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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako starostka obcí
Tismice a Limuzy. Spolu s celým zastupitelstvem
pracujeme v nových funkcích již dva měsíce. Ti, kteří
čekali se svými žádostmi na nové zastupitelstvo,
mohou potvrdit, že se ze všech sil snažíme vyjít jim
vstříc a v co nejkratší době jejich záležitosti vyřídit.
Jsme si vědomi, že jsme ve svém volebním programu
slibovali uskutečnění veřejných schůzí pro občany
obou obcí. Na svůj slib nezapomínáme, ale
v současnosti jsme se v úřadu a jeho záležitostech
ještě plně neorientovali. Teprve až uvedeme to
nejpodstatnější do pořádku, budeme schopni podat
vám zodpovědné informace o našich obcích a také
fundovaně odpovědět na Vaše dotazy a připomínky.
S uskutečněním schůze počítáme koncem prázdnin či
počátkem září.
Co se již podařilo. Druhé číslo Trubadůra je
důkazem toho, že je naším zájmem informovat Vás o
dění obce. Náš občasník, jehož hlavním tvůrcem je
pan Luboš Křivánek z Tismic, však má být prostorem
i pro vaše příspěvky. Neváhejte tedy a napište své
dotazy, připomínky či jiné články. Trubadůr je Vám
doručován zdarma přímo do schránky. Tisk hradí OÚ,
distribuci zajišťujeme svépomocí. Pokud chcete
přispět svou pomocí, ať finanční nebo při distribuci ,
obraťte se na kohokoli ze zastupitelstva obce. Našim
cílem je informovat pravdivě a vyváženě o dění
v obou obcích.
Dne 3. května se uskutečnil úklid obce.
O tom vypovídá samostatný článek tohoto čísla.
Opět začala skutečně fungovat vývěsní skříň
obecního úřadu. Mnozí z Vás jistě zjistili, že její
kapacita nestačí počtu vyvěšených materiálů, proto
k tomu účelu využíváme i okenní tabule OÚ. Z naší
strany je to zatím maximum, nyní je na Vás, abyste si
všechny informace přečetli. Co zde najdete? Návrh
rozpočtu na rok 2003, závěrečný účet za rok 2002
spolu s komentářem k plnění jednotlivých položek,
vyhlášky, záměry prodeje či různá povolení,
informace o konání zasedání zastupitelstva a také
zápisy z těchto jednání. Řada těchto dokumentů musí
být ze zákona vyvěšena. Je na nich uvedeno datum
vyvěšení a snětí a budete-li číst pozorně, dozvíte se z
nich také, že se k jednotlivým problémům máte
právo stanovenou formou vyjádřit. V blízké
budoucnosti bude opravena i vývěsní tabule při
vjezdu na vydlážděný pozemek před OÚ.
Jsme si vědomi, že situace v Limuzích není
tak jednoduchá. Dosavadní vývěsní skříň nefunguje,
protože je na základě sdělení pana Rybníčka jeho
osobním vlastnictvím. OÚ zajistí tedy vývěsní skříň
novou. Přesto nebude v našich možnostech vyvěsit

zde veškeré informace. Proto i pro občany Limuz
zatím zůstává hlavním vývěsným místem OÚ
v Tismicích, pod který obec Limuzy spadá. Po
dokončení klubovny a její kolaudaci se situace zajisté
změní. Zatím však není možné tuto stavbu využívat
za jakýmkoliv účelem. Docházelo by tím k porušení
zákona!
V dubnu tohoto roku provedl Krajský úřad
audit hospodaření obce v roce 2002. Kdo jste si
zveřejněné výsledky již přečetli, dozvěděli jste se, že
téměř ve všech kapitolách auditu byly zjištěny
opakované závažné závady. V řadě případů nebyly
nalezeny smlouvy i další doklady. To co nejvíce nyní
pálí zejména obyvatele Limuz, jsou nedoplatky za
odvoz komunálního odpadu za rok 2002. Ne vždy
došlo k nezaplacení jejich vinou. Předané peníze na
úřad prokazatelně nedorazili. OÚ má pochopení pro
ty občany, kteří byli podvedeni avšak nezbývá mu
než postupovat podle zákona. Neboť jedině tak
můžeme tuto záležitost objasnit a určit konkrétního
viníka. Žádáme Vás tedy o spolupráci, neboť dané
problémy nevznikly naší vinou. Pokud má
hospodaření obce fungovat řádně, musíte i vy občané
ke zjištěným skutečnostem přistupovat zodpovědně a
být nápomocni při řešení nesrovnalostí!
Upozorňujeme všechny občany, že není
přípustné skládat peníze do rukou jiné osoby než
paní pokladní. Žádná jiná osoba, včetně členů
zastupitelstva, nemá pravomoc vybírat poplatky
od občanů! Tuto funkci zastává na OÚ Tismice
p. Vostrovská a v blízké budoucnosti ji nahradí
p. Doubová. Povinností pokladníka je vždy vydat
řádně vyplněný doklad a povinností občana je tento
uschovat. Jsme si vědomi, že občané Limuz to mají
v tomto opět těžší. Tuto situaci budeme řešit
následovně. Po předchozím zveřejnění termínu se
paní pokladní osobně dostaví do Limuz, aby mohla
poplatky vybrat. Kdo se nedostaví, má možnost
stanovenou částku zaplatit složenkou přímo na účet
OÚ Tismice, tzn. na účet č.:6124-151/0100 vedený u
KB v Kolíně. Je však nezbytně nutné uvést při úhradě
na přepážce své jméno a účel platby. V opačném
případě nelze platbu zaúčtovat!
Někteří občané si již stěžovali, že jim
technické služby odpad nevyváží. Technické služby
nám sdělily následující. Pokud nemá občan popelnici,
musí mít známku viditelně umístěnou např. na
poštovní schránce a odpad vsypaný do igelitového
pytle o objemu maximálně 120 l. Pytel musí být
zavázaný! Technické služby vyvážejí popelnice
pouze do objemu 120 – 140 l. Tyto jsou k odkoupení
k dispozici přímo v areálu technických služeb
v Českém Brodě za cenu cca 600,- Kč a to
v provedením plastovém i kovovém. Jednorázově
placené svozy plastových pytlů, které občan řádně
platící naplní ještě nad objem své popelnice, úřad
zvažuje.

2

Audit krajského úřadu rovněž zjistil
dlouholetou nečinnost ve správě pozemků obce
Tismice. O převod pozemků, které spadaly pod MNV
Tismice obec v minulosti nepožádala. Je tedy na
novém zastupitelstvu, aby se pokusilo tyto převody
uskutečnit a v zájmu všech našich občanů získat to,
co naší obci v minulosti náleželo. Tento nelehký úkol
na sebe vzal pan Černý z Tismic, který má potřebné
zkušenosti
a velmi dobře se orientuje v této
problematice. Z uvedeného stavu věcí vyplývá, že
obec v blízké budoucnosti nebude schopna pružně
reagovat na žádosti občanů o odkoupení pozemků.
Bude zapotřebí vlastní iniciativy občanů. Obec také
na základě výsledků auditu bude jen velmi těžko
získávat dotace, neboť ty se neposkytují obcím s
neprůhledným hospodařením.
Obec uzavřela s MěÚ v Českém Brodě
veřejno-právní smlouvu o poskytování služeb při
řešení přestupků. Znamená to tedy, že pokud na OÚ
přijde z Policie ČR protokol o přestupku našeho
občana, předá tento obec
přestupkové komisi
v Českém Brodě. Obec sama také může stížnosti
podávat. Projednání jednoho přestupku stojí nás
občany 800,- Kč a vyměřená pokuta směřuje do
pokladny Českého Brodu. Danou situaci nelze řešit
jinak. Členové místního zastupitelstva nemají
odpovídající vzdělání a kompetence v těchto věcech
rozhodovat. Řada našich občanů se již řádně
„stará“ o zeštíhlení našeho rozpočtu. Dík jim za to
rozhodně nenáleží!
Po té, co veřejná autobusová doprava
fungovala první čtvrtletí v podstatě nelegálně bez
podepsané smlouvy, byla smlouva podepsána a vše je
tedy v pořádku. Jeden ze článků tohoto čísla Vám
občanům poskytuje informace o tom , jak se bránit
v případě problémů v dopravě.
Co se týče dopravní obslužnosti v blízké
budoucnosti. Obec vydala souhlas s rozšířením linky
zajišťující spojení v Limuzích. Linka bude posílena o
dva spoje. Zástupci Ropidu přislíbili změnu již v létě,
ale zatím se pracuje stále v rovině dolaďování návrhů.
Skutečný termín změny Vám tedy nemůžeme
odpovědně sdělit. Dále jsme Ropidu sdělili, že
bychom měli zájem propojit obě naše obce, neboť je
paradoxní, že občané Limuz, která spadá pod správu
obce Tismice, nemají možnost spojení. Zájmem obce
je také umožnit dětem z Limuz navštěvovat Základní
a Mateřskou školu v Tismicích.
Pokud jste četli návrh rozpočtu, možná Vás
překvapila částka věnovaná na provoz školy.
Skutečnost je taková, že nové zastupitelstvo muselo
reagovat okamžitě a již na prvním ustavujícím
zasedání rozhodnout o tom, zda bude jako zřizovatel
školy a školky žádat o udělení výjimky z důvodu
nedostatku žáků. Zastupitelstvo schválilo žádost o
výjimku na školní rok 2003/2004 podat s vědomím,
že do budoucna řádně přezkoumáme perspektivu
fungování školy. Základní a Mateřská škola v
Tismicích má od 1.1.2003 právní subjektivitu a obec
je jejím zřizovatele. Škola tedy získává prostředky od

státu, ale také od obce, která se zavázala uhradit
ztrátu vzniklou ve financování školy v důsledku
malého počtu žáků. Je tedy pochopitelné, že obec
nebude podporovat školu a zároveň přestupy žáků 1.3. tříd na jiné školy. Byl by to zcela jistě paradox a
zároveň plýtvání obecními financemi. Z tohoto
důvodu obec přistoupila k nepopulárnímu řešení.
Zvolí-li tedy rodiče, obyvatelé Tismic, pro své dítě
jinou školu než ZŠ v Tismicích a to v rozsahu 1.-3.
třídy (což je právem každého rodiče), pak zaplatí
příspěvek na neinvestiční výdaje příslušné škole,
kterou jejich dítě bude navštěvovat.Pro informaci,
částku, kterou požaduje Český Brod se vloni
pohybovala v rozmezí 4 000 - 5 000,- Kč za školní
rok. Svobodné rozhodnutí rodičů již není pro obec
nijak zavazující. Každý se může zařídit podle svých
potřeb a nikdo nemá právo mu v tom bránit. Je však
třeba počítat s tím, že obec již není povinna vzniklé
náklady hradit. Toto opatření vstupuje v platnost pro
školní rok 2003/2004! Nevztahuje se na rodiče žáků,
kteří navštěvují vyšší třídy, neboť obec jim tyto
ročníky nabídnout nemůže. Nevztahuje se rovněž na
obyvatele Limuz, v katastru jejich obce se škola
nenachází a rovněž neexistuje spojení do Tismic.
Ing.Zdražilová – starostka obce

ODPADKOBRANÍ
Vážení spoluobčané,
všem Vám, kteří jste nelenili a v sobotu 3. května
přišli přiložit ruku
k dílu
při
úklidu
našich obcí, patří dík.
Nejen za to, že už je
kolem nás zase více
milo a příjemněji, ale i
za to, že nejste
lhostejní ke svému
okolí. Když si totiž
zvykneme ignorovat nepořádek a špínu kolem sebe,
nezapustí špína postupně kořeny i v nás? Ještě o něco
větší dík patří rodičům , kteří s sebou přivedli i své
děti. Co zmůže víc než příklad?
A nyní méně potěšující sdělení. Když už
jsme sbírali všechen ten nepořádek, občas jsme žasli,
jak bezohlední jsou naši spoluobčané. Plastikové
pytle plné mrtvých těl holubů, slepičího trusu, PET
lahve, plechovky, potraviny, pytle plné odpadu z
domácností, pneumatiky nebo jen tak poházené
nejrůznější obaly. Ano, za tím vším jsou také občané
našich obcí. V některých odpadcích jsme nalezli
dokonce doklady se jmény, napovídající skutečnost o
jejich majitelích.
Dále jsme zjistily přítomnost černé skládky
v úvozu po pravé straně silnice, spojující Tismice
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a Mrzky.
Skládku jsme
se
pokusili
částečně
zlikvidovat. O
kus výše by
tato snaha byla
však
marná.
Na místo, kde
obec umístila
tabulku o zákazu skládky pod pokutou několika tisíc
Kč, ta samá obec přemísťovala odpad ze hřbitova.
Tak se tedy dříve Tismice zbavovaly odpadu. Není to
náhodou plýtvání energií a hlavně penězi nás občanů,
převeze-li se odpad z jednoho konce obce na druhý?
Nyní upozornění pro ty, kterým špína nejen
nevadí, ale dokonce nemají sebemenší zábrany
skládky rozhojňovat. Povinností každého občana je
řádně platit poplatek za odvoz komunálního odpadu

ve výši 350 Kč na osobu a rok. Platit je možné ve
dvou termínech : celou částku do konce prvního
čtvrtletí roku nebo pouze polovinu částky do téhož
data a druhou polovinu do konce pololetí. Tomu kdo
poplatek nezaplatí ve stanovené výši ( důchodci,
osoby invalidní a chataři mají sazby upravené) nebo
stanoveném termínu, může obec vyměřit pokutu až
do výše 50% roční sazby.
Jestliže obec zajistí důkaz o tom, že se její
obyvatelé zbavují odpadu jiným způsobem než
zákonným, bude tento předán MěÚ v Českém Brodě,
s jejímž oddělením pro přestupky obec podepsala
veřejnoprávní smlouvu. Výše pokuty se může
vyšplhat až na hranici 50 000,- Kč.
Závěrem konstatování. Podél nového chodníku u
bytovek v Tismicích se už zase vesele hromadí
odpadky. Zkuste zalovit v paměti či pozeptat se svých
dětí, jestli vědí něco o nádobách určených na odpad?

AUTOBUSY POD KONTROLOU
Autobus nám ujel přímo před očima i když
tu měl být až za 3 minuty. Řidič se očividně nechce
vzdát své denní cigaretky, že má plný autobus lidí,
ho nikterak nevzrušuje …
Setkali jste se
s podobným jednáním řidičů na linkách ROPIDu
( rozumějte Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy), které jezdí téměř v celé
oblasti Českého Brodu, tedy i u nás? Víte, že máte
možnost se takovému jednání bránit? A vůbec není
třeba vstupovat na místě do konfliktu s řidičem.
Ve smlouvě, kterou naše obce podepsaly
s ROPIDem, je zakotven sazebník postihů pro
následující případy:
- dopravní prostředek není vypraven na trať
- předčasný odjezd z výchozích a nácestných
zastávek o více než 60 sekund
- nezajištění návaznosti spojů vyznačených ve
vozovém jízdním řádu
- provozně neodůvodněné úmyslné sjetí z trasy
- úmyslné nedodržování jízdního řádu řidičem
- vydání neplatné jízdenky cestujícímu
- nevydání jízdenky po převzetí hotovosti od
cestujícího
- kouření řidiče v dopravním prostředku
- vydávání jízdenek se špatným tarifním pásmem
- nezapnutí hlášení pro cestující ve vozidle pokud je
zařízením vozidlo vybaveno
- nezajištění správného přepínání tarifních pásem
- řidič není prokazatelně schopen zajistit prodej
jednotlivých jízdenek cestujícím z důvodů poruchy
výdejního zařízení u příměstských autobusových
linek
- chybí označení čísla linky nebo cílové zastávky
- ve vozidle není umístěn výňatek ze smluvních
přepravních podmínek a tarifů.

- zobrazovač času nebo tisk na jízdenku je uváděn
s odchylkou větší než 15 minut
- závady v označení a vybavení zastávkového
sloupku
Na všechny výše
jmenované nedostatky můžete tedy reagovat. Jakým
způsobem? Nejlépe písemně na OÚ Tismicích,
oznámení
je
pádnější
podepíše-li
ho
více
občanů.
V naléhavých
případech, pokud
autobus nepřijede
vůbec, je možné
kontaktovat
starostku na čísle kontaktního telefonu: 606557241.
Spoluobčané, nezapomínejme však také na
to, že i nám přísluší určité povinnosti, jak je třeba se
v dopravním prostředku chovat. Zejména Vy, kteří
jezdíte pravidelně spolu s naší mládeží víte, jak
dokáže být v autobuse „veselo“. Nebojte se tedy
zakročit i v tomto případě a upozorněte ty
výtečníky, jejichž chování překračuje hranice
slušnosti.
Jistě jste si všimli, že zastávka u rybníka
dostala nový kabát. Žádáme všechny, kteří zde
čekají, aby se k nově opravené zastávce chovali
slušně a neničili ji. Bude-li někdo přistižen, že
čekárnu poškozuje, provede její opravu na vlastní
náklady. Dobrá zpráva na závěr – v průběhu
června začne jezdit také autobus kolem tři čtvrtě
na šest.
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ZAVŘEME
KNIHOVNU?

Je více těch, kteří se
u nadpisu pozastaví nebo těch,
kteří následující příspěvek
vynechají? Ať je tomu tak či
onak, skutečností je, že obec
Tismice
vlastní
knihovnu
opravdu zatím má. Slůvko
zatím je velmi důležité, neboť
není vůbec jisté, že tomu bude
stejně i za několik let.
Naše knihovna je
umístěna v malém domečku na

křižovatce u baziliky. Má
dostatek zajímavých knih pro
děti i dospělé a co víc –
PŮJČUJE
ZDARMA
!
Vypůjčit si zajímavé čtení
můžete každý čtvrtek od
17:00
do 18:30 hodin.
Nabízených titulů opravdu není
málo a pro vášnivé čtenáře je tu
také dobrá zpráva. V průběhu
roku
jsou
nové
knihy
zapůjčovány
z knihoven
v okolí.
Knihy ochotně zapůjčí
a dokonce pomůže vybrat pan
Josef Buchar, který tuto práci
dělá ochotně, rád a téměř bez
nároku na odměnu. Práce ho
stále těší, ale velmi rád by našel
lidi, kteří by byli ochotni s ním

Rozhlédněme se...

...tentokrát z Klepce

Ze staročeského slova klepy "srázný, svislý"
pochází jméno vrchu Klepec (Klepec I a II), který
se nachází nad obcí Limuzi (J. Malinská, 2001).
Klepec (359 m.n.m.) je chráněnou přírodní
památkou (od roku 1977). Dochovaly se tu ukázky
neobvyklého rozpadu žuly říčanského typu
(biotická žula – adamelit), patřící ke středočeskému
plutonu1. Když tyto kdysi roztavené vyvřelé
horniny začaly v hlubinách země chladnout,
vytvořily se v nich v důsledku smršťování drobné
praskliny. Voda zatékající do puklin způsobila, že
původně souvislá žulová masa se dělila a v průběhu
času se rozpadla na řadu kulovitých útvarů. Ostré
hrany na styku prasklin se zaoblovaly a původní
bloky žul přibližně kvádrovitého tvaru dostávaly
bochníkovitou
podobu.
Drobnější
materiál
odplavila voda a zůstaly jen mohutné balvany,
z nichž mnohé se vyznačují roztodivnými tvary.
Nejvyhledávanějším skalním útvarem je balvan
zvaný Slouha (v části Klepec I, blížeji
k Skřivanům) , který má při úpatí délku 11,6 m,
šířku až 3 m a výšku 8,1 m. Z jedné strany je
nápadně zaoblen, což lidem připomínalo poníženě
ohnutá záda. Původně byl obklopen kruhem
menších kamenů - stádem ovcí. Proto se mu říkalo
též Zkamenělý ovčák. "Ovce" však byly použity při
stavbě císařské silnice z Prahy do Kolína. Na jižní
stěně Slouhy je zasazena pamětní deska 14 obětem
1. světové války z okolních obcí. Severní vyklenutá
stěna je pokryta výraznými rýhami, tzv. žlábkovými
1

Pluton – v české geologii výraz pro těleso
vyvřelých hornin většího plošného rozsahu (stovky
až tisíce km2)

spolupracovat a postupně, až
mu budou ubývat síly, práci
rádi a se zájmem převzali.
Co na podporu naší
knihovny
udělá
obecní
zastupitelstvo? V rozpočtu na
rok 2003 jsme vyčlenili
prostředky
na
údržbu
knihovny.
Zorganizujeme
brigádu, při níž bude třeba
všechno zařízení knihovny
vynosit, včetně knih, vnitřní
prostory vymalovat a uklidit
a vše zpět uvést do původního
stavu. Nezvládneme to však
sami. Věříme, že se najdou
mezi Vámi občany ochotní
pomocníci. Vždyť knihovna je
právě VAŠE!

škrapy (pseudokrasové jevy – vytvořeny stékající
vodou).
Větší skupiny balvanů můžete najít v části zvané
Klepec II, blížeji k Limuzům.
Pravým obrem je balvan zvaný Stoh slámy (asi 300
metrů severovýchodním směrem od Slouhy), jehož
obvod je 32 m a výška dosahuje 4 m, jeho váha je
odhadována na 200 t. Na horní ploše, která je
značně nerovná a připomíná lidský zub (stoličku),
jsou až 1 m hluboké skalní mísy a odtokové žlábky.
Také na něm je pamětní deska. Připomíná velký
tábor lidu, uskutečněný zde v roce 1844. Na Klepci
můžeme vidět i další balvany, např. Obří záda
a Kamenný (Šplíchalův) kočár. Na vrcholu Slouhy
můžou zdatní jedinci nalézt a provést případně
zápis o svém výkonu do vrcholové knížky (prosím
vrátit nepoškozenou zpět na místo).
Z hlediska výskytu rostlin je toto území
nevýznamné, lesní porosty jsou složeny
z nepůvodních druhů stromů (převládá borovice
lesní, trnovník akát). Kromě běžných živočichů
našich polí a remízků tu můžeme v opuštěných
malých lomech na jaře a v létě pozorovat
obojživelníky
(čolek
obecný,
kuňka
ohnivá,
skokani).
Výlet na Klepec
muže být krásnou
odpolední
či
celodenní
procházkou,
kterou si ještě
můžete zpestřit pátráním stopách našich předků na
jednom z balvanů (asi 40 cm hluboký otvor vzniklý
údery velkým kladivem na stále pootáčené dláto),
který se pokoušeli pomocí výbušniny rozlomit na
několik menších kusů, ale bez většího úspěchu.
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