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Co bude se statkem pana Bora
v Limuzích?

- úmyslné uvedení nesprávného údaje v čestném prohlášení

Prodej statku a polností svěřil majitel zmíněných nemovitostí pan Bor realitní kanceláři
VÝBĚR REALITY. Zpracovávání územně plánovací dokumentace se nyní nachází ve fázi
projednávání návrhu ÚPD a začíná se pracovat
na konceptu. Vedení obce, zpracovatel územního plánu, majitel nemovitostí a zástupce realitní
kanceláře společně hovoří o míře a podobě zastavitelného území obce Limuzy na pozemcích
p. Bora.
V polovině měsíce října bylo vedení obce
osloveno holandským zástupcem firmy I.R.E.S.,
která má zájem vystavět v Limuzích v rámci rekreačního komplexu o rozloze 35 ha cca 200 až
300 rekreačních domů. Vedení obce se domnívá, že výstavba takového rozsahu a charakteru
by velmi podstatně zasáhla do života obce Limuzy, proto s realizací takového projektu vyslovilo
zásadní nesouhlas. Firma I.R.E.S. konstatovala,
že bez plné podpory obce ani ona na realizaci
svého záměru netrvá.
(mz)

§ 34 PŘESTUPKY NA ÚSEKU VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

O

- neoprávněné vypouštění odpadních vod do
kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění
odpadních vod nebo v rozporu s ní
§ 46 STATNÍ PŘESTUPKY PROTI POŘÁDKU
V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ
- porušení povinností stanovených v obecně
závazných vyhláškách obcí a krajů, vydávaných na úseku jejich samostatné působnosti
§ 47 PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU
POŘÁDKU
- rušení nočního klidu
- buzení veřejného pohoršení
- znečištění veřejného prostranství
- neoprávněné skládkování

BEC
A PŘESTUPKY

Neboť se Vy občané stále častěji obracíte na
OÚ Tismice s různými stížnostmi týkajícími se
převážně sousedských sporů, považuji za nutné
objasnit základní fakta.
Problematiku na poli přestupků řeší zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Přestupkovou
agendu na základě veřejnoprávní smlouvy pro
obec Tismice vykonává Město Český Brod. Jako
přestupek může být projednáván pouze takový
úkon, který je za přestupek výslovně označen
v zákoně o přestupcích či jiném.
§ 21 PŘESTUPKY PROTI POŘÁDKU VE
STÁTNÍ SPRÁVĚ
- úmyslné uvedení nesprávného nebo neúplného údaje
- úmyslné poškození či odstranění úřední uzávěry či značky
- úmyslné poškození či odstranění veřejné
vyhlášky
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- vypuštění odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních, popř. do
kanalizace,v rozporu s vodním zákonem

Skutečnosti, které nejsou vymezeny v zákoně
o přestupcích nelze jako přestupky řešit. Obce
v žádném případě nesuplují soudní moc tohoto
státu, neboť k tomu nemají oporu v zákoně, finanční prostředky ani právní vzdělání. Při vyhrocení občansko právních sporů je nutné zavolat
Policii ČR a trvat na vyhotovení protokolu, který
je podkladem pro zahájení přestupkového řízení. V případě porušování obecně závazných vyhlášek lze přizvat vedení obce k zaprotokolování
dané skutečnosti.
(mz)

ODPADY A MY

Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy,
letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.
(seriál na pokračování)
V kontejnerech NESMÍ skončit papír mastný,
mokrý, znečištěný zbytky potravin nebo krabice
od nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické poVážení spoluobčané,
možná jste si již mnozí všimli, že jsou v naší třeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.
obci barevné kontejnery. Jedná se o kontejnery Papírové krabice před vložením do kontejneru
na tříděný odpad, které se od těch klasických, na rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odsměsný odpad, poněkud liší. Kontejnery jsou určeny pro sběr (bílého a barevného) skla, papíru padů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována
a směsných plastů (PET láhví).
a odváží se na skládku.
Proč třídit?
Svoz tříděných odpadů v naší obci provádí firDůvodů je mnoho. Na prvním místě jsou sama
NYKOS Ždánice speciálním vozem s kontejmozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a
jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a nerem a hydraulickou rukou, kterou jsou nádoby
energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového pa- vysypávány.
Mýty a pověry v třídění
píru může ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídění
1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko, etidokonce ukládá i zákon o odpadech a nakonec,
keta,
jinak se nedá PET láhev zpracovat.
poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů
na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se Není tomu tak. PET láhve před zpracováním
vytřídí, o to více by mohla obec a následně procházejí mycí linkou, která má za úkol odstraobyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Navíc nit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo,
obec má v současné době uzavřenou smlouvu kterým je etiketa k láhvi přilepena. Takže odstrase společností EKO-KOM, která na náklady něním etikety a víčka pomůžete zpracovateli, ale
spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. nutné to není. Mnohem důležitější je láhev seČím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz šlápnout, tak aby zabírala co nejméně prostoru
a víčko neutahovat. Utaženou láhev totiž nelze
dostane zpátky.
dobře lisovat.
Jak kontejnery správně používat?
2. Krabice od mléka, džusů, apod. patří do
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré
papíru.
obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným Ne. V každé oblasti je systém sběru nápojových
výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, por- kartonů nastaven jinak. Někde se sbírá do nácelán, keramika. Pozor, mnozí si často pletou dob spolu s papírem, jinde s plasty, někde jsou
keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné. samostatné nádoby, někde se sbírá do pytlů. Je
Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávě- třeba informovat se na obci, nebo hledat nádoby označené samolepkou pro sběr nápojových
rů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešláp- kartonů.
3. Nemá cenu odpady třídit, protože svozová
nuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové
firma
vše smíchá a odveze na skládku.
výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od
Není to stoprocentně pravda, i když i takové
kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečiš- příklady se občas mohou vyskytnout. Problémy
těné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo jsou v transparentnosti svozu tříděného odpadu.
blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky Pokud je obec vybavena kontejnery na tříděný
odpad s kolečky, sváží je totiž úplně stejné auto,
z PVC, automobilové plasty.
které sváží i běžné popelnice. Je to víceúčelové
Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte
vozidlo, které se po svozu popelnic vyčistí a pak
místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde
může svážet tříděný odpad. Tímto způsobem se
do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní
šetří dopravní náklady. Pokud je obec vybavecelý sběr. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené
na kontejnery se spodním výsypem, musí přijet
láhve se nedají lisovat do balíků.
speciální vozidlo s rukou, které nádobu zvednou
Do kontejnerů na PET láhve patří pouze čisté
a vysypou do kontejneru na korbě. Tento konsešlápnuté láhve od nápojů.
tejner bývá vybaven přepážkou tak, aby se daly
V kontejnerech NESMÍ skončit žádné jiné plasodvézt dvě komodity najednou.
ty!
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Někdy je tříděný odpad
tak znehodnocen nebezpečnými odpady nebo
komunálním odpadem, že
se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro
neukázněné občany. (mz)

Obecně závazná vyhláška
obce Tismice č. I/2004
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Tismice se usneslo dne
14. 9. 2004 dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Tismice vybírá tyto místní poplatky:
- poplatek ze psů
- poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 2
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad
Tismice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení
ve věcech poplatků se postupuje podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 3
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
2) Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má na území
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit držení psa
správci poplatku do 30 dnů. Po dovršení stáří
psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit.
2) Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen,
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a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo osvobození, do 30-tidnů od
jejího vzniku.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, datum narození nebo IČO.
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na
výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční
známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.
V případě, že pes není jinak identifikovatelný
(čipový implantát nebo identifikační známka
od veterinárního lékaře), je poplatník povinen
zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je
nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky
je poplatník povinen správci poplatku nahlásit
nejpozději do 30 dnů.
Čl. 6
Sazby poplatku
Poplatek ze psa činí ročně:
- za prvního psa 50,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč,
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč, za každého
dalšího psa pak tento činí 100,- Kč.
Čl. 7
Osvobození
1) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zrakovým postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis (např. zák. č. 449/2001 Sb.
o myslivosti). Od poplatku je rovněž osvobozen
na dobu 3 let držitel psa převzatého z útulku.
Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) V případě držení psa po dobu kratší než je-

den rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2) Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto
skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.
Čl. 9
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladně obecního
úřadu nebo bankovním převodem či poštovní
poukázkou:
a) jednorázově v termínu do 31.3. kalendářního roku
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného
prostranství

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně.Správce
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Čl. 13
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně oznámitsprávci poplatku užívání veřejného prostranství
před jeho započetím.
2) Před plněním oznamovací povinnosti je poplatník povinnen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, datum narození nebo IČO.
Čl. 14
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství
činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den užívání veřejného prostranství :
a) za umístění dočasných staveb 10,- Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskyČl. 10
tování prodeje a služeb 50,- Kč
Předmět poplatku
c) za zábor při provádění stavebních neboPředmětem poplatku je zvláštní užívání bouracích a výkopových prací (např. umístěníveřejného prostranství, kterým se rozumí pro- dočasné stavby, skládky materiálu nebo suti)
vádění výkopových prací, umístění dočasných 5,- Kč
staveb a zařízení sloužících pro poskytování
d) za umístění stavebního zařízení 5,- Kč
prodeje a služeb, pro umístění stavebních
e) za umístění reklamního zařízení velikosti do
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 1 m2 1.000,- Kč/rok, většího než 1 m2 3.000,- Kč/rok
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umísf) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů
tění skládek, vyhrazení trvalého parkovací- a jiných obdobných akcí se stanoví poplatek
ho místa a užívání tohoto prostranství pro smluvně
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro
g) za umístění skládek 10,- Kč
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
Čl. 11
pro osobní automobil 500,- Kč/rok, ostatní voziVeřejné prostranství
dla 1.000,- Kč/rok
Za veřejná prostranství se považují náves,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturveškeré místní komunikace, chodníky a trav- ní sportovní a reklamní akce a pro potřebu tvornaté plochy před domy, plochy kolem vodních by filmových a televizních děl a jejich propagaci
nádrží (rybník v Limuzích), veřejná zeleň - par- 5,- Kč
číky (parčík v centru Limuz, parčík vedle č.p. 15
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranv Tismicích), hřiště (velké fotbalové a malé ství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
u MŠ v Tismicích, malé hřiště u kapličky v Li- a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
muzích) a další prostory přístupné každému bez
3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez
omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplata to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ník k činnosti využije.
Čl. 15
Osvobození
Čl. 12
Poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatník
nepodléhá:
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoa) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
ba, která užívá veřejné prostranství způsobem osobu zdravotně postiženou,
uvedeným v čl. 10 (viz předmět poplatku).
b) akce pořádané na veřejném prostranství
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bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) akce pořádané obcí a jí zřízenými organizacemi,
d) při použití prostranství po dobu kratší než
bylo původně sjednáno a zaplaceno lze na žádost poplatníka snížit původní částku o poměrnou část poplatku,
e) skládky paliva pro domácnost odstraněné
do 3 dnů,
f) skládky materiálu a stavební zařízení pro
veřejně prospěšné stavby a akce k odstranění
havárií.
Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo
k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl.14 až do dne, kdy toto užívání
skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 17
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu
kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu
delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den,
kdy bylo s užíváním veřejného prostran-ství započato a zbývající splátka nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy toto užívání skončilo,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou
je splatný jednorázově v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může
zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto
vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu
podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto obecně závaznou
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vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatníkovi povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn.
Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná
vyhláška vydaná
Obecním úřadem Tismice dne 18. 4. 1991.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.10.2004

„KUP SI STROM“
Vážení spoluobčané, máte příležitost přispět
k ozelenění obce. Podstatou projektu „Kup si
strom“ je poskytnutí sponzorského daru na nákup zeleně do parku v Tismicích. Smyslem této
akce je připomenout každému
z nás, že i málem můžeme
přispět k tomu, aby naše obec
byla zase o něco příjemnější.
Obyčejně platí, že to, oč jsme se
vlastními silami přičinili, chráníme. Částka, kterou může každý na nákup zeleně
přispět činí minimálně 10,- Kč u dětí a 50,- Kč u
dospělých. Přehled plátců a podrobné vyúčtování akce bude uveřejněno v našem občasníku na
jaře roku 2005 po výsadbě. Příspěvky lze skládat
v hotovosti do pokladny OÚ v Tismicích.
(oz)

N

Dg.:“Kleptomania
dokumentosis“

ebude tomu ani rok, co po Tismicích záhadně putovala zesnulá koza. Státní úřad pro
výzkum nadpřirozených jevů by zajásal i letos,
pro změnu však v Limuzích. Blíže nejmenovaného spoluobčana nevýslovně trýznil pocit, že
nově zakoupená obecní vývěska v Limuzích má
dvířka, a proto hnán neodolatelným puzením
záhy hned první noci vývěsce ulehčil a dvířka sňal. Tento statečný čin však měl ještě jiný

důvod. Není-li totiž vývěska zavřená, mohou
písemnosti vydané obcí pohodlně putovat k vášnivému sběrateli. Výše jmenovaný ústav konstatuje, že žijeme v kultivované společnosti.

Železná neděle
s hasiči
V neděli 17. 10. 2004 proběhl v obcích Limuzy a Tismice sběr železného odpadu.
Této akce se ze strany SDH Tismice zúčastnili následující členové: Budský Jiří, jako velitel
mužstva nám šel příkladem a úspěšně řídil tuto
akci, Heřtus Petr, Koza Jiří, Páša Jiří, Strnad Josef. Dopravu nám obstaral Ladislav Borovský se
svojí technikou. Akce pod krycím označením železný Zekon byla spuštěna v neděli v 9 hod. První cesta směřovala do Limuz, kde nám slušně
naložily 2 rodiny a ještě se něco málo posbíralo
po obci. Poté jsme nabrali směr k naší vesničce
střediskové. V Tismicích nás občané taktéž slušně vytížili. Doufáme, že jsme nikde na nikoho nezapomněli a jestli ano, tak se moc omlouváme!
Získané finanční prostředky budou použity na
údržbu naší hasičské techniky.

Zvláštní poděkování: Ladislavu Borovskému
za ochotu a čas, Obecnímu zastupitelstvu Tismice za roznesení informačních letáčků, dvěma
nejmenovaným rodinám z Limuz, které nám poskytly doping a vůbec všem lidičkám, kteří nám
věnovali nejaké to kilo! Ohni zmar, Vaší práci
zdar!
SDH Tismice
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Našli jsme pro Vás
Nevíte si jako spotřebitel rady? Potřebujete
poradit, zda prodejce postupuje správně?
Jakou cestu můžete zvolit při domáhání se
svých nároků? Špatně Vám zhotovili kuchyň, střechu, dům? Problémy s reklamací?
Prodejce s Vámi nechce dále jednat?

Poradna spotřebitele
Pro informace potřebné při řešení reklamací
zboží a služeb nebo konzultace neetického
chování prodejců můžete volat každý pracovní
den od 08:00 do 20:00 hod. na telefon 224 811
111 (pražské číslo) za cenu běžného tarifu, nebo
využít naší internetové poradny na www.spotrebitel.cz, která je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V případě složitějšího dotazu
Vám poskytneme odpověď po dohodě. Budete
si moci vybrat, zda chcete informaci telefonicky
či e-mailem. Na tyto a mnoho dalších dotazů odpovídá denně naše spotřebitelská poradna. Od
roku 1998 poradila již několika tisícům spotřebitelů. Poradna je k dispozici všem spotřebitelům,
kteří se nacházejí na území ČR. Spotřebitelskou
poradnu provozuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu nezisková organizace:
Spotřebitelský poradenský a informační servis Praha (SPIS)
Sokolovská 95, Praha 8
IČO: 68403470

Uzavřete přívod vody a plynu.
Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit
byt.
Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se
jménem a adresou. Kočky a psy si vezměte
s sebou.
Ostatní domácí zvířata, včetně exotických
zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte
byt a dostavte se na určené evakuační
středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ
opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události a nařízené evakuace. Jako evakuační
zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem
a adresou.
Obsahuje zejména:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy
a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.

POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO
ČÍSLA
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ
BYTU NEBO RODINNÉHO
DOMU V PŘÍPADĚ
EVAKUACE
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Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
spací pytel nebo přikrývku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Před povodní:

Uhaste otevřený oheň v topidlech.

Informujte se na obecním úřadě, jak a kam
se budete evakuovat v případě povodňového
ohrožení.

Vypněte elektrické spotřebiče (mimo
ledniček a mrazniček).

Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěs-

nění nízko položených dveří a oken. Dále si
zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej
k okamžitému použití při evakuaci.
Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
Při povodni:
Na základě pokynů povodňových orgánů
obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený
prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte
na určené místo, které nebude zatopeno vodou.
Po povodni:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace
a rozvodů vody.

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ
S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Nezbytná doporučení:
Urychleně opusťte ohrožené místo.
Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další
otvory.
Vypněte ventilaci.
Sledujte zprávy v hromadných informačních
prostředcích.
Připravte si
ochrany osob.

prostředky

improvizované

Připravte si evakuační zavazadlo.
Budovu opusťte jen na pokyn.

HAVÁRIE V JADERNÉM
ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ
S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
Nezbytná doporučení:

Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny
a polní plodiny, které byly zasaženy vodou.
Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčištění
studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti
(nejlépe ve sklepních prostorách), pokud
možno na straně odvrácené od jaderného
zařízení.

Informujte se o místech humanitární pomoci
a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení,
hygienické prostředky, potřebné nářadí pro
likvidaci povodňových škod a další potřebné
prostředky.

Uzavřete a utěsněte okna a dveře.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně
náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
Sledujte zprávy v hromadných informačních
prostředcích.
Připravte si
ochrany osob.

prostředky

improvizované

Připravte si evakuační zavazadlo.
Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na
základě veřejné výzvy.
Budovu opusťte jen na pokyn.
V případě radiační havárie jaderné elektrárny
Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně
havarijního plánování, řídí pokyny provozovate-

9

Uhádnete, odkud jsou obrázky
z titulní strany?

lů jaderných elektráren a orgánů státní správy
a samosprávy.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
Biologické zbraně mohou být použity ve formě
aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo
uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu
(vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním
vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt
se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo
zanesením nákazy do organismu
Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
Umět si připravit vodu pomocí chemických
dezinfekčních prostředků nebo převařením.
Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
Při známkách onemocnění ihned vyhledat
zdravotnickou pomoc.
Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků
hygienické služby.

Nabídka
Obecního úřadu
Obecní úřad v Tismicích nabízí k prodeji nové plastové popelnice o objemu 120 litrů za cenu
750,-Kč. V případě zájmu se
v úředních hodinách obraťte na
Obecní úřad, kde Vám budou
prodány.
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Tímto pro Vás jistě jednoduchým kvízem začínáme další seriál, který není jen poučný, ale
snad i zábavný. V dalších dílech nemusí jít vždy
o hádání obrázků, ale také o hádanky jako takové, tajenky apod., kde musí člověk použít také
svůj důvtip.
1
2
3
4
5
6
7
Rozluštění někde v časopise

Poznámka redakce: „No, ty vyplněné tabulečky
a jiné hádančičky bych si raději schovával, třeba by za to mohlo něco v průběhu příštího roku
kápnout.“

Z kroniky naší obce

V

podzimním čísle časopisu se blíže podíváme, o čem pojednává obecní kronika
kolem roku 1671 o tvrzi a dvoře tismickém.
Pustej a spálenej, kterej někdy k důchodům obecním města
Brodu Českého přináležel. K němu patři:
Hned jak se přijde od Kostelce, pod rybníkem vesským
a z něhož hlavní trúbou jsou do dvora Tismického vrata zděny, na štuk klenuty k straně vejchodní, při nichž dvírka, též
na štukách klenuty v letku 1506 stavěny a mezi tím obojím
sedění ve zdi skrouženy, však žádných vrátnic při vratech,
ani dvířkách se nenachází. (Později připsáno: jsou vrata
udělány.)
Když se pak vejde do dvora, po levý ruce následuje chalupa
pro mistra polního, zděná, při straně západní, do síně véřeje
kamenny, podobným způsobem do světnice a při tom obojím
dveře na pantích. V ty síni schody na lihách, stupně pak pod
krov z prken falcovních, krov nad tím náležitý, šindelem pobitý. V ty světnici kamna prosty, topení s komínem zděným
skrze krov, okna sklenny ve světnici na vejchod prostřední
dvě. Ty v síni zapaženy prkny v jedno. Za tou chalupou předce při západu roubeny dva chlívy špatny, mezi starými zdmi,
doškami přikryty a to někdy ovčín bejval pro jalový dobytek.
V té straně bejvala někdy kůlna pro vozy, nachází se ode
vsi zeď rozvalená, do dvora pak čtvero skruží z cihel klenuty
na pokštele bez krovu.
Opět zdi po obou stranách rozvaleny na půlnoci, kdež za

předešlých let stodoly o třech mlatech a čtverými záděními
bejvaly.
Zase od ty stodoly k východní straně stodola o jednom
mlatě bejvala, nyní zdi dobrým dílem rozvaleny. Za těmi
všemi stodolami pastviště (zadními vraty se s potahem vyjíždělo). Na východní straně podle ty stodoly vrata klenuty, na
štukoví tesány, do polí a zelnice, bez vrátnic nebo klapaček.
Za těmi vraty zelnice, obora neb bažantnice až k rybníku
Vodáku, dobře na troje hony, nemičky to ploty ohrazeno nejni
o kterýž z předu při rybnících se též zmínka činí.
Od těch vrat po polední straně zeď až někdy staré ratejně
a potom k bráně ze štukoví tesaný, do níž se přes most dřevěný a přes val i po mostě zdvihacím jezdívalo, dobře za třicet
sáhův.
Opět po levé straně zdi zbořeny a místo, kde ratejna bejvala, před tím parkán dlážděný a potom okolo něho dostatek
podzemních sklepů, svrchních pokojů, vězení a secretův, rumem zasypaných, což předešlých let tvrze bejvalo.
Zase z té tvrze pusty vyjdouce ven, následuje zděný ovčín
s jedněmi vraty od vejchodní strany ze dvora a druhými na
západ na ves, k tomu dveřmi dvojími na půlnoci. Ten ovčín je
náležitým krovem přikrytý a šindelem pobitý, s jedním vikýřem ze dvora bez dvířek. Do toho ovčína za předešlých let zavíralo se ovcí bahnic 500 ks. Nyní jest za hamlhoff ke dvoru
Tuchorazskému, do něhož se na zimu zavírá jalového ovčího
dobytka 265 ks, i tem pacholčího místo služby se pasírujícího
70 ks, činí 335 ks. A dále je popisován výčet celého
majetku.
Zase od svrchu psaných vrat klenutých, od strany východní následují zahrady, velmi spustlé, krchova při kostele
se tejkající, až zase přes val, k rolím tvrze a potom vratům
původním dvorským.
Rolí při dvoře něco orných, ostatní zarostlé - 95 kop, 7
záhonů. Však co se z nich obsívá, z toho mandele ke dvoru
Tuchorazskému do stodol, pod pečeť správce zvoleného se
odvádí.
Luk při dvoře vedle rybníká Podskalskýho jménem „Veska“ (sena 2 vozy). Druhá, ležící pod vrchem „Červenou hlínou“
jménem „Pekařská“ (3 vozy). Třetí pod rybníkem „Žemličkou“
(1 vůz), čtvrtá v chobotě rybníka Lhotského (3 vozy). Pátá na
dolíce v Dolánkách pod rybníkem „Řešetem“ (2 vozy).

Klepci u Limuz a měl k nim řeč. Můj otec (p. Nehasila) hlídal
na dráze“.
Vzpomínky na rok 1848. Naše Hlasy 5. 5. 1928 píše redaktor Josef Miškovský.
... „Limuzští nešli do Úval na dráhu a Praze na pomoc,
nýbrž do lesa a za noci se trousili domů. Však v sousedních
Tismicích mlynář Soulek lidi verboval a se svými pomocníky
sebrali každého, kdo se jim zdál býti způsobilý. Tento mlynář
s novovesským Josefem Klinderou byli tribuny lidu, oni také
s limuzským Buršem, lstibořským Kratochvílem a jinými
uspořádali r. 1848 tábor lidu na Klepci, na nemž se zúčastnilo i mnoho studentů i měšťanů z Prahy.
Limuzští tedy neobstáli jako hrdinové, za to byli obyvatelé přestrašeni skupinou od Tismic se blížících „Slovanů“. Byli
to sice Slované, ale Slováci - dráteníci, počtem 14 a vyhýbali
se Praze za těch bouří, po venkově pak chodili ve větších
skupinách, pro větší bezpečnost. Svěřili se v hospodě rychtáři
Chlapcovi, kterýž byl kmotrem našeho Židlického, synka
šenkýřova.
Také nám zachoval Židlický paměť v lese Bukovníku,
jenž byl mezi poli limuzskými, mrzeckými a tismickými. Bylo
ho prý asi 18 korců. V Josefínském katastru nalézáme v něm
zmínku u Mrzek, Tismic a Nové Vsi. Katastrem patrně náležel k Tismicům. Nuže - tento lesík za oněch časů zmizel.
Když byla svoboda zajíce stříleti, tak ti, co neměli flinty, se
zase pustili do milého Bukovníka a nosili si ho po kusech
domů. Když jich nikdo nestihal, přijelo se s vozy a čeledí a
byla paseka hotová - v krátkém čase Bukovník zmizel, jen to
jméno po něm zůstalo až po dnes.

Z pamětí p. Václava Nehasila:
Pan František Soulek byl člověk vzdělaný a na svou dobu
povýšený. Byl majitelem zdejšího mlýna, který převzal od
svého otce. Počátkem r. 1850 byl zdejším prvním starostou
(představeným), v kterémž úřadě setrval více roků. Podporoval mnohé dobré věci v obci i okrese. Byl tak zvaným,
ovšem tehdy dovoleným pokoutním notářem. Vydržoval svou
kancelář i písaře pana Konáše, vypomáhal panu notáři, ano
zastupoval ho, dojížděje do Černého Kostelce a Kouřimi, kde
míval tento v některé dny řízení. Vyměřoval a vůbec vypomáhal úřadům.
Robota:
1674
Robota zde bývala úkolová. Dříve se robotovalo zde, po
Farníků ve farní osadě tismické napočítáno 67 duší (škol- pronájmu dvora v Přistoupimi.
ství 43).
Lajtlovice:
Pojezný „Lajtl“ dal vystaviti domky pro knížecí služebníelikož dále následuje dlouhý výčet majetku při ky a část obce po něm nazvána.
panství černokosteleckém, přejdeme nyní do
V r. 1830 byl na zdejším dvoře šafářem Kratochvíl. Dvůr
19. století, kde citujeme z pamětí pana V. Neha- byl až do let 1830 - 1840 spravován ve vlastní režii. Potom
sila z roku 1848.
byl pronajat. Prvním nájemcem byl baron Schittelsborg; po
něm Mändl ..., po něm syn jeho Vojtěch, po něm Hejnovský.
„Vůdcem zdejší gardy byl v r. 1848 František Soulek mly- Posledním nájemcem (do r. 1923) pan Karel Milner, statkář
nář a statkář Klindera z Nové Vsi. Soulek je shromáždil na z Mrzek.

J
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Rozluštění hádanky ze str. 10: 1-Vstupní brána k Tismické bazilice P. Marie; 2-Cesta k ořechové aleji na Tismicemi; 3-Tismická bazilika P. Marie; 4-Sady v Tismicích
5-Mezi tismickými bytovkami v noci; 6-Tunel v Českém Brodě; 7-Kaplička v Limuzích

Dolování na měď.
Asi v letech 1867 začal zde kutati dle pověsti pruský milionář Chramsta pod ředitelem Schäfrem na měď. rudu (v místech,
kde se říká v „Černých děrách“). Pracovalo zde mnoho lidí, tak že výplata činila za týden 1000 až 2000 zlatých. Horníci si
vydržovali i vlastní kapelu, jíž řídil kapelník Houžvička. Práce vedl správce Fischer. Pracovalo se dva roky. Když výsledky
byly malé, práce zastavena. Majitel dolů prý si dal z vyrobené mědi udělati měděné umyvadlo (podle pověsti).
V příštím čísle se dozvíme něco o dějinách školy.

Dějiny školy (výpisy ze školní kroniky).

V Tismicích byla nově zřízena škola r. 1742 podle zákona císařovny Marie Terezie, v němž bylo ustanoveno, aby při každé
faře byla zřízena veřejná škola........

VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ
V srpnu tohoto roku oslavili:
Pan Kolovratník Václav
Pan Šermauer Jiří

60. narozeniny
55. narozeniny

V září a říjnu tohoto roku oslavili:
Paní Benešová Helena
Paní Dlouhá Marie
Pan Zajíček Josef
Pan Strnad Josef

65. narozeniny
55. narozeniny
85. narozeniny
60. narozeniny

V závěru roku oslaví:
Paní Nová Eva
Paní Bosnovičová Marta
Pan Chvátal Stanislav
Pan Procházka František

55. narozeniny
60. narozeniny
50. narozeniny
55. narozeniny

cd
Všem jubilantům přeje zastupitelstvo obce mnoho
pohody, zdraví a životního elánu.
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