEZI RODIČI A MŠ SE STARAJÍ
ZVOLENÍ ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A TO:
Motýlci:
Světlušky:
Berušky:
Včelky:

Vendulka Uhrová a Katka Votavová
Tereza Hyksová, Jarda Ptáčník
Jaruška Čudová a Jana Syrová
Kristina Částková a Táňa Olivová

RADA RODIČŮ MÁ SVŮJ VÝBOR, KTERÝ SE PRAVIDELNĚ SCHÁZÍ
A ŘEŠÍ PODNĚTY A NÁVRHY OD RODIČŮ. SLOŽENÍ JE NÁSLEDOVNÉ:
Předsedkyně:
Místopředsedkyně:
Kontrolní orgán:
Zapisovatelka:

Tereza Hyksová
Táňa Olivová
Jarda Ptáčník a Jaruška Čudová
Kristina Částková
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pozvánky
VÁNOČNÍ
KONCERT 2018
Čtvrtek 27. 12. 2018 od 18 hodin – kostel Všech svatých v Kozlech. Těšit se můžete na Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi.
V jeho provedení uslyšíte známé
i méně známé světové koledy,
které začátkem prosince sbor
zpíval na Staroměstské radnici
v Praze. Přijďte si odpočinout
a načerpat vánoční atmosféru.
Vstup je dobrovolný.

l

PLESY
A TANEČNÍ ZÁBAVY
Pro nadcházející plesovou sezonu máme pro vás nabídku místních tradičních plesů a zábav.
l Pátek 25. 1. 2019
- Chovatelský ples
l Sobota 16. 2. 2019
- Hasičský ples
l Sobota 16. 3. 2019
- Sportovní ples
l Sobota 13. 4. 2019
- 10. KLUBková taneční zábava.

Činnost KLUBka nejlépe
vystihují pořádané akce

 I když letošnímu Rozsvěcení vánočního stromu vůbec nepřálo počasí, stánky s vánočním zbožím a pochutinami
byly v obležení a počasí náladu návštěvníkům nijak nepokazilo. Krásné vystoupení dětí ze základní školy si mnozí
vyslechli s hřejivým nápojem v ruce.

Všechny uvedené taneční akce
se konají ve společenském sále
restaurace Na hřišti od 20 hodin.

POZVÁNKA
NA PŘEDSTAVENÍ
LUNO TIŠICE

 Rozšíření lanového programu, instalace dvou nových laviček – to jsou investiční
akce Tišického KLUBka za letošní rok.

Pátek 5. dubna 2019
od 18.30 hodin
l Sobota 6. dubna 2019
od 18.30 hodin
l Neděle 7. dubna 2019
od 15 hodin
Byl jednou jeden král – divadelní
představení souboru LUNO Tišice na společenském sále restaurace Na hřišti. Vstupné dobrovolné.
l

inzerce
n NECHTE SE HÝČKAT
PŘÍRODNÍ BYLINNOU
KOSMETIKOU!
Navštivte kosmetiku v Tišicích, kde bude postaráno nejen
o vaši pleť, ale i o vaši psychiku pomocí aromatických vůní
a relaxačního odpočinku. V nabídce též vánoční balíčky či
poukazy. Těším se na vás.
Andrea Uhrová, kosmetička
Mělnická 4 (prostory bývalé
pošty), Tišice
telefon: 723 882 790

 Podzimní Kozlouch rozzáří, i přes strach ze setkání s ním, oči nejmenších putovníčků.

Změny ve vlakovém jízdním řádu
V

neděli 9. prosince se změnil
vlakový jízdní řád. Ze směru
Praha hlavní nádraží – Tišice budou odjíždět spěšné vlaky o 6 minut dříve, takže pojedou v taktu
19 minut, ne v obvyklých 25.
Odjezdy osobních vlaků jsou
posunuty o 1 minutu dříve, tedy

ve 47, místo 48 minut. K významné
změně došlo u spoje s původním
odjezdem ve 21.06 hodin, u kterého je čas odjezdu posunutý do taktu, tedy na 20.47 hodin. Nově byl
přidán spěšný vlak s odjezdem ve
14.19 hodin, který v Tišicích zastavuje.
Ve směru Tišice – Praha hlavní
nádraží je odjezd osobních vlaků

nově v 6.03 a 7.03 hodin, spěšný
vlak odjíždí v 6.52 hodin. Vlakem
s odjezdem v 7.26 hodin začínají odjezdy u osobních vlaků, vyjíždějících
z Mladé Boleslavi, v taktu 26 minut.
Změny lze shrnout, že některé vlakové spoje vyjíždějí z Prahy
o několik minut dříve, na Prahu
o několik minut později.
(hof)
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