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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SLOŽENÍ
ZASTUPITELSTVA

V říjnu letošního roku se v obci Tismice uskutečnily volby do obecního zastupitelstva na funkční
období 2006 - 2010. Ustavující zasedání dne 25.10.2006 zvolilo následující orgány obce Tismice:
Starosta obce: Ing. Martina Zdražilová
Místostarosta obce: Ing. Jan Bouda
Kontrolní výbor zastupitelstva obce:
Předseda- Luboš Křivánek
Člen- Petr Heřtus
Člen- Eva Doubová
Finanční výbor zastupitelstva obce:
Předseda- Václava Coombesová
Člen- Petr Heřtus
Člen- Milan Černý
Předseda stavební komise: Ing. Jan Bouda
Zastupitelstvo obce bude pokračovat v „rozdělané“ práci. Hlavní investiční prioritou je realizace akce kanalizace a rovněž generální rekonstrukce komunikace III/1138 podél rybníka a basiliky
v Tismicích, včetně rekonstrukce mostu, chodníků a veřejného osvětlení. Rovněž Mateřská škola
v Tismicích by měla být postupně rekonstruována a její kapacita zdvojnásobena, tak aby uspokojila
velkou poptávku po umísťování dětí do předškolního zařízení. V roce 2007 bude také dokončeno
dětské hřiště v Limuzích.
Samozřejmě nezapomínáme na špatný stav komunikací v Tismicích a Limuzích, obnovu a údržbu veřejné zeleně a na řadu dalších významných „drobností“.
Veškeré výdaje jsou limitovány vlastními finančními zdroji obce, přičemž se již aktivně prostřednictvím projektů ucházíme také o peníze z dotačních titulů.
Zastupitelstvo obce bude podporovat aktivity spolků, sdružení a ostatních občanských uskupení,
předmětem jejichž činnosti jsou sportovní aktivity, kulturní, společenské a vzdělávací akce s cílem
oživit a zkvalitnit dění na venkově. Úlohou zastupitelstva obce nemůže být organizování občanských aktivit. Kvalita života v našich obcích závisí na jednání a zodpovědnosti každého občana.

REGION POŠEMBEŘÍ
V minulém čísle občasníku Trubadúr jste se dočetli, že podobně jako v sousedním Podlipansku
vzniká i na území Českobrodska, Úvalska, Škvorecka a částečně i Nymburska tzv. Region Pošembeří.
Dne 21.11. 2006 se v budově MěÚ v Českém Brodě uskutečnilo další z pracovních jednání partnerů Pošembeří. Kromě jiného zde bylo schváleno obsazení správní a dozorčí rady, jako orgánů
nezbytných k založení obecně prospěšné společnosti – Region Pošembeří o.p.s. Založení obecně
prospěšné společnosti je totiž nezbytnou podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů kraje, státu a výhledově i EU.
Region Pošembeří se připravuje na tvorbu integrované strategie uceleného území, která by měla
jasně definovat hlavní cíle a priority rozvoje . Strategie území bude vycházet a čerpat z podnětů,
zkušeností, informací na úrovni jednotlivých obcí. To znamená, že každý z občanů, bude-li mít zájem účastnit se místních setkání, bude moci představit své představy a požadavky týkající se rozvoje obce, v níž žije.
Region Pošembeří není složen z vyškolených profesionálů. Partneři Pošembeří (podnikatelé,
činovníci spolků, zaměstnanci neziskovek, starostové, zastupitelé a v neposlední řadě i ostatní
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nadšenci), se postupně účastní vzdělávacích seminářů, konferencí, kulatých stolů a sami se učí jak
vyhledávat vhodné dotační tituly, jak zpracovávat projekty, administrovat projekty a také komunikovat s širokou veřejností. Proto Region Pošembeří zpočátku uvažuje o tzv. „měkkých projektech“
typu organizování kulturních a vzdělávacích akcí, podpora rozvoje turistiky a sportu – cyklostezky a
obnova původních cest, apod. Řada z partnerů v nedávné době takové akce úspěšně zrealizovala.
Mohou být tedy příkladem i inspirací pro ostatní. Právě o myšlence, inspiraci, pomoci, povzbuzení
a spolupráci v rámci regionu tato práce je. Později je možné navázat na složitější a náročnější projekty.
Jednou z možností, jak načerpat nové podněty, byla účast partnerů Pošembeří na
pracovně studijní cestě, organizované Středočeským Krajem spolu s MAS Podlipansko. V druhém
listopadovém týdnu se jelo do Francie.

Městečko NÉRAC – LOT ET GARONNE
FRANCIE
Nepříliš pohodlná, téměř 24 hodin trvající cesta autobusem nás dovedla na dohled pohoří Pyrenejí, na jih Francie, do městečka Nérac. Protože zde bylo ještě poměrně teplo, byla celá naše
výprava – členové správní rady MAS Podlipansko, starostové a zastupitelé obcí, sociální pracovníci, podnikatelé, zemědělci, historici a další, tedy skupina asi 25 osob, mezi nimi i my z Pošembeří
- Milan Oliva z Hradešína, Lenka Szabóová z Chrášťan a Martina Zdražilová z Tismic, ubytováni
v komplexu turistických bungalovů s romantickými názvy Pínia, Dub apod.
Pohostinní Francouzi nás přivítali tradiční vařenou slepicí se zeleninou a dobrým vínem. Následující dny jsme navštívili mnoho zajímavých míst francouzského venkova.
Místní departement (obdoba našeho kraje) je venkovským regionem, který se potýká s vysokou
mírou vylidňování.Zejména mladí lidé zůstávají ve městech, kam odešli studovat. Zemědělské far3

my, dnes již plně modernizované nezaměstnávají již tolik místních lidí. Farmy mají problémy s odbytem, řeší vysoké náklady na spotřebu energie.
Pro zdejší zemědělskou krajinu jsou typické menší soukromé i rozlehlé vinice, na nichž se rodí
vynikající francouzské víno. Vinaři se však nespecializují pouze na tuto výrobu. Svá kamenná venkovská sídla přestavují, resp. upravují tak, aby přilákali turisty. Kromě ubytování a nádherného okolí
nabízejí také další vlastní produkty chovu divokých prasat, ovcí, hus. Součástí takových farem jsou
i ohrady s hospodářskými zvířaty, která zaujmou zejména malé návštěvníky. Možné jsou projížďky
na koních.
V kraji však vznikají i nové moderní zemědělské podniky, využívající alternativních zdrojů energií.
Navštívili jsme skleníkový komplex určený k hydroponickému pěstování rajčat. Celý areál o rozloze
několika hektarů byl vytápěn kotlem spalujícím štěpky, dřevními zbytky nábytkářského průmyslu.
Jiná rodinná kamenná usedlost byla vytápěna pomocí zplyňovacího kotle na obilí, konkrétně se
zde spalovalo triticale (kříženec pšenice a žita).
Nové technologie na spalování alternativních surovin mohou místní podnikatelé i občané využívat díky fungujícímu systému dotací. V rámci departamentu pracuje podobně jako u nás tzv. LAG
(zkratka anglického názvu pro místní akční skupinu - MAS), která na základě vypracované strategie
označila hlavní problémy regionu, stanovila postup jejich řešení a vytvořila program rozvoje území.
LAG ve spolupráci s vedením departementu podporuje také enviromentální projekty, projekty na
ochranu životního prostředí. Měli jsme možnost prohlédnout si vyčištěné koryto místní říčky, které je
postupně zbavováno nánosů bahna, klád a přebujelého břehového porostu. Díky ztíženému průtoku vody v zaneseném korytě docházelo v minulosti k opakovaným lokálním záplavám. Zajímavostí
je, že ve Francii jsou jednotlivé říční úseky v soukromém vlastnictví.
LAG také podpořila vznik místního Muzea korku, kde naleznete veškeré informace počínaje těžbou korku, přes jeho zpracování až po jeho využití. Korek zde neslouží jen k výrobě vinných špuntů.
Dají se z něj vyrábět např. i kabelky nebo pohlednice.
Zajímavá pro nás byla i expozice zámku v Néracu. Nebylo tu sice mnoho původního vybavení,
ale za to bylo všude možné vidět stopy dětského výtvarnictví. Pořádají tu totiž výtvarné dílny pro
děti, organizují lákavé prohlídky, dobové hostiny či průvody, s cílem přivést děti zpátky ke kořenům
jejich země a historii.
Vyprávět by se dalo ještě dlouho. Cesta pro nás všechny byla velmi obohacující a inspirující. Nenabyli jsme pocitu, že tam v západní Evropě jsou o mnoho dál, že zde mají vše vyřešeno. Naopak,
poznali jsme, že se potýkají se stejnými problémy, jaké máme u nás Čechách. Poznali jsme však,
že si tamní obyvatelé své země velmi váží.
(mz)
vou dopravu bude zřízena objízdná trasa. Dopravní situaci tato akce zcela jistě zkomplikuje,
avšak s výhledem na nový most bychom měli
CENTRUM TISMICE –
vše zvládnout.
PŘÍPRAVY POKRAČUJÍ
Velmi důležité také je, že v rámci výběrového
řízení Kraje byl vybrán dodavatel projektu na reV minulém čísle jsme Vás informovali o postu- konstrukci návazné komunikace směrem k bapu příprav rekonstrukce centra Tismic. Věci jsou silice. Touto firmou je CR PROJECT. Jistě jste
nadále v pohybu.
zaznamenali činnost geodetů, kteří již zaměřili
6.listopadu tohoto roku bylo zahájeno staveb- výškové položení trasy.
ní řízení na opravu mostu. Na základě informací
Komunikace má být rekonstruována v úseIng. Chámové z SÚS Kutná Hora by ke skutečné ku 262 m, tzn. přibližně od začátku chodníku
realizaci stavby mělo dojít v roce 2007. Konečné k Wiesnerům, v zatáčce u basiliky, po most.
slovo a uvolnění peněz na realizaci akce je však Dále pak cca 25 m za mostem,. V podstatě by
v rukou Kraje. Oprava mostu si vyžádá několi- měla být upravena křižovatka „u smrku“ do tvaru
kaměsíční uzavírku komunikace. Dle projektu by „T“, tak aby se stala přehlednější a bezpečnější.
měla být pro pěší zřízena lávka, pro automobilo- Rovněž by zde měl vzniknou chodník doplňující
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úsek od parku po most.
Neboť zóny pro pěší, zastávky, veřejné
osvětlení a odvodnění není možné zahrnout do
Krajského projektu, musí obec zadat zpracování
této dokumentace odděleně na vlastní náklady.
V nejbližších dnech dojde k uzavření takové
smlouvy cca za 130.000,- Kč.
První jednání a prohlídka okolí komunikace
na místě ukázala, že spolu s rekonstrukcí povrchu je nutné pracovat i s podložím komunikace.
Zásah do podloží bude díky vysoké hladině
spodní vody, narušené statice opěrné zdi v úseku bývalého mlýna v areálu ZP Tismice a dále
díky havarijnímu stavu ohradní zdi u basiliky
v Tismicích pravděpodobně složitý a velmi nákladný.
Projekt na rekonstrukci silnice by měl být
hotov přibližně na podzim roku 2007, následná
realizace je opět na rozhodnutí Kraje.

Z Tismické kroniky:
Zázračný kostel.
Nelze všude přijíti na kořen pošetilých pověstí,
jimiž obetkány jsou tzv.poutní kostely.
Některé sahají hluboko do minulosti, nejvíce však do
doby temna. U nás býval poutním kostelem tismický,
krásný, románský chrámek a jeho hypotékou byl
zázrak : samovolné otvírání dveří před násilným
příběhem. První záznam je v nejstarší českobrodské
matrice z r. 1691.
Toho roku 1. března – zavražděna loupežně
stařena Lidmila Šaldová, bydlící blíže hřbitova a
kněz o tom poznamenal: „N.B. Chrám páně tismický
pokaždé, když se něco takového zběhnouti tam má,
sám před tím se otevře, jako tuto se otevřel a tak
otevřený zůstal. Ona sama ještě živa jej otevřenej
viděla, jako i před 6ti lety, když ta děvečka tam
zabita býti měla, což kostelníci vyznali.“
Bodejď by se kostelník přiznal, že zapomněl kostel
zamknout!
Jiná, zajímavější příhoda jest zapsána v II.
matrice pod nápisem: „Z Kostelce dítě zamordované
1691, 20. máje pochováno jest děvčátko jménem
Kateřina při chrámu Páně Blahoslavené P.Marie
na krchově v Tismicích, majíc věku svého k třetímu
letu, ševce jednoho z Kostelce nad Černými lesy, které

zamordované bylo od ženy jednoho zedníka, též
kosteleckého z pouště, pro nějaký kus trávníku na
týž mordýřský louce nebo zahradě pod hruškou ten
den po sv. Bartoloměji jak bylo 25.Augusti 1690,
souce s jinšíma dětmi na vořeších, které semotamo po
lesích rozběhly a od rodičů shledány byly, jako jeden
chlapec teprve třetí den pod stromem v lesích sedící
nalezen živý byl, kterou zabivši, v komoře ji svej
pochovala, jak děti její vlastní pánům Kosteleckým
povídaly. Však ale nemohouce od ní míti pokoje,
odtud ji vyňala a nad Tismici při cestě pod břehem
mezi špalky (pařezy) pochovala. Kteroužto mnozí
lidé po tom místě jdoucí ji poprvé plakati ve dne
slyšeli, až potomně 16. Mai léta 1691 od špitálníka
(čeledína) jednoho jménem Hřibka (správně hřibkapři hříbatech), sloužícího ve dvoře Tismickém, kterej
přes ni skočil, nalezena byla. Odtud potomně vyňata
a v chrámu Páně Tismickém zatím složena. O čemž
zvědouce páni Kostelečtí, dva radní s tou zednicí
podezřelou tou vraždou tam přišli a chtěje zvěděti,
zdali by s tím mordem vinna byla a jakmile na ni
ruku položivši, tyto slova s tím panem radním říkati
začala, nu prej Kateřino, ať se mnou a s tebou Pán
Bůh všemohoucí a Blahoslavená P. Matka jeho
zázrak učiní, pověz a vydej znamení, zdaliž jsem já
tvou smrtí vinna.
Která slova jakmile z úst vypustila, tu ihned krev
s vodou z pravého ouška jí týcti začala a hlavička
všecka jí zčervenala, což jsem jí potomně po tom
oušinku dne 19. Mai 1691, jdouce tam naschvál,
očitě, jakož i při tom soucí kostelníci a mnozí lidé,
tj. dne 17. Mai téhož léta 1691, když se to stalo,
ještě ouško a hlavičku zčervenalou viděli a při tom
místě, kde položeno bylo, jest pochováno teprve 20.
Maii 1691 na krchově.
Před čímž se zase chrám Páně ve vsi Tismicích
sám otevíral a tak otevřený ve dne mnozí jej vídali a
co to zase nového bude, tomu se diviti začali.“
Takové zázraky táhly rok od roku přibývalo
poutníků a o slavnostech mariánských přistupovalo
k sv. přijímání na 7-800 lidí, takže farář
přistoupimský se svým kaplanem, kapucín z Č.
Brodu a kaplan tuklatský již den napřed kajícníky
zpovídati musili.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2007
VÝDAJE
2212
2221
2321
3111
3113
3314
3314
3322
3392
3399
3412
3419
3412
3429
3631
3632
3632
3721
3722
3745
3745
3745
3745
3745
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6401

PŘÍJMY
0
0
1012
3392
3612
3632
3722
3725
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2007

5021

5021

5011
5021
5031
5032
5023
5031
5032
5011
5021
5031
5032
5038
5901

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s nimi
Předškolní zařízení
Základní školy
Z toho:Odměna knihovníka
Činnosti knihovnické celkem
Zachování a obnova kulturních památek
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Veřejné osvětlení
Z toho:Pohřebnictví - Ost.osobní výdaje
Pohřebnictví celkem
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Z toho:Platy zaměstnanců v prac. poměru
Ostatní os.výdaje -dohody
Povinné soc.zabezpečení
Povinné zdravotní zabezp.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem
Požární ochrana dobrovolná část
Z toho:Zastupitelstvo obce - mzdy
Povinné soc.zabezpečení
Povinné zdravotní zabezp.
Zastupitelstva obcí celkem
Z toho: Místní správa - mzdy PP
Ostatní osobní výdaje
Povinné soc.zabezpečení
Povinné zdravotní zabezp.
Poviné pojistné Kooperativa
Činnost místní správy celkem
Nespecifikované rezervy
KONTROLNÍ SOUČET
VÝDAJE CELKEM

2007
4112 Z toho: Dotace SR
Bez ODPA
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

25 000
175 000
450 000
920 000
170 000
5 000
12 500
50 000
17 000
25 500
80 000
10 000
5 000
5 000
105 000
20 000
49 000
15 000
310 000
15 000
30 000
10 000
5 000
113 000
20 000
450 000
100 000
40 000
600 000
130 000
20 000
40 000
15 000
5 000
593 000
55 000
4 690 000
3 805 000

30 000
2 858 500
2 000
8 500
18 000
2 000
10 000
20 000

6171
8115

Činnost místní správy
REZERVA -splašková T450, 400 MŠ střecha
KONTROLNÍ SOUČET
PŘÍJMY CELKEM

36 000
850 000
3 835 000
3 805 000

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
PD k tlakové kanalizaci v Tismicích a zateplení střechy MŠ se předpokládá hradit
z dlouhodobých rezerv.
Tento návrh rozpočtu byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.11.2006

CESTA K BÝVALÉ CIHELNĚ
V LIMUZÍCH
Dne 20.11. 2006 byl na Katastr nemovitostí
v Kolíně podán návrh na vklad parcely č. 690
KN v katastrálním území Limuzy, resp. návrh na
převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví
obce. Převod pozemku se „táhl“ téměř dva roky
a komplikoval plánovanou rekonstrukci cesty.
Ministerstvo pro místní rozvoj v listopadu nejprve přiznalo obci dotaci ve výši 109.000,- Kč.
Rekonstrukci odvodnění cesty zkomplikovalo
vedení telefonních kabelů a ukládání nového
elektrického vedení. V důsledku změny trasy
odvodnění, musel být zatrubněn celý spodní
úsek cesty. Náklady na rekonstrukci cesty se tak
i přes maximální úpravu zakázky vyšplhají na
téměř 400.000,- Kč.

REKONSTRUKCE
VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ U
BASILIKY V TISMICÍCH

V současné době provádí Mgr. Alexandr Kozlov, akademický sochař dokončovací práce na
rekonstrukci levého křídla vstupního schodiště
basiliky v Tismicích.
Po té, co bylo schodiště rozebráno, vyšlo najevo, že pískovcové bloky neměly žádný základ.
Byly položeny na udusané hlíně. Právě i z tohoto důvodu mohly kořeny vzrostlé lípy prorůst
do výše horního schodištního stupně. Schody
byly kořeny postupně nadzvedávány a roztržena boční zídka. I když projekt původně počítal
lípu zachovat, to byl zároveň požadavek obce,
bylo po odhalení kořenů nutné stavbu zastavit a
rozhodnout, co dál. Stanovisko dendrologa (viz.
odborný posudek), Národního památkového

ústavu, restaurátora a nakonec i obce bylo takové, že rekonstrukci bez odstranění kořenového
systému provést nelze. Proto byla lípa pokácena.
Jak postupovalo hloubení budoucích základů schodiště, objevil restaurátor původní první
kamenný stupeň schodiště, přibližně v hloubce
80 cm pod úrovní terénu. Při minulé rekonstrukci
byl tento pravděpodobně považován za ztracený, nebo možná i vědomě v zemi ponechán a
následně nahrazen stupněm žulovým. Opravené
schodiště bude tedy opět seskládáno z původních pískovcových stupňů, usazených na betonovém základě.
Opravu schodiště zajišťuje Vikariát ŘK církve
v Kolíně spolu s Michalem Batorem, farářem
Českobrodským. Předpokládané náklady akce
činí 138.000 Kč. Podíl ŘK Farnosti činí 50.000
Kč, obec Tismice darovala rovněž 50.000 Kč
a Středočeský Kraj z Fondu obnovy památek
38.000 Kč. Obec Tismice dále na vlastní náklady
zajistila pokácení lípy.
Protože i nás velmi mrzí, že lípa musela být
odstraněna, plánujeme novou výsadbu. Tohoto
místa se však také dotýká projekt rekonstrukce
komunikace. Obec požaduje v ohbí komunikace
osadit silniční obrubníky a dále zajistit odvodnění
komunikace v okolí schodiště. Z tohoto důvodu
bude nutno určit místo pro výsadbu v návaznosti
na připravovaný projekt.
Spolupráce mezi ŘK Farností a obcí je velmi
dobrá. V současné době probíhá stavební řízení
ve věci rekonstrukce levého úseku ohradní zdi.
Také v roce 2007 je obec připravena darovat na
obnovu zdi 50.000 Kč.
mz)
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OBNOVA KŘÍŽKU NA HŘBITOVĚ V TISMICÍCH
SBÍRKA K 100.LETÉMU VÝROČÍ
Obec Tismice vyhlašuje sbírku na restaurování tismického hřbitovního kříže z roku 1907.
Náklady na obnovu kříže byly Mgr. Alexandrem
Kozlovem, akademickým sochařem, vyčísleny
na 60.970 Kč. Kříž by měl být opraven v průběhu
roku 2007 ke 100 letému výročí svého vzniku.
Finanční dary lze zaslat na účet obce č. 6124151/0100 KB Kolín, pod VS 1007, uveďte rovněž
své jméno. Hotovost lze vložit do pokladny OÚ
v Tismicích v jeho úředních hodinách.
Za veškeré finanční dary předem upřímně
děkujeme.
(ou)

FARA

MÁTE NÁPAD?
ZKUSME NAJÍT VYUŽITÍ PRO
CHÁTRAJÍCÍ OBJEKT

Spoluobčané, rádi bychom využili vašich
nápadů a podnětů, rádi bychom vás vtáhli do
dění kolem chátrajícího objektu fary. V současné době budovu opouští stávající nájemníci a
farnost nadále tento objekt k bydlení pronajímat
nehodlá. Stav budovy je kritický a je třeba ji nějakým způsobem zachránit.
Zrodil se nápad faru dlouhodobě pronajmout
obci, která by ji za pomoci evropských fondů zrekonstruovala a využívala pro potřeby občanů. Je
to pouze taková první vize. Pustí-li s vůbec kdo
do takového projektu, je důležité předem vědět,
jak dům smysluplně a účelně využít. Proto bychom rádi znali názory a nápady vás občanů.
Své podněty prosím doručte písemně na adresu
OÚ Tismice, Tismice 136, 282 01 nebo e-mailem
na: ou.tismice@volny.cz.
(mz)

chová úprava terénu. Pokročilý čas nedovoluje
uvést zejména trávníky do původního stavu,
proto AZ-ELEKTROSTAV přislíbil osetí ploch
dokončit v jarních měsících.
Umístění sloupů veřejného osvětlení bylo
dáno projektem, který vycházel ze současných
platných norem. V rámci možností jsme při
osobní prohlídce umístění stožárů mírně měnili,
zejména tam, kde by sloup překážel výjezdům
vozidel nebo přímo osvěcoval okna domů. Ne
vždy jsme mohli vyhovět všem požadavkům.
Nákup nových lamp včetně sloupů byl nezbytný, protože doposud jsme měli svítidla umístěna
pouze náhodně na sloupech ČEZu. Po pokládce
kabelů do země však ČEZ všechny tyto sloupy
odstraní.
K dotazům, proč neproběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení i v ostatních částech Limuz
jen tolik. Rekonstrukce osvětlení je nákladnou
V současné době probíhají dokončovací prá- investicí, která se běžně provádí spolu s invesce na pokládce elektrických kabelů a kabelové tičními akcemi ČEZu, tedy spolu s obnovou a
přílože pro veřejné osvětlení obce, resp. trasy modernizací jejich vedení.
kabelů jsou již zasypány a je prováděna povrPředpokládaná cena pořízení veřejného

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LIMUZY
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osvětlení v Limuzích, čítajícího cca 30 lamp,
včetně kabelové přílože, činí 1.000.000 Kč.

DOPRAVA

V září tohoto roku bylo na křižovatku „u smrku“ v centru Tismic umístěno silniční parabolické
zrcadlo v hodnotě 11.000 Kč. Jeho umístění ve
středu křižovatky není příliš šťastné, dopravní
situace není stále tak přehledná, jak bychom si
přáli. Ke zvýšení dopravní bezpečnosti v tomto
úseku by měla přispět plánovaná rekonstrukce
silnice a mostu.
V průběhu října došlo k rekonstrukci dvou
vjezdů a škarpy u bytovek v Tismicích. Hlavní
výjezd z místní komunikace byl rozšířen v maximální možné míře, přesto nejsou někteří řidiči
schopni slušně zatočit. Chodník a nové čelo
propustku je opět rozjeto! Zatrubnění škarp a
úprava komunikace stála 164.000 Kč. Povrch
vjezdu u bytového domu čp. 128 byl financován
z Fondu oprav Bytového družstva Kolín.
(ou)

POZEMKOVÉ ÚPRAVY –
OPAKOVANÁ VÝZVA
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.
(mz)

POMNÍK PADLÝM V TISMICÍCH

OÚ TISMICE HLEDÁ
BRIGÁDNÍKA PRO ÚKLID
OBCE
V souvislosti s ukončením veřejně prospěšných prací hledá OÚ Tismice brigádníka pro
úklid obce a drobné zahradnické práce. Hodinová mzda 60,- Kč. Nástup možný ihned.
(mz)

NAPIŠTE TAKÉ
VY
Vážení spoluobčané, rádi bychom v občasníku Trubadúr uveřejnili také vaše příspěvky. Svá
vyprávění, postřehy, podněty, informace zasílejte na adresu OÚ Tismice 136, nebo na
ou.tismice@volny.cz.
(redakce)

Jubilea, narození,
úmrtí
V druhé polovině roku 2006
se nám narodila tato miminka:
Šimon Reinisch (Limuzy)
David Jordák (Tismice)
Julie Kořínková (Tismice)
Marek Polák (Tismice)
Rozloučili jsme se s těmito
spoluobčany:
František Moravec (Tismice)

PODĚKOVÁNÍ PANÍ MARII KOPECKÉ A KOLIK NÁS TEDY JE??? (k
30.11.2006)
Obecní úřad Tismice děkuje paní Marii
Kopecké z Tismic za zhotovení důstojné výzdoby
k pomníku padlým v Tismicích.
(ou)

Tismice

dospělí 274
Limuzy
dospělí 80

celkem 335 obyvatel
děti 61
celkem 98 obyvatel
děti 18
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE TISMICE NA OBDOBÍ 2006 – 2010
(sestavený na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
Aktualizace č. 2/2006 ze dne 20.11. 2006
1. Akce odkanalizování obce splašková a dešťová kanalizace Tismice i Limuzy; ČOV Limuzy
– provádění přípravných prací – územní rozhodnutí, stavební povolení:
- náklady územní řízení (spl. kanalizace T+L; dešťová kanalizace T+L)cca 385 tis. Kč
- náklady stavební povolení splašková kanalizace Tismice cca 450 tis. Kč (nabídka)
- náklady stavební povolení dešťová kanalizace Tismice cca 450 tis. Kč (odhad)
- náklady stavební povolení splašková kanalizace Limuzy cca 500 tis. Kč (stavební povolení
ve spolupráci s reálným investorem)
- náklady na realizaci projektu: Doposud vyčíslen odhad nákladů na splaškovou tlakovou
kanalizaci v Tismicích cca 17 mil Kč.) Realizace může být uskutečněna pouze za předpokladu
získání dotace.
2. Akce obnova místních komunikací a chodníků
a/ nový chodník podél komunikace III/1138 v centru Tismice vč. úseku dešťové kanalizace a
vč. veřejného osvětlení
- odhad nákladů 1 mil Kč

-

b/ obnova místní komunikace KN pč. 690 + darovaný úsek komunikace (47/1;47/5; 558/2)
odhad nákladů 400 tis. Kč
Financování: použití rezerv 250 tis. Kč; dotace z MMR 109 tis Kč; ostatní příjmy běžného
roku
c/ obnova místní komunikace Tismice Lajtlovice
odhad nákladů 500 tis. Kč

-

d/ obnova místní komunikace Tismice areál bytových domů k Českému Brodu
odhad nákladů 1 mil Kč

-

3. Akce veřejné osvětlení Limuzy „po malé straně“v návaznosti na rekonstrukci el. rozvodů v obci
- náklady 1 000 000,- Kč
4. Akce podíl obce na rekonstrukci a obnově kulturní památky – schodiště, ohradní zeď a márnice
Basiliky nanebevzetí Panny Marie v Tismicích
- náklady 50 tis. Kč ročně
5. Akce Mateřská školka v Tismicích
– výměna oken odhad nákladů 500 tis. Kč
– zateplení budovy odhad nákladů 480 tis. Kč
– rekonstrukce střechy a zateplení 700 tis. Kč
– úprava soc. zařízení a opatření pro navýšení kapacity žáků 420 tis. Kč
- k realizace akce je možno využít dotačních titulů POV
6. Akce „Zóna nad MŠ příprava pro výstavbu“
- odhad nákladů 500 tis. Kč
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FINANCOVÁNÍ:
Rezervní finanční prostředky obce k 31.12. 2005 činily 3.637.994,52 Kč, z toho v roce 2006
uhrazeno: 317 796,- Kč rybník Limuzy, na opravu márnice na hřbitově v Tismicích 40 tis. Kč resp.
předpokládá se na VO Limuzy uhradit 1 000 000,- Kč a na místní komunikace 690 v Limuzích 250
tis. Kč, celkem tedy 1 607 796,- Kč.
Předpokládané příjmy roku 2006 činí cca 3 – 3,5 mil Kč, z této částky připadá na krytí výhledových
akcí 385 tis. Kč kanalizace příprava; 50 tis. basilika Tismice; 89.250,- Kč ÚPD Tismice; 30.832,- Kč
dětské hřiště Limuzy.
DLOUHODOBÁ
REZERVA čerpání rezervy
Čerpání k 1.1.2006
Rybník Limuzy
Márnice hřbitov Tismice
VO předpoklad Limuzy
Cesta „K Cihelně“ Limuzy
Celkem čerpání 2006

STAV V 31.12.2005

ZŮSTATEK

0
- 317 796
- 40 000
- 1 000 000
- 250 000
- 1 607 796

3 637 994,52
3 320 198,5
3 280 198,5
2 280 198,5
2 030 198,5
2 030 198,5

Komentář:
Rozpočtový výhled obce je takovým plánem rozvoje obce. Jednotlivé akce jsou postupně
připravovány a jejich realizace závisí na mnoha okolnostech, od vyjasnění vlastnických vztahů,
přes získání stavebního povolení až po to nejdůležitější – zajištění finančních prostředků. Většinu
z plánovaných akcí nelze zrealizovat z běžných příjmů obce. Proto je nezbytné sehnat peníze
z dotačních titulů kraje, ministerstev, výhledově z EU.

„REGIONEM PO SPIRÁLE ČASU“

Rozhovor s ředitelkou Mateřské školy v Tismicích, paní Zdeňkou Lundákovou)
1. Jak zní název projektu, do kterého se MŠ v Tismicích zapojila a kdo tento projekt vyhlásil?
Název projektu zní Regionem po spirále času. Jeho garantem je Spolek pro obnovu a rozvoj obce
Hradešín. Informace o projektu mateřské škole zprostředkovala starostka obce v rámci spolupráce
obcí v Regionu Pošembeří.
2. Určitě však nejste jediní účastníci projektu, kdo ještě se připojil k této zajímavé akci?
Ano, je nás opravdu více, jak mateřinek tak základních škol. Stejná témata zpracovávají také MŠ
Škvorec, Přišimasy a Úvaly. Starší děti jsou do projektu zapojeny díky ZŠ Úvaly a Škvorec.
3. O jaká témata se tedy jedná?
Celý projekt je rozvržen do 4 tématických okruhů. Prvním z nich bylo poznávání a následné ztvárnění historických objektů v našem okolí. Nemuseli jsme se dlouho rozmýšlet. Basilika v Tismicích byla
jasnou výzvou. S dětmi jsme malovali, fotografovali, také jedna z maminek, paní Volná, na keramickém kroužku s dětmi vyrobila plastiky kostela. Naše výrobky jsme již měli příležitost vystavovat.
Prezentace a vyhodnocení prvního tématu projektu proběhla v pátek 1.prosince v Úvalech. Celou
akci svou účastí podpořili i rodiče, což nás velmi těší. Z Tismic byl pro všechny zájemce vypraven
autobus.
4. A jak úspěšní jste byli?
Rádi bychom se našimi dětmi pochlubili. Celkově naše mateřinka obsadila 2. místo. Děti byly odměněny hračkami – velkým autem a hracím stanem. Radim Novák byl zvlášť odměněn za svou
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keramickou plastiku. Obdržel plyšáčka. Pro děti to byla milá zkušenost.
5. Vraťme se ještě k ostatním tématům, co vás čeká?
Čekají nás významné osobnosti kultury a také představitelé vědy, současní i ti minulí. Máme již určité představy, jak se úkolu chopíme. Není vždy lehké zapojit takto malé děti, ale pravděpodobně
na to půjdeme přes pohádky, básničky. Nechte se překvapit. Také nás čekají místní lidové zvyky a
v jarním období poznávání a ochrana přírody.
7. V čem vidíte přínos projektu?
Jednotlivá témata projektu velice vhodně zapadají do našich učebních plánů. Jsou oživením, zejména tím, že můžeme své výsledky porovnávat s jinými školkami, můžeme se inspirovat a společně setkávat. Zejména pro děti je to velmi důležité. Poznávají historii a prostředí své obce a tím se
posiluje i jejich vztah k místu, kde vyrůstají, k domovu. Možnost soutěžit je pro ně motivací, rádi se
pochlubí tím, co dokázali a věříme, že jen tak nezapomenou, že jejich výkres či výrobek byl na té
„velké výstavě“ v Úvalech.
Díky tomuto projektu jsme si znovu uvědomili, jak je důležité do činnosti školky zapojit rodiče a
máme radost z jejich kladných reakcí.
Děkuji za rozhovor.

TRUBADÚR - informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy
Vydavatel: OÚ Tismice, registrace u MK ČR E 14801, autor bulletinu: Křivánek Luboš a kolektiv
Své názory a podněty můžete zasílat na adresu: Tismice 128, 282 01 Český Brod
nebo na e-mail: lu-boschek@volny.cz
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