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Naši Soptíci bodovali na soutěži v Přehvozdí

Informace o dění v obci na

www.tismice.cz

TRADIČNÍ JARNÍ JARNÍ
BRIGÁDA
V sobotu dne 22.4. 2006 se uskutečnila tradiční jarní brigáda. Cílem bylo uklidit nejen obec,
ale zejména škarpy podél komunikací v katastru
Tismice a Limuzy. V Tismicích se jako už tradičně zúčastnili členové zastupitelstva obce a dále
pomohla též rodina Pankrácova, pan Kunc, pan
Dedik. Pan Černý svážel pytle plné odpadků
z obou katastrů traktorem. Další občané si uklidili před svými domy. Všem, kterým vzhled naší
obce není lhostejný, patří uznání.
(ou)

PA R K V T I S M I C Í C H
Možná, že vás potěšilo, že
park pomalu dostává svou
tvář. V průběhu května byly
panem Václavkem osazeny
dvě dřevěné lavičky. Vysázené lipky se po dlouhé zimě
postupně vzpamatovávají.

SOUTĚŽ – OKOLÍ DOMU

Již v minulém roce vyhlásil občasník Trubadúr soutěž o pěkně upravené okolí domu. Byť se
zpožděním, byly vybrány a odměnou ve výši 1.000,- Kč oceněny paní Irma Doleželová z Tismic za
okolí domu zářící rozkvetlými květinami a dále paní Jaroslava Volná z Limuz za originální výzdobu
domu a jeho okolí keramickými výrobky.Výherkyním blahopřejeme.
(ou)

OBECNÍ KRONIKY
V červnu tohoto
roku byla dokončena práce na převodu kroniky obce
Limuzy do digitální
podoby. Text kroniky je vypálen na CD
s pěkným přebalem. Cena činí 100,- Kč. CD je možno zakoupit
na OÚ v Tismicích.
Přepis kroniky obce Tismice do digitální podoby byl zahájen, avšak vzhledem k jejímu rozsahu půjde o dlouhodobou práci.
Ve stávající kronice jsme navázali na poslední
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záznamy a v současné době je do kroniky zapsán i rok 2005.
Bohužel se zatím nenašel nikdo z občanů,
kdo by se úlohy kronikáře zhostil. Proto jsme
zápisy provedli na základě faktického obsahu
usnesení zastupitelstev, údajů ohlašovny, na základě informací o uskutečněných akcích apod.
Velmi bychom uvítali, aby v kronice nadále pokračovala osoba nestranná, tedy někdo mimo
obecní zastupitelstvo.
(ou)

SILNICE – CENTRUM TISMICE
Ke stavu komunikace v centru Tismic asi není co dodat. V minulém čísle jsme Vás informovali o
písemném příslibu KÚ SK na opravu cca 260 m komunikace a mostku. Po té, co nám KÚ toto slíbil,
avšak zároveň neučinil téměř žádné kroky k realizaci, začali jsme věc urgovat střídavě na SÚS v KH
a na kraji. Přirovnání k horkému bramboru v rukách je zcela na místě. Dopátrat se člověka zodpovědného za celou akci nebylo lehké. Je jich totiž několik a o jejich koordinaci a spolupráci nemůže
být řeč. Rovněž jsme se dozvěděli, že akce vozovka a most byly od sebe rozděleny.
Počátkem května navštívila naši obec Ing. Chámová z SÚS KH, se kterou jsme prohovořili základní momenty rekonstrukce. Obec Tismice pak formulovala své požadavky do dopisu schváleného 31.5. 2006 zastupitelstvem obce a ten postoupila KÚ SK, SÚS KH i majetkové správě Říčany.
V posledním červnovém týdnu kontaktoval OÚ Tismice projektant, zpracovatel dokumentace k mostu. Zda již kraj vypsal výběrové řízení na projektanta pro komunikaci nám dosud není známo.
Obec Tismice trvá na rekonstrukci dešťové kanalizace daného úseku obnovované komunikace
tak, aby dešťová voda od hřbitova v celém objemu nesměřovala do Lajtlovic a dále se nehromadila
u schodiště basiliky a u přilehlých komunikací. Mělo by dojít k napojení potrubí do vpusti u zastávky
u vjezdu do ZP. Zároveň bychom zrekonstruovali chodník podél rybníka i stávající nástupní ostrůvky.
Obec Tismice vyzvala ČEZ k projektové přípravě dokumentace na rekonstrukci elektrických
rozvodů v Lajtlovicích a podél rybníka. Žádáme občany Lajtlovic, pokud mají problémy s příkonem
elektřiny do svých nemovitostí, aby toto sami písemně u ČEZ urgovali. To je také cesta, jak upozornit rozvodné závody na potřebu rekonstrukce. Ruku v ruce s uložením el. vedení do země bychom
rádi vybudovali veřejné osvětlení vhodné svým vzhledem do oblasti kulturní památky.
Investorem dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a chodníku bude obec Tismice. Rekonstrukci mostku a vozovky zainvestuje kraj. Hovoří se o cca 6 milionech korun. Protože se však situace
ve financování takových velkých projektů mimo jiné také v souvislosti s politickou situací stále mění,
počítáme, že rekonstrukce vozovky bude během na dlouhou trať. Přesto uděláme vše, co bude
v našich silách, abychom rekonstrukce dosáhli.
(ou)

CESTA K BÝVALÉ CIHELNĚ
V LIMUZÍCH

Limuzská kronika:
Doprava 1965

K rekonstrukci rozbahněné
cesty k bývalé cihelně v Limuzích zatím nedošlo z důvodu
nevyjasněných
vlastnických
vztahů. V červnu tohoto roku
byla
podepsána
darovací
smlouva mezi manžely Coombesovými a obcí Tismice a také
převod části cesty v majetku ČR do majetku
obce je v běhu. Po provedení zápisů do katastru nemovitostí plánuje obec rekonstrukci komunikace včetně přilehlých škarp ještě v tomto
roce. Starostka obce podala žádost o příspěvek
100.000,- Kč na Ministerstvo pro místní rozvoj,
které disponuje určitými prostředky na nápravu
povodňových škod. Předběžná kalkulace rekonstrukce činí cca 250.000,- Kč.
(ou)

„V dopravě do Limuz a z Limuz se nic nezměnilo. Obec zůstává poměrně odříznutá od světa,
ačkoliv je v samé blízkosti Prahy. Jen stav silnic
se zhoršil. Jsou sice stavěny jako bezprašné,
část silnice přes ves je dlážděná a větší část asfaltovaná, ale je tak pokrytá blátem, že je po dešti nebezpečná a v létě prašná tak, že se vyrovná
bývalým cestám prašným. Stav cesty na Tismice
je dezolátní. Cesta je sjízdná jen pro traktory.
Polní cesty v letošním mokrém jaru a létu
byly úplně zničeny traktory. Úplně je z provozu
vyřazena cesta lesácká, kde se v květnu zabořil
vůz se zeleným krmením.Tahali jej třemi pásovými traktory asi 4 hod a nakonec se vůz přetrhl.
Cestou se nemůže teď ani chodit, natož jezdit
a jezdí se po poli, kde je lucinka. Také lánská a
tismická cesta dostaly své a jsou naprosto neschůdné. V nejhorším stavu je hluboká cesta mr3

zácká. Tak přišlo okolí vesnice o několik z mála
pěkných cest a koutů.“
Čteme-li 40 let staré zápisy z kroniky limuzské, připadá nám, jakoby to bylo ze současnosti,
bohužel. Silnice mezi Limuzy a Tismicemi je
věčně zablácená. Je to dáno její polohou mezi
mírně svažitými poli a rovněž neudržovaným
systémem škarp. K zaplavování silnice bahnem
však svou měrou přispívají také zemědělci, kteří zde vysévají širokořádkové plodiny, jež mají
velmi špatnou zadržovací schopnost. Zemědělci
argumentují nefungujícím systémem škarp a silničáři se hájí tím, že jim zemědělci svým způsobem hospodaření škarpy ničí. Vinu shazují jeden
na druhého, investovat prostředky nechce žádný
z nich. Proto ten začarovaný kruh.
Téměř po ročním upomínání jsme SÚS Kutná
Hora doslova dotlačili ke stržení škarp a jejich
prohloubení, alespoň v omezených úsecích.
Velké množství zeminy znečištěné kameny
a kořeny stromů bylo převezeno na bývalou
skládku u hradiště v Tismicích, dále do bývalého
třešňového sadu směr Limuzy a dále na plochu
vyčleněnou Řepařským institutem Semčice za
statkem pana Bora v Limuzích.
Několik jarních intenzivních dešťů provedené
úpravy částečně znehodnotilo, přesto tyto měly
svůj pozitivní význam. Pokud však do budoucna
nedojde k dohodě mezi zemědělci a silničáři a
pokud se tito společně nepokusí situaci vyřešit,
pak se povrch již tak zničené silnice bude nadále
zhoršovat.
(ou)

Rekultivace skládky
u hradiště v Tismicích
Podobně jako v roce
2005 dodala obci Tismice
i letos firma Papirius zcela
zdarma sadbu složenou
z planých třešní, modřínů
a javorů babyk, (celkem cca 250 ks stromků).
Tato byla použita na osázení plochy bývalé černé skládky u hradiště v Tismicích. Skládka byla
zavezena zeminou dílem ZP Tismice a dílem
SÚS Kutná Hora vytěženou při čištění škarp v Limuzích. K výsadbě plochu připravil ZP Tismice.
Výsadbu jsme zajistili vlastními silami.
Věříme, že tento doposud nehostinný kout
4

naší obce změní svou tvář a namísto hromad
odpadků se tu zazelenají stromy.
K výsadbě uskutečněné v říjnu roku 2005 po
obvodu hřiště v Tismicích lze říci, že v důsledku
fyzické devastace a snad i dílem dlouhé zimy
přežila možná čtvrtina vysázených boroviček.
Lépe dopadli ořechovce u malého hřiště, bude
třeba je však doplnit.
(ou)

Skládka stavebního
odpadu odstraněna
Ještě v průběhu zimy roku 2006 se v katastru
obce Tismice, podél komunikace směr Limuzy
objevila skládka stavebního odpadu f. Arnošt.
Protože se jednalo o skládku nepovolenou a
obec sama se o ní tudíž dozvěděla teprve v momentě vlastního zahájení skládkování, postavilo
se vedení obce zásadně proti. Firma Arnošt
uznala své pochybení a stavební odpad odstranila.
(ou)

VÝTVARNÝ KROUŽEK
PANÍ VOLNÉ KONČÍ –
PODĚKOVÁNÍ
28.6. 2006 se děti naposledy
sešli v klubovně OÚ Tismice na
svém výtvarném kroužku. Paní
Volná z Limuz se dětem věnovala
2 uplynulé roky. Z rukou dětí pod
jejím laskavým vedením vznikla řada pěkných
výrobků. Děti se na kroužek vždy těšily a měly
svou „tetu“ rády.
Paní Volná postupně již v průběhu tohoto
roku rozjela činnost keramického kroužku ve
Společenské místnosti v Limuzích. Také zde
jsou její kursy velice oblíbené. Některé zájemce
již musela odmítnout. Tento keramický kroužek
bude pokračovat i v příštím roce.
Obec Tismice tímto paní Volné děkuje za její
nezištnou práci a trpělivost s dětmi.
(ou)

Křížek u Kašů
Zásluhou pana Václavka z Českého Brodu se dočkal i křížek u Kašů
své opravy. Tělo Ježíše s ulámanýma
rukama bylo vyspraveno, dřevěný kříž

naimpregnován a otočen čelem k obci Tismice.
Tak prý, jak potvrdila i paní Kašová, před svou
poslední opravou vždy stával.
Vrátit sochu Ježíše na kříž nebylo jednoduché. Bylo k tomu potřeba ochotných rukou farníků. Tělo Ježíše bylo vyzvednuto pomocí kladky
a připevněno kovovými hřeby. Manželé Václavkovi ještě prořezali větve okolo stojících lip a
místo uklidili. Náklady na opravu činily 4.500,Kč. Všem zúčastněným patří dík.
(oú)

LEADER –
JSME U TOHO“
„

Zemědělci, podnikatelé i občané jistě zaznamenali, že se již několik měsíců, resp. více či
méně od roku 2004 ve sdělovacích prostředcích
živě diskutuje téma přílivu financí z EU. Otázkou
je, jak na tyto prostředky dosáhnout. Základním principem programu LEADER je metoda
komunitního plánování, rozvíjení partnerství a
spolupráce mezi veřejným sektorem, podnikateli
a neziskovkami.
O výběru projektů a přidělování peněz v určité oblasti, vzniklém regionu, již nerozhoduje
ministerstvo či kraj, ale tzv. MAS = místní akční
skupina složená ideálně z 1/3 veřejného sektoru
(obecní samosprávy, svazky obcí, příspěvkové

organizace jimi zřízené, sbory dobrovolných
hasičů apod.), z 1/3 podnikatelským sektorem
(rolníci, řemeslníci, počítačové firmy, obchodníci,
chovatelé, …) a z 1/3 neziskovými organizacemi
(církvemi, občanskými sdruženími …).
Tato MAS vytvoří svůj plán rozvoje, strategii,
ve které po vzájemné diskuzi a na základě vyjádření občanů regionu vyzdvihne nejdůležitější
potřeby regionu, problémy, na které je třeba
soustředit se v prvé řadě. Je-li podaná strategie
Ministerstvem zemědělství přijata a úspěšně zaregistrována, dostane MAS „balík peněz“ (Podlipansko nyní poprvé rozdělovalo cca 3,5 mil. Kč).
MAS uveřejní výzvu typu: (velmi zjednodušeně
řečeno) „V tom a tom termínu lze předkládat
projekty na obnovu dětských hřišť, rekonstrukci
místních komunikací, nákup strojů pro zemědělské podnikatele, na obnovu cyklostezek, na
vybudování ČOV apod. s tím, že na jednotlivé
projekty bude uvolněno tolik a tolik peněz“.
Všichni z regionu – podnikatelé, zemědělci,
ostatní firmy, obce apod. mohou ve stanoveném
termínu předložit svůj projekt k rukám MAS.
Management MAS byl měl také pomáhat a radit
s tvorbou projektů. Měl by být grantovou agenturou, která žadateli pomůže projekt sestavit.
MAS má minimálně 15 členů, místních, kteří toto území dobře znají, mají k němu vztah.
Z členů MAS je zvolena výběrová komise, jejíž
členové se předem přihlásí k podjatosti a nehodnotí tedy projekty, na kterých by mohli mít osobní
zájem. Výběrová komise dle pevných předem
postavených kritérií hodnotí kvalitu podaných
projektů a navrhuje výši poskytnuté dotace žadatelům. Důležité je, aby šlo o projekty založené
na spolupráci. Např. v sousedním Podlipansku
byla soukromému zemědělci poskytnuta dotace
na nákup techniky s tím, že pořídí rovněž boční
nástavec na sekání škarp podél komunikací.
K projektu byla přiložena partnerská smlouva
mezi podnikatelem a pěti okolními obcemi. Jiných 10 obcí se dohodlo, že společně nakoupí
terénní vozidlo pro péči o potřebné občany, také
jim byla dotace přiznána.
Tolik stručně k principu rozdělování evropských peněz v období 2007 - 2013. Samozřejmě nepřestanou fungovat dosud běžné dotační
tituly, avšak bude-li chtít kdokoli čerpat finanční
prostředky v rámci programu LEADER, musí tak
učinit pouze prostřednictvím své MAS.
Obec Tismice stála jako jedna z prvních u
zrodu myšlenky, vytvořit takový region, resp.
5

MAS také v našem okolí. Věříme, že vynaložené mimo jiné směřuje k možnosti čerpání finančúsilí přinese své ovoce každému. Vyzývám tímto ních prostředků EU v programovém období
všechny, kdo se chtějí aktivně do činnosti Regio- 2007 – 2013.
nu Pošembeří a také přímo do činnosti vznikající
(Mgr. Miloslav Oliva)
MAS zapojit, ať kontaktují Obecní úřad Tismice.
Členem MAS může být každý, kdo má na území
regionu trvalý pobyt nebo sídlo firmy, nebo kdo
v zájmovém území hospodaří či jinak podniká.
(mz)

Region
POŠEMBEŘÍ
(článek uveřejněný v Českobrodském zpravodaji)
Region Pošembeří, zahrnující území obcí
Břežany II, Bříství, Český Brod, Černíky, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Kounice, Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy,
Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov,
Vykáň, Dobročovice, Horoušany, Květnice, Škvorec, Úvaly, Zlatá, Vyšehořovice a Chrást (okres
Nymburk) je prostorem v němž by měla v rámci
programu Leader po svém oficielním založení
působit MAS (Místní akční skupina) Pošembeří.
První setkání za účelem seznámit region
s principy metody Leader se uskutečnila již počátkem tohoto roku. Z těchto se pak postupně
vytvořila tzv. pracovní skupina MAS, která se
pravidelně schází. Členy pracovní skupiny
jsou Mgr. Miloslav Oliva - předseda Spolku
pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Ing. Martina Zdražilová - starostka obce Tismice, Ing.
Jan Bouda - místostarosta obce Tismice, Ing.
Ivan Černý - starosta Města Úvaly, Bc. Jakub
Nekolný - místostarosta Města Český Brod,
Pavel Frank – starosta obce Přišimasy, Ing.
Petr Černý – starosta obce Dobročovice, Ing.
Vladimír Zdražil – zaměstnanec ČZU Praha,
Ing. Vladimír Martínek, Josef Svoboda – zastupitel obce Klučov, Magda Mašínová – Bylanka
s.r.o., Lenka Szabóová – místostarostka obce
Chrášťany, Pavel Píša – MSC-NET s.r.o., Pavel
Běloch – starosta obce Hradešín, Pavel Solčanský. Pracovní skupina, resp. partneři společně
dne 28.4. 2006 podali žádost/projekt v rámci
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 dle
Podopatření 2.1.4.Rozvoj venkova (podopatření
typu LEADER+); Investiční záměr c): 2. skupina
– osvojování schopností.
Cílem projektu je založit MAS a vytvořit Strategii regionu Pošembeří. Veškerá tato činnost
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BEZPEČNOST
V OBCÍCH

V obci Limuzy instalovala SÚS Kutná Hora
na žádost obce dopravní značení – omezení
rychlosti při průjezdu
obcí na 40 km/hod. Věříme, že alespoň slušní
řidiči se tímto omezením budou řídit a přispějí
tak k větší bezpečnosti občanů.
Město Český Brod zakoupilo počátkem letošního roku radar pro měření rychlosti vozidel.
Starosta města nabídl obcím uzavření veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě lze měření
rychlosti provádět také v naší obci. Upozorňujeme tedy zejména místní spoluobčany, že také
v Tismicích a Limuzích se radar objeví. Žádáme
spoluobčany-řidiče, aby ve vlastním zájmu
přizpůsobili rychlost jízdy pravidlům silničního
provozu. Jak starostům sdělil vedoucí městské
policie, která měření zajišťuje, nebude možné
překročení rychlosti od 1.7. 2006 řešit domluvou.
Pokud řidič nezaplatí blokovou pokutu, bude zahájeno přestupkové řízení.
Vedení obce věří, že pokuty dopadnou především na ty přespolní, u nichž není výjimkou,
že projíždějí obcí i rychlostí 100 km/hod. Naším
hlavním cílem není zatěžovat řidiče pokutami,
které navíc půjdou do rozpočtu města Český
Brod a nebudou tedy příjmem obce Tismice,
avšak chránit zejména životy a zdraví našich
občanů.
Na základě žádostí občanů podala v uplynulých dnech obec Tismice žádost na dopravní inspektorát o povolení umístění silničního zrcadla
na křižovatku „u smrku“ v centru Tismic. Věříme,
že nám bude vyhověno.
Počátkem prázdnin by mělo dojít k rekonstrukci vjezdu a škarpy u bytovek v Tismicích.
Šířka výjezdu neodpovídá provoznímu zatížení
místní komunikace, zejména kamiony zajíždějící k sadům zde v uplynulém roce rozjezdily okraje komunikace a opakovaně poškodily chodník.

Propustky jsou neprůchodné, roury zčásti poškozené, minimálně v odkrytých úsecích na sebe
nenavazují. Z tohoto důvodu se zde v období
deště hromadí velké množství vody, která nemá
možnost odtékat a přelévá se přes komunikaci.
(ou)

VO LIMUZY
Obec Limuzy a zejména žadatelé o nové elektrické přípojky se snad již v létě tohoto roku dočkají. ČEZ naplánoval na letní měsíce generální
rekonstrukci kabelového vedení po malé straně
v Limuzích a dále směrem na Tismice a Přišimasy. Veškeré vedení bude položeno do země,
„nástřešáky“ budou u všech, kteří přistoupili na
dohodu s investorem (ČEZ), demontovány a
vyměněny rozvodné skříňky nemovitostí. Kromě
žadatelů o zřízení nových přípojek a žadatelů o
navýšení příkonu, bude rekonstrukce ostatních
rozvodů provedena zcela zdarma.
Protože z plánované trasy zmizí většina sloupů el. vedení, kde měla obec umístěny lampy
veřejného osvětlení, bude nezbytné toto rekonstruovat zároveň. Projektovou dokumentaci pro
VO Limuzy zajišťuje Ing. Petr Havlík. Vedení
obce na základě předložených katalogů, ceníků
a po konzultaci s pracovníky údržby veřejného
osvětlení v naší obci (f.Pokorný Kozojedy) vybrala pro nové osvětlení svítidlo typu MODUS LV
236 a LV 255 na bezpaticových stožárech, žárově zinkovaných (nízké nároky na údržbu). Rozmístění a počet svítidel je zakresleno v projektu,
podaném na stavebním úřadě v Českém Brodě.
Výběr dodavatele dle předložených nabídek se
uskuteční přibližně do konce letních prázdnin.
Součástí projektu je i příprava nasvícení kapličky.
(ou)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ
PRÁCE V TISMICÍCH
Obecnímu úřadu v Tismicích poskytl Úřad práce Kolín
smlouvu na vytvoření pracovního místa veřejně prospěšných prací. OÚ Tismice již
zaměstnal Petru Rauknerovou
na poloviční úvazek. Její činnost by se měla projevit v čistotě a upravenosti naší obce.

V Limuzích byl při OÚ Tismice zaměstnán,
nikoliv však v rámci VPP, pan Jaroslav Dittrich,
který obstarává drobné zednické a výsadbové
práce, úklid veřejných prostranství apod. Také
s jeho prací je obecní úřad spokojen.
(ou)

POZEMKOVÉ

ÚPRAVY

Obec Tismice znovu vyzývá všechny větší
vlastníky zemědělských pozemků, aby se na
OÚ v Tismicích připojili k žádosti o komplexní
pozemkové úpravy. Tyto
definitivně řeší
vlastnické vztahy k pozemkům, které jsou
slučovány do logických bloků. Jednotliví vlastníci
pak své majetky nemají roztříštěné po obou
katastrech. V rámci provádění komplexních
pozemkových úprav se vypracovávají podklady
pro protierozní a protizáplavová opatření, která
bychom v obou našich obcích potřebovali.
Problémy s místními zátopami se stále dokola
opakují nejen v Limuzích, ale také v Tismicích.
(ou)

SLOVO K ZEMĚDĚLCŮM,
K OBČANŮM
Vážení zemědělci, vážení občané. Zejména v posledním zhruba roce opakovaně řeším
problémy vyplývající z přímé konfrontace zemědělské výroby a zastavěného území obou obcí.
Řeším-li konkrétní problém, setkávám se snad
až na výjimky s reakcemi typu: nemůžeme za
škody, které zde napáchalo JZD za socialismu,
my jsme meze nerozorali, nemůžete po nás chtít
orbu po vrstevnicích, neustále nás s něčím obtěžujete, nemůžeme za rozmary počasí apod.
Z druhé strany si také občané zcela oprávněně stěžují, že musí jezdit po silnicích zablácených zeminou splavenou z polí, že fekální vozy
vyváží odpadní vody v těsné blízkosti obce, že
(čerstvá zkušenost) je kejda rozstřikována v těsné blízkosti jejich domů v třicetistupňovém vedru
v době, kdy se všichni vrací domů a co navíc,
zcela v blízkosti studní.
Na stížnostech a argumentech obou stran je
jistě kus pravdy. Jde o to společně nalézt kompromis. Uvědomme si, že žijeme na vesnici. Pokud tu nežijeme od dětství, šli jsme sem s tím,
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že budeme na vesnici žít. K vesnici patří zemědělská výroba, vždy tu měla své místo a bude
jen dobře, když to tak zůstane. Domnívám se, že
každý z nás raději kolem sebe uvidí zelená pole
a sady, než bychom se postupně dočkali satelitní
zástavby tvořené „paneláky naležato“, která se
k nám plíží směrem od Prahy. Na druhou stranu
je správné, že od zemědělců požadujeme, aby
se chovali zodpovědně a mysleli na to, že tu žijí
lidé.
Všichni se budeme muset vyrovnat s následujícími skutečnostmi:
- Zemědělské hospodaření v tzv. zranitelných oblastech, kam dle nařízení vlády
č.103/2003Sb., patří rovněž oba naše
katastry, je omezeno jistými pravidly. Na
svažitějších pozemcích nelze pěstovat
širokořádkové plodiny. Orat je třeba po
vrstevnicích, nikoli jak jsme se v loňském
roce setkali u ŘI Semčice na Klepci, po
spádnici. Dlouhé svahy na polích je nutno
přerušit zelenými pásy. Na některých místech bude nezbytné zbudovat tzv. poldry
pro zachycení přívalových srážek.
Tekutá statková hnojiva nelze používat
v blízkosti studní. Minimální aplikační
vzdálenost od veřejných studní je dle
sdělení Krajské hygienické stanice 15 m
u málo propustných půd. Se zvětšující se
propustností půdy se toto pásmo zvětšuje
až na 40 m. Je na majitelích studní, aby
jakost vody pravidelně sledovali a případně měli v rukou podklady pro řešení možných sporů se zemědělci.
- Je na zodpovědnosti zemědělců, aby
hospodařili tak, aby svou činností obtěžovali občany co nejméně. Již zmíněné
rozstřikování kejdy v tropickém odpoledni
v těsné blízkosti obytných domů je nehorázné. Jistě by to šlo provést ve vhodnější
dobu.
- Kácet sady bez předešlého písemného
ohlášení obci rovněž nelze. V opačném
případě dochází k porušení zákona o
ochraně přírody a krajiny. Nejde jen o nějaký byrokratický postup. Jde o to, že obec
může zvážit, zda změnou kultury nemůže
dojít ke změně odtokových poměrů a
k následným povodňovým škodám. Těm
lze předejít vhodně zvolenými opatřeními,
aniž by byl zemědělec zbaven možnosti
svůj záměr uskutečnit.
- K vyvážení odpadních vod z lokálních
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-

-

žump do blízkosti obce. Situace v našich
obcích rozhodně není v pořádku. Bude
zapotřebí, aby veškeré odpadní vody
z domovních žump směřovaly na čističku. Zde však vzniká pro občany zásadní
problém. Ne každý bude ochoten uhradit
zvýšené náklady na likvidaci odpadních
vod v ČOV v Českém Brodě. Budou tu
tací, co raději žumpu vypustí přímo v okolí svého domu, bez ohledu na sousedy.
Ještě jsme se nenaučili hledat chyby u
sebe, začít u sebe. I obec sehrává v otázce likvidace odpadních vod zásadní roli.
Územní řízení ke splaškové kanalizaci
v Tismicích bylo již zahájeno. Ostatní
dokumentace pro Limuzy a dešťovou
kanalizaci v obou obcích se připravují.
Po udělení územního rozhodnutí přijde
na řadu pořizování stavebního povolení a
shánění finančních prostředků.
Občan se nemůže na chybějící kanalizační síť vymlouvat. I za této situace se
odpadní vody dají likvidovat šetrně k životnímu prostředí a spoluobčanům.
Občané (nejen místní) by si rovněž měli
uvědomit, že polní cesty nejsou odkladištěm odpadu. Je neuvěřitelné, kolik
harampádí občané navezou zemědělcům
přímo do cesty. Také ničení hospodářských plodin není ojedinělé.

Zmínila jsem výjimečné postavení obce. Obec
má zájem na tom, aby zemědělská výroba prosperovala, aby přispěla k rozvoji venkova. Zároveň je její povinností hájit zájmy občanů, dbát na
pohodu bydlení. Toto postavení je velice obtížné.
Obec zná cesty, kterými lze právně donutit občany i zemědělce k odpovědnějšímu chování.
Zemědělci dostávají od státu dotace dle obhospodařované plochy. Musí však hospodařit podle
určitých zásad. Jistě nemohou ovlivnit klimatické
podmínky, plodiny musí volit s ohledem na zásoby živin v půdě i na tržní poptávku. Není to lehké. Obec Tismice věří, že vzájemnou spoluprací
(např. i v rámci programu LEADER, viz. předešlý
článek) lze dospět k oboustranně přijatelným
řešením.
Na závěr konkrétní příklady spolupráce. Pan
Borovský z Tismic uplynulou zimu odklízel sníh
z komunikací v Tismicích a Limuzích. Svou technikou pomáhá také při úpravě obecních ploch.
ZP Tismice zajišťuje odvoz hřbitovního odpadu,
dále svoz odpadků v rámci jarních brigád, zajiš-

ťuje i nutné drobné opravy. Pro obec je výhodné,
že má přímo v obci spolehlivé lidi. Pro podnikatele je výhodné pracovat pro někoho, kdo mu obratem jeho práci zaplatí. Žádné zbytečné výdaje
na dopravu. Prosperující zemědělec i jiný podnikatel provozující svou činnost v rámci daných
pravidel je oporou své obce. Spolupráce s obcí
je i pro podnikatele výhodná. Takový stav je pak
přínosem pro všechny občany.
(mz)

ŽLEBY

(VYPRÁVĚNÍ VERONIKY OUBRECHTOVÉ)
Dne 11. května jsem se zúčastnila výletu na
zámek Žleby. Musím říct, že jsem byla naprosto
nadšená a troufám si tvrdit, že nejen já. Tento
zámek není zdaleka tak známý jako například
zámek Konopiště, ale myslím, že se mu vyrovná, ne–li ho předčí. Zámek se může pochlubit
druhou nejrozsáhlejší sbírkou zbraní v České
republice, ale zbraně nejsou zdaleka to jediné,
co zde můžete obdivovat! Je tu i mnoho dalších
zajímavých a krásných předmětů. Za všechny
uvedu například paroží pravěkého losa, katovský meč, kterému se začalo říkat „Veruna“ a
v neposlední řadě také krásně zdobené brnění.
Po prohlídce zámku jistě stojí zato poobědvat
v hospůdce „ U KOSŮ“ a potom si jít odpočinout
k řece Doubravě.
Další zastávka byla v Kostnici v Kutné Hoře,
kde byl také dvouhodinový rozchod, kterého většina účastníků zájezdu využila k tomu, aby se
osvěžila zmrzlinou. Tento výlet se velice vydařil.
Nezbývá než doufat, že takových bude OÚ Tismice pořádat víc.
(Limuzy, 13 let)

Věková struktura
obyvatelstva obce Tismice
(k 21.6.2006)
Věk
0 -10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
Celkem

Počet obyvatel Podíl v %
38
11,5
33
10,0
61
18,4
53
16,0
50
15,1
52
15,7
24
7,3
15
4,5
4
1,2
1
0,3
331
100

Věková struktura
obyvatelstva obce Limuzy
(k 21.6.2006)
Věk
0 -10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91–100
Celkem

Počet obyvatel Podíl v %
17
18,6
5
5,4
12
3,0
16
7,4
15
6,3
14
5,2
5
5,4
6
6,5
2
2,2
0
0,0
92
100

TISMIČTÍ SOPTÍCI –
OBJEVENÍ AMERIKY

V kategorii dětí soutěžilo toho dne 9 mužstev,
včetně našich tismických. Bylo nám přiděleno
startovní číslo 7. Oddechli jsme si, mohli jsme
v klidu okouknout praktiky ostatních mužstev.
Netrvalo dlouho a došla řada i na nás! Jakmile
Družstvo ve složení Petr a Jirka Budských,
byla položena stříkačka na základnu, začalo roAdam a Vláďa Zdražilovi, Martina a Pavlína
jení soptíků. Připravovali své nářadí k útoku. Pak
Šermauerovy, Jana Piterková, Jitka Borovská,
byl dán pokyn ke startu. Na každém bylo vidět, s
Nikola Vršanská a Romana Rišlinková vyrazilo
jakou chutí vyráží dobývat stupně vítězů.
dne 22.dubna 2006 v doprovodu členů SDH TisNašeho nejlepšího času 32.25 s jsme dosáhli
mice (Páša Jiří, Koza Jiří a Heřtus Petr) „objevit
ve třetím kole. Celkově nejlepší bylo mužstvo
Ameriku“. Naši mladí tismičtí hrdinové se poprvé
Sloupu s časem 24.15 s (to jen pro malé srovodvážili dobývat hasičský svět.
nání). V konečném součtu obsadila tismická dráPo příjezdu na hřiště v Kostelci nad Černými
čata 6.místo z 9 a to při prvním startu byl velice
Lesy zavládlo mezi tismičáky správné mrazení.
slušný výsledek! Všichni doufáme, že našemu
Poprvé viděli konkurenty z ostatních mužstev!
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mládí vydrží správný zápal pro věc, a že naše
dráčata ještě okolním mužstvům předvedou, co
v nich opravdu je!!!
PS.: Všem občanům Tismic: „Soptíci Vás reprezentují vzorně!!!“
(Feďa)

SOPTÍCI
NA DĚTSKÉM DNU
V PŘEHVOZDÍ

Dne 4.června 2006 bylo
družstvo tismických Soptíků
pozváno na hasičský dětský
den, který pořádalo SDH Přehvozdí. Z Tismic jsme vyráželi
v tomto složení: Petr a Jirka
Budských, Adam a Vláďa Zdražilovi, Nikola Vršanská, Jana
Piterková, Jitka Borovská a naše dvojčata holky
Šermauerovy - Martina s Pavlínou (doufám, že
jsem na nikoho nezapomněl a jestli ano, tak se
dotyčnému omlouvám).
Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme, co
naše draky čeká. Štafeta s překážkovou dráhou
a klasicky útok. Nakonec se závodu účastnilo
celkem 5 dětských družstev. Naše dráčata byla
rozdělena na družstvo A a B, aby se každý mohl
vydovádět. Se štafetou se naši setkali poprvé,
ale poprali se s ní statečně a bez úrazu. Ovšem
při útoku - to již byl koncert!!! Na všech bylo
vidět, že mají natrénováno a mají co předvést!
Naše družstva totiž s časem cca 25s obsadila
1.a 2.místo.
Oproti minulým závodům v Kostelci se tedy
děti zlepšily o celých 7s!!! Celý den bylo studené
počasí, většina mužstva byla zmáčena jak se
patří, ale přesto jsme se vraceli s výbornými
pocity do naší vesničky střediskové. „Soptíkům
zdar - všem soupeřům zmar!!!“
PS:Byl to ale fičák, to mi věřte!
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(Feďa)

110. výročí SDH Tismice
Dne 10. června 2006 uspořádal
SDH Tismice slavnostní odpoledne k 110. výročí svého založení.
Program spočíval v hasičském
zápolení družstev dětí i dospělých. Soutěžilo
se ve štafetě i v útoku. Na hřišti vládla dobrá
atmosféra. Diváci fandili, za což byli odměněni
sladkými koblížky. I pro masožravce se tu něco
našlo - kýta na rožni.
V rámci oslav poblahopřáli hasiči panu Milanu
Maturovi k jeho významnému životnímu výročí.
Bylo veselo nejen při kalíškové štafetě, ale také
při pokusu zasáhnout cíl proudem z historické
stříkačky.
(mz)

Májová
Také letos uspořádal Obecní úřad
Tismice ve spolupráci
s hasiči již 3. Májovou zábavu. K tanci i
poslechu hrál osvědčený Horváth Band.
Zpočátku se zdálo, že
televizní fotbalové přenosy nedovolí tanečníkům opustit svá pohodlná
křesla, ale po deváté večer se zábava přeci jen
rozproudila. A tančilo se až do rána. O půlnoci,
jako již tradičně, uspořádali hasiči tombolu, každý si odnesl domů něco dobrého, vtipného nebo
užitečného.
(ou)

Jubilea a narození
v našich obcích
V první polovině roku 2006 oslavili
svá jubilea:
60 let
Eva Hladíková z Tismic
Vladimír Hanuš z Limuz
Marie Belzová z Tismic
Milan Matura z Tismic
65 let
Jana Šašková z Tismic
Hana Vomáčková z Tismic
Růžena Lysczasová z Limuz
75 let
Tomáš Brožovský z Limuz
František Moravec z Tismic
80 let
Marie Šmejkalová z Limuz
Zdeňka Badová z Limuz
85 let
Václav Doležal z Limuz
Narodila se nám tato miminka:
Jiří Páša z Tismic
Ondřej Pelikán z Tismic
Karolína Sulková z Tismic
Natálie Šermauerová z Tismic
Nikola Čmelíková z Limuz
Všem jubilantům blahopřejeme a miminkům přejeme mnoho zdraví a hodné
rodiče.

Vážení čtenáři,
znovu bychom vás rádi vyzvali,
abyste také vy přispěli svými
postřehy, podněty či jinými
články do našeho občasníku.
Jeho obsah by pak více
vyjadřoval vaše potřeby, názory. (red)
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