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Rád slýchám z jara bouřné větry váti.
Má duše hne se, jak by chtěla bráti
se s labutěmi, které z jihu spějí,
a jak by chtěla v jejich vírném reji...
Jaroslav Vrchlický

Jaro na Klepci.
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JARNÍ LADĚNÍ

■
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Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla

JARNÍ VĚTRY
Jaroslav Vrchlický
Rád slýchám z jara bouřné větry váti.
Má duše hne se, jak by chtěla bráti
se s labutěmi, které z jihu spějí,
a jak by chtěla v jejich vírném reji
nad step, jež dřímá, nad moře, jež duní,
se vznést a volat: Nesu jaro s vůní,
dám pažitu je, sadu dám a lesu,
a řeknu vlnám: Rychle vstaňte k plesu!
a řeknu k ptákům: Rychle vstaňte k písni!
Mám pro vše lék, co bolí vás a tísní;
lesk mého nebe kalný zrak váš zjasní,
co klíčí v srdcích, vstane, bude básní,
co klíčí v zemi, bude plným klasem,
a bude plodem; všady jedním hlasem
o novém jaru rozlehnou se zvěsti.
Já řeknu kmetu, který suché klestí
na kraji lesa sbírá: Ustaň, chudý,
jsem tobě teplo, já proniknu všudy,
do ňader země i v tvou jizbu šerou!
A milující dívce: Písní sterou
vzduch naplním, v nichž láska bude pláti!
Rád slýchám z jara bouřné větry váti.
Vždy zdá se mi, když v tmavých nocích dují,
že rozumím, co sobě vypravují:
Teď křídlo mé se pustou plání kmitne,
a v krátce tady bude pole žitné,
v něm koukol s chrpou, svlačec s zvonkem bílým:
a kam se nyní s drsnou písní chýlím,
tam děvčata len modrý budou pleti,
a s nimi v závod všecko bude pěti,
v azuru skřivan a křepelka v trávě;
kol těžký ruch se zbudí ve doubravě,
a zazní lomoz pluhů, bran a rýčů,
a koní řeht, hlas lidí, praskot bičů
a táhlý zvuk, při němž se brousí kosa,
stád bujná vřava, píseň, kterou bosa
si dívka nesouc žencům oběd zpívá,
a matky píseň, jež před vedrem skrývá
své dítko v snopů stín, je uspávajíc;
zřím jahodu, jež v hustém listí zrajíc
chce utržena býti v kráse svojí;
žní vidím shon a slyším, jak se pojí
z těch různých zvuků bouřná hymna plesu.
Rád ustoupím a schovám se v šer lesů;
ať země bují k zdaru pro člověka,
ať nový život v její žíly vtéká,
klas rozvlní a v hrozny plamen lije,
ať vše jest život, ples a poesie!
Rád slyším z jara bouřné větry váti.
Má mysl vždycky v starý park se vrátí;
zřím chýši, z mračen lesů smavě zírá,
vlašťovka u ní stébla k hnízdu sbírá,
a jaro tu, ač neví o něm zima.
Tak přes rameno stařeně, jež dřímá,
se dívá smavý hošík zlatovlasý.
V své duši cítím nové světy krásy.
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Vojenský výcvik mládeže
Aby osmnáctiletí chlapci, kteří již byli povinni odvodem,
přišli na vojnu alespoň částečně obeznámeni s vojenskými
povinnostmi i výcvikem, nařízen od r. 1916 výcvik mládeže
ve zbrani. U nás všechny mladíky do 18 let cvičil učitel zdejší školy František Kratochvíl a rolník Josef Nehasil čp.15 a to
po nedělích. Za pěkného počasí cvičeno na lukách, za nepohody seznamováni s vojenským řádem ve škole. Při tom
počítáno s tím, že mohou býti takto přpravení mladíci
posláni brzy na bojiště. Později se ukázalo, že toto opatření jest bezcenné.
Letní čas
Po způsobu Německa zaveden i u nás letní čas. Od
1. května do konce října posunut čas o 1 hodinu vpřed.
Toto ustanovení se udrželo až do konce války, ale bylo jako
nevýhodné zrušeno.
Rekvisice zvonů
Na výrobu smrtících zbraní bylo potřebí kde jaké mědi,
cínu, olova. Konány sbírky těchto kovů po obcích a ve školách později i násilně zabavovány a odnímány všechny
předměty z mědi nebo cínu. Ani tato opatření však nepostačovala. Sáhlo se i k zabavení kostelních zvonů. Ve zdejším kostele zabaveny 2 zvony a odebrány 23. listopadu
1916. První o váze 187 kg, ulitý r. 1705 od Antonína
Schönfelda v Praze, druhý ve váze 273 kg, ulitý v r. 1724 od
Valentina Lessiacka v Praze. Na věži ponechán pouze zvon
z r. 1445. Zvonovina takto získaná se nehodila k lití děl.
Praskala po několika výstřelech.
Kopřivy
Surovin na výrobu obleků ať již vojenských nebo občanských stále ubývalo. Sbíraly se proto kopřivy, jichž vlákna se
mísila s vlnou.
Váleční zajatci
Odchodem mnoha mužů do války, nedostávalo se, hlavně v hospodářství, pracovních sil. Ze zajateckých táborů byli
přidělováni jednotlivým hospodářům na vlastní jejich
žádost váleční zajatci za stravu, byt a mírnou odměnu.
Zajatci velice rádi pracovali na venkově. Alespoň se mohli
dosyta najísti. Místní obyvatelstvo se k nim chovalo přátelsky.U nás pracovali Rusové a Srbové. Ze zajateckých táborů,
trýzněni hladem, prchali zajatci na venkov, aby si žebráním
opatřili trochu jídla. Všechny obecní úřady měly však udávati, vyskytl-li se uprchlý zajatec v okrsku obce.
17.12.1928 Pátek, o. š .inspektor.
PO VÁLCE
Převrat
O státním převratu došla k nám zpráva ještě téhož dne.
Nadšených oslav zúčastnilo se zdejší občanstvo většinou
v Českém Brodě.
Přirozeně, že i v naší obci byla nesmírná radost dvojnásobná. Ukončena dlouhá, vyssávající válka a vyplněn staletý sen o svobodě národa. Jsme svobodni, jako kdysi, dyna-
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stie Habsburků, od staletí utlačující všechno české, vyssávající naše národní bohatství i drahou krev českých synů a otců,
svržena. Splněno proroctví Komenského “vláda věcí tvých,
vrátí se zpět do tvých rukou.“
Proklamace
V Praze vydána proklamace.
Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních národů světa. Národní výbor, nadaný důvěrou
veškerého lidu československého, přejal, jako jediný a oprávněný
a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
Lide československý! Vše co podnikáš, podnikáš od tohoto
okamžiku jako nový, svobodný člen velké rodiny samostatných, svobodných národů. Novými členy v těchto chvílích se
zahajují nové, bohdá slavné dějiny tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a Sibiři. Celý
svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do
země zaslíbené.
Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko:
Československá legie.
Buď si stále vědom, že jsi občanem československého státu
nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode
dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny
veliké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson
nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody
lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým
činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný
z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na
naše čisté jméno národa.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému je
svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno.
Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.
V Praze 28. října 1918.
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JARO
Karel Plíhal
Sedím v kanceláři
a dívám se z okna na jaro.
Je jaro.
Šéf vedle mě dřímá.
Dřímá, ale nespí.
Šéf nikdy nespí.
Odevšad klapou psací stroje.
Všechno klape.
Jako datlové v lese.
V jarním lese.
Nejsem v kanceláři, jsem v lese.
Na vařiči bublá černá káva.
A není to káva, je to potůček.
Černý potůček.
Je jaro.
Všechno klape.
Jsem kancelářská krysa.
Přemýšlím a obrůstám mechem.
Nejsem krysa, jsem pařez.
Kancelářský pařez.
Šéf taky obrůstá mechem.
Kancelářský šéfpařez.
Zívá a pod očima má kruhy.
Letokruhy.
Šéfletokruhy.
Je jaro.
Všechno klape.
Všechno dřímá, ale nespí.
Všechno obrůstá mechem.
I potůček.
Černý potůček.
Sedím v kanceláři
a dívám se z okna na jaro.
Je jaro.
Všechno klape

Národní výbor:
Dr Fr. Soukup v.r., Vavro Šrobar v.r., Antonín Švehla v.r.
Jiří Stříbrný v.r., JUDr Alois Rašín v.r.

Po válce byla založena i kronika obce Limuzy. Napříště se
na stránkách Trubadúru budeme setkávat i s jejím textem.

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
■ Myslivecký ples
Obnovená tradice mysliveckých plesů v Tismicích pokračovala i letos, v pátek 11. ledna 2008. Podle informací zúčastněných se ples vydařil. Tombola byla opět velmi bohatá, návštěvníci veselí a spokojení. Tančilo se až do rána a pak si někteří
dali domů dalekou zdravotní procházku. Tak zase za rok.
(oú)
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JARO Z TEXTOVÉ DÍLNY U SLÁVKA JANOUŠKA
(zdroj: webová stránka
Textová dílna Slávka Janouška)

Když jaro zuří za nehtama
A sníh se klouže po střechách
Svůj starý zítřek zanech tam
A zařvi z oken ostře ach.
(Peter Kefo Šrank)
Když jaro hraje na píšťaly
Zlatého vrchu, slyším jazz
Ze sopek kouří se. A v dáli
Oheň si sedl na Bezděz
(Ivo C.)
Když jaro vtrhne k mojí ženě
Já v ložnici se zamykám
O klid jí žádám poníženě
Až prosbami se zalykám
Když jaro vtrhne v srdce ženy
Tu vyděsí mne moje dcerka
Že život má už naplněný
Páč milovat chce Frauenberka
Když jaro zbarví louky, stráně
Když září barvy našich aut
Tak z lesa s jarem zpívá káně
A z nebe mává kosmonaut
Když jaro voní prádlem spodním
Když všechno klíčí na těle
Já lásku kydám pádlem lodním
Ať jde ta mrcha z postele
(Petr S.)
Když jaro budí první kvítí
je lépe zůstat tiše stát
když jaro budí první kvítí
i velcí si zas mohou hrát.
(Jarka T.)
Když jaro starou bílou deku
už roztrhá a zaplesá
má sněhulák jen důvod k breku
a pak se ztratí i on sám
(Cácorka)
Když jaro žene vodu z kopců
A smývá zimu z člověka
Jak výsostný je bekot skopců
A slunko už tě vysvléká
(Slávek J.)
Když jaro schází k městu z kopce
Potůčky vod si zurčí z luk
Pod břízou sahám do poklopce
A zurčím taky – vždyť jsem kluk
(Arnošt F.)
4
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■ Hasičský ples 2008
Rád bych Vás obeznámil s tím, co všechno obnáší příprava takového plesu. Na samém začátku je volba termínu
konání plesu. To už máme snad vypilované-stává se jím nejbližší sobota po patnáctém únoru a tak letos to vyšlo na
šestnáctého. Dále je potřeba vyrobit pozvánky a plakáty,
aby se o nás vědělo. Jako další věc, která se nám osvědčila
je roznášení pozvánek až k Vám domů. Toto se děje čtrnáct
dní dopředu, letos jsme museli udělat výjimku a tak se
k Vám dostaly pozvánky ještě o týden dříve. Pozvánky
tento rok roznášeli: V Tismicích-Lukáš Mátl s Petrem
Heřtusem. Mrzky obstarali Jirka Budský s Pepou Strnadem.
Vrátkov měli na starosti naši počítačoví experti Jirka Koza
s Jirkou Budským mladším. A nakonec v Limuzích byl Jarda
Doležal. Doufáme, že se pozvánky dostaly do Vašich rukou.
Zároveň Vám všem, kteří jste přispěli finančním darem,
tímto děkujeme.
Ještě bych se chtěl na tomto místě omluvit paní Kopecké
z druhé ulice, že jsme na ní zapomněli. Stává se nám to jednou za sto let a příští rok to určitě napravíme!
Po roznášce pozvánek následuje příprava sálu, která proběhla v týdnu před plesem. Tady se zametá, naváží dřevo
na topení a připravují ubrusy na stoly. Je třeba také zajistit
tombolu, vstupenky, atd… .
Sobotní den již tradičně začíná pro našeho zodpovědného kotelníka Jirku Pášu tím, že vstává okolo páté ráno, abychom měli večer příjemně vytopený sál. Letos jsme to zvláště odcenili, protože se právě na tento víkend citelně ochladilo. V průběhu dne ještě dojde na přípravu tomboly
a přípravu něčeho malého na zakousnutí. Občerstvení pro
Vás vyráběli: Budská Iveta, Kozová Petra, Pášová Zdena,
Káťa Žemličková, Janina Piterková, naše hasičská dvojčata Jája a Pája Šermauerovy a samozřejmě nemohla chybět
naše blondýna Jitka Borovská. … a tady doufám, že jsem
na nikoho nezapomněl. Tímto Vám, naše hasičské holky,
děkujeme za pomocnou ruku.
No a to se již začne den nachylovat k večeru a tak všichni zamíříme k domovu hodit se do gala! Příjezd kapely byl
letos okolo šesté večerní, aby si hudebníci stačili dát dohromady aparaturu. K tanci a poslechu Vám hrála hudební
skupina Conto pod vedením Ládi Čepičky.
Účast na plese byla letos hojná - sešlo se nám okolo 160
příznivců hasičského plesu a tak jsme zaplnili všechna místa
na sále a vytvořila se správná přátelská atmosféra. Po rozdání půlnoční tomboly jsme letos ještě vyhlásili jednu cenu
a to hasiče roku, kterým se pro letošní rok stal náš kamarád, hasič, řidič zásahového vozu, strojník a jednatel
v jedné osobě - Jirka Páša (teď jsem si uvědomil, aby nedocházelo k mýlkám, že mu budu muset psát starší, protože
mu doma už běhá junior!). Doufáme, že jste se všichni
dobře bavili a našli jste si nějakou písničku k tanci nebo
poslechu, která Vám kápla do noty.
Závěr plesu byl hluboko po půlnoci a Ti z hasičů, kteří
zamykali sál, se tak dostali do zasloužené postele něco
okolo půl páté ráno, tedy v případě tismických. Další
důvěryhodné informace hovoří o tom, že náš přespolní
člen z dalekého Českého Brodu dorazil domů ještě
o hodinu později. Tímto cestovatelem nebyl nikdo jiný
než Lukáš Mátl. Hlavně, že si nespletl směr a vyrazil správně na Brod!
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Když jaro rozehřívá sněhy
A prvosenky lezou z děr
Tak vody řekám berou břehy
a nedají jim na výběr
(Jarda S.)
Když jaro pučí do apríla
A za kopcem když uzřím blesk
Ty roztančíš se jako víla
…tak co je? Čekám na potlesk…
(Michal V. )
Když jaro spláchne bílou z polí
Když v lesích dlí i pragmatik
Tu říčkou plavou zbytky solí
A černá kola pneumatik
Hasič roku – Jiří Páša, st.
A nakonec je potřeba vrátit sál do kulturní podoby a to se
dělo ihned v neděli po čtrnácté hodině. Co Vám mám povídat. Sešli jsme se opět ve stejné sestavě, ale dalo nám to
všem opravdu zabrat, neboť jsme už všichni toužili po
zaslouženém odpočinku!
Doufáme, že se Vám letošní ples líbil a že nás příští rok
poctíte svojí návštěvou opět, protože jsme se shodli, že letošní ples se opravdu po všech stránkách vydařil.
Poděkování patří: Obecnímu úřadu-za propůjčení sálu,
paní Doubové za to, že nám pomohla s údržbou stolů, všem
dárcům za poskytnutí finančních darů a všem ostatním, kteří
se podíleli na konání plesu jakýmkoliv způsobem.
Pokud budete chtít zhlédnout další zdařilé fotografie
nejen z hasičského plesu 2008, jděte na www.sdhtismice.cz
Ohni zmar, novému plesu 2009 zdar!
V Tismicích dne 4.3.2008, Petr Heřtus

Když jaro vnáší do hlav zmatky
Když poblázní se myšlení
Tu výpadovky poznaj pátky
A Bauhausy se naplní
(Lenka Tichotová)
Když Jaro míre nemáš slinu
To se vážně špatně tvoří
Je lepší sabotovat zimu
Sbalit se a odjet k moři
(Denny)
Když jaro s babičkou mě nutí
Zas na zahradě pracovat
A tvářit se, že je to s chutí
Vím jistě, že mám zimu rád
(Marta)

■ … do třetice - Májová
Také obecní úřad Tismice letos na přání skalních tanečníků
a přátel tismických tancovaček uspořádá tradiční Májovou
zábavu. K tanci a poslechu v sobotu dne 24. května 2008
bude hrát Oldřich Drahorád s kapelou. Všichni jste srdečně
zváni.
(oú)

OBECNÍ VÝLET
■ zn.:“ Letos zaručeně bez puchýřů,

bloudění a zablácených bot“
Již tradičně pořádá obec Tismice celodenní výlet za krásami a zajímavostmi naší země. Na čtvrtek 29. května 2008
jsme objednali slunečné počasí, autobus pana Trpálka, dobrou náladu a nyní již zbývá shromáždit všechny starší i malé,
aby se s námi vydali poznávat nové.
Cílem výletu na základě přání a podnětů výletníků může
být hora Říp, zámek Nelahozeves a Muzeum Antonína
Dvořáka či zámek Loučeň a jeho bludiště a také malá ZOO
v nedalekém okolí, popř. i skanzen Svatý kopeček.

SOUTĚŽ:
NECHTE SE INSPIROVAT
A UNÉST BÁSNÍ
ÚKOL: Napište čtyřverší, jamb
(1. s 3. řádkem a 2. se 4. řádkem
se rýmují). Čtyřverší musí začít
na slova: „V letním horku…“ .
Své básničky zašlete na adresu
ou.tismice@volny.cz, , nebo písemně na adresu Obecní úřad
Tismice, Tismice 136, 282 01 do
konce měsíce května 2008.
Nejlepší básničky uveřejníme
v letním vydání Trubadúru
a zašleme Slávkovi Janouškovi.
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Místa i vaše podněty budeme registrovat na obecním
úřadě na základě osobního sdělení či telefonátu. Tradičně
se výletu účastní i mateřská školka, přičemž jsou srdečně
zváni i rodiče malých školáčků.
(oú)

■ Obecní knihovna
Obec Tismice na žádost pana Buchara z Tismic hledá schopného člověka s dobrým vztahem ke knihám i lidem. Pan
Buchar vede obecní knihovnu řadu let a cítí se být již touto

činností unaven. Rád by předal pomyslné kormidlo mladším.
Pokud se nenajde vhodný nástupce, bude obec Tismice knihovnu nucena zavřít, což by byla opravdu velká škoda. (oú)

■ Mateřská škola v Tismicích
Mateřinka otevřela 2. ledna 2008 druhou třídu předškolního vzdělávání. Povolená kapacita – 50 žáků, je nyní
maximálně naplněna.
(oú)

NAPSALI JSTE NÁM
■ Kdo byl pan Pátek?
Pomůžete nám zjistit cokoliv nového o bývalém okresním školním inspektorovi, který byl tismickým kronikářem?
Své podněty, postřehy a informace zasílejte elektronicky na ou.tismice@volny.cz nebo poštou na OÚ Tismice, Tismice 136, 282 01.
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Z REGIONU POŠEMBEŘÍ
■ Den Země na Klepci

více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy,
místní a státní úřady, místní samospráva a velké množství
jednotlivců.
Zdroj informací: Den Země: Kdo říká, že nemůžete změnit svět?, Praha: MŽP ČR, Hnutí Brontosaurus, 1991

II. ročník , 19.4. 2008
Také letos proběhne pod záštitou Regionu Pošembeří,
o.p.s. regionální akce Den Země na Klepci. Oficielní program akce není ještě dokončen, ale již nyní zveme všechny
na dětská hudební i dramatická vystoupení u obřích kamenů, horolezeckou exhibici, country muziku, ukázky řemesel, piknik v přírodě. Bude-li přát počasí, na svou cestu
balonem se vydají i výherci výtvarné soutěže LOGO
Pošembeří.
Stejně jako vloni se na vrch Klepec vydáme společně od
rybníčku v Limuzích. Přesný čas bude upřesněn formou plakátků či letáčků.
(oú)

DEN ZEMĚ - HISTORIE
■ 22. duben - Den Země

Čím je a proč se slaví
22. 4. 1970 proběhla první kampaň pod názvem Den
Země ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit
energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje
energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit
z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou
vrstvu Země atd.
Kampaň, která měla za cíl prosadit otázku ochrany
životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, iniocioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických
politiků. Akce se v roce 1970 zúčastnily milióny občanů
USA, a to zejména studentů základních, středních
a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala
vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního prostředí.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa.
200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na
Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech,
soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových
akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země
1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i
politiků.
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního
prostředí slaven i v České republice.
Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj
malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního
a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit
síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti
i představitelů politické i ekonomické moci ve jménu
ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem
takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále

DNY
EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO
DĚDICTVÍ V TISMICÍCH
■ II. ročník 2008
Neboť se tato akce v minulém roce
setkala s velikým ohlasem nejen místních lidí, ale také turistů a milovníků
historie z dalekého okolí, rozhodli jsme
se dny Evropského historického dědictví
v Tismicích zopakovat.
V sobotu dne 13. září 2008 bude znovu zpřístupněna románská basilika v Tismicích. Připravujeme koncert duchovní hudby, výstavu keramických děl dílny paní
Volné a jejich žáků a dále výstavu fotografií. Tématem
letošního ročníku EHD je „Památky v krajině a krajina jako
památka“.
Uvítáme každý nápad na oživení akce, rovněž také každou pomocnou ruku.

V souvislosti s výše uvedenou akcí
vyhlašuje obec Tismice
FOTOSOUTĚŽ
„Památky v krajině a krajina
jako památka“
Své autorské fotografie
v počtu 1 – 4, minimálně
formátu 10 x 15 cm, barevné
i černobílé, jež naplňují motto
soutěže, zasílejte průběžně
Obecnímu úřadu v Tismicích,
Tismice 136, 282 01. Soutěž
není omezena věkem.
K fotografii připojte příp.
název snímku, také jméno,
věk a adresu. Vystavené
fotografie zůstanou v archivu
obecního úřadu. Výherce
soutěže bude odměněn.
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SLUŽBY OBČANŮM
■ Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Od 1. ledna 2008 poskytuje Městský úřad v Českém Brodě služby projektu Czech POINT.
Jeho prostřednictvím mohou občané získat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku a rejstříku trestů. Bližší informace naleznete na www.czechpoint.cz
(oú)
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OBEC

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TISMICE PRO ROK 2008
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

■ Jak hospodaříme

VÝDAJE 2008
2212
Silnice
100 000
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
150 000
2321
Odvádění a čištění odp.vod
a nakl.s nimi
160 000
3111
Předškolní zařízení
350 000
3113
Základní školy
210 000
3314
Činnosti knihovnické celkem
15 000
3314 5021 Z toho:Odměna knihovníka
5 000
3322
Zachování
a obnova kulturních památek
50 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
25 000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví
25 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
100 000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
10 000
3421
Využití volného času dětí a mládeže
10 000
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
5 000
3631
Veřejné osvětlení
200 000
3632
Pohřebnictví celkem
60000
3632 5021 Z toho:Pohřebnictví
- Ost.osobní výdaje
15 000
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
340 000
3745
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
150 000
3745 5021 Z toho:Ostatní os.výdaje -dohody
90 000
3745 5031 Povinné soc.zabezpečení
15 000
3745 5032 Povinné zdravotní zabezp.
5 000
5512
Požární ochrana dobrovolná část
20 000
6112
Zastupitelstva obcí celkem
710000
6112 5023 Z toho:Zastupitelstvo obce - mzdy
540 000
6112 5031 Povinné soc.zabezpečení
110 000
6112 5032 Povinné zdravotní zabezp.
50 000
6171
Činnost místní správy celkem
800000
6171 5011 Z toho: Místní správa - mzdy PP
160 000
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
10 000
6171 5031 Povinné soc.zabezpečení
45 000
6171 5032 Povinné zdravotní zabezp.
15 000
6171 5038 Poviné pojistné Kooperativa
3 000
Kontrolní součet
4 568 000
VÝDAJE CELKEM
3 505 000

Finanční rezerva obce činí k 31.12. 2007
2.651.406,09 Kč.
Tato je rozdělena na následujících účtech obce:
Běžný účet KB k 31.12. 2007
1.089.297,43 Kč
„Inženýrské sítě“ účet u KB k 31.12. 2007
459.661,86 Kč
Hypostavební spořitelna k 31.12. 2007
1.102.446,80 Kč
Vážení občané, také letos sestavila obec Tismice svůj
Závěrečný účet hospodaření v roce 2007. Tento je Vám
v plném znění dispozici na vývěsce OÚ Tismice, webu
((www.tismice.cz) a také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Tismicích.
(oú)

ODPADY – AKCE
■ Jarní brigáda
Obecní úřad Tismice vyhlašuje veřejnou brigádu na
úklid katastru obce Tismice a Limuzy, zejména likvidaci odpadků podél komunikací a likvidaci černých skládek
podél polních cest. Zveme každého, kdo je ochoten pracovat ve prospěch celé obce. Sraz je v neděli dne 6. dubna
2008 v 9:00 hod před budovou obecního úřadu
v Tismicích a ve stejnou dobu také u rybníčku v Limuzích.
Vezměte s sebou silnější pracovní rukavice.
(oú)

PŘÍJMY 2008
0
Bez ODPA
0
4112
Z toho: Dotace SR
1012
Podnikání a restrukturalizace
v zemědělství
3392
Zájmová činnost v kultuře
3612
Bytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů
6171
Činnost místní správy
KONTROLNÍ SOUČET
PŘÍJMY CELKEM

3 300 000
45 000
90 000
23 000
30 000
2 000
5 000
25 000
30 000
3 550 000
3 505 000

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Veřejné osvětlení
Limuzy, chodníky v centru - most, budou řešeny z dotací a rezerv.
Rozpočtet obce Tismice pro rok 2008 byl schválen
zastupitelstvem obce dne 19.12. 2007
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 19. dubna 2008 v obou
obcích následovně:

Tismice u obecního úřadu:
Limuzy u rybníčku:

9:15 – 9:30 hod
11:05 – 11:20 hod

Nebezpečný odpad = televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky,
oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné
hadry.
Odpad je nezbytné osobně předat posádce sběrného vozu. Nepředaný odpad
nebude odvezen.
Sběr objemného odpadu proběhne v obci Tismice vzhledem k živelnému
překládání přistavených kontejnerů v minulých letech v termínu sběru nebezpečného odpadu. Tzn., že ve stejný čas lze na jiný vůz f. NYKOS naložit matrace, linoleum, koberce, hadry, kočárky, nábytek apod. Pozor nelze ukládat stavební suť,
kovový šrot, biologický odpad.
Sběr objemného odpadu v obci Limuzy proběhne odděleně, termín bude
teprve stanoven.

ENERGETIKA
■ Objednejte si měření podpětí
Řada spoluobčanů si v posledních letech stěžuje na kolísavost proudu ve svých domácnostech a zároveň na poruchy či zničení elektrospotřebičů v důsledku podpětí
v rozvodné síti. Přes opakované urgence obce ČEZ
ke kontrolním měřením dosud nepřistoupil. Na žádost konkrétních občanů je však ČEZ povinen přijet do jednotlivých
domácností a měření provést. Máte-li tedy výše zmiňované
problémy, obracejte se svými oficielními písemnými žádostmi přímo na ČEZ.
Stejně tak, máte-li zájem o navýšení příkonu do vašich
domácností, podejte si písemnou žádost na ČEZ
Distribuce i přes fakt, že jste byli v minulosti ústně informování o nemožnosti navýšení příkonu. Na základě písemných žádostí je ČEZ povinen se tímto zabývat a vydat
rozhodnutí.
Tyto kroky napomohou našemu společnému úsilí
o rekonstrukci rozvodné sítě v obci Tismice.
(oú)
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA
A STAVEBNÍ INVESTICE

200.000,- Kč. Veřejné osvětlení bude realizováno pouze
v souvislosti s pokládkou kabelů ČEZ.

■ Most v centru

Územní rozhodnutí pro kanalizační tlakové přípojky je před
vydáním. Noví zájemci o zařazení do projektové dokumentace
již své požadavky v rámci tohoto územního řízení nemohou
uplatnit. Stavební povolení, resp. podklady pro vodoprávní
řízení jsou rozpracovány. Obec konzultuje přípravu žádosti.
Bylo vydáno územní rozhodnutí pro dešťovou kanalizaci
v Tismicích. Je pořizována dokumentace ke stavebnímu
povolení.

obce Tismice

Dle sdělení Odboru dopravy Středočeského kraje je již
veřejná soutěž o stavební dozor ukončena, výběr dodavatele stavby k datu redakční uzavírky občasníku pokračuje.

■ Chodníky, vjezdy

a veřejné osvětlení
v centru obce Tismice

Obec Tismice podala žádost o cca 3,25 mil Kč v rámci
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013,
opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení
a služby. Žádost úspěšně prošla administrativní kontrolu
Státního zemědělského a intervenčního fondu. Další kola
výběru budou následovat.

■ Veřejné osvětlení v Limuzích

II. etapa „ po velké straně“

Projekt na tuto stavbu v souvislosti s projektem ČEZ je
hotov, stavební povolení vydáno. Obec Tismice podala
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Středočeského kraje v maximální poskytované výši

■ Kanalizace Tismice

■ Komunikace

v Tismicích Lajtlovicích

Obec Tismice zadala vypracování projektu ke stavebnímu
povolení na opravu místní komunikace v Tismicích
Lajtlovicích firmě CR-Projekt. V rámci obnovy komunikace
bude řešeno veřejné osvětlení a odvodnění komunikace.

■ Limuzy

cesta na Klepec

Dosud pravidelně rozorávaná polní cesta na Klepec, směřující od komunikace směr Přišimasy, byla na počátku roku
2008 bezúplatně státem převedena do majetku obce
Tismice. Záměrem obce je zde provést liniovou výsadbu
dřevin. Zamýšlíme v této věci spolupracovat s ČSOP (Českým svazem ochránců přírody).
11
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■ Úprava sportovních kabin

v Tismicích

Obec Tismice ve spolupráci s TJ Tismice požádala
Středočeský kraj v rámci Grantů pro sport a volný čas
o dotaci ve výši 69.600,- Kč na rekonstrukci sociálního zázemí sportoviště v Tismicích.

■ Projekt „ZPOMAL“
Obec Tismice požádala Středočeský kraj v rámci Grantů
z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje o dotaci ve výši 92.000,- Kč na pořízení Informačního panelu pro měření rychlosti vozidel
v Tismicích.

■ Obnova

polních a lesních cest

Hasiči Tismice vyčistili a vyrovnali povrch lesní cesty
v Lajtlovicích. Tuto budou využívat pro svou tréninkovou
činnost jako přístup k potoku Bušinci. Obec Tismice zvažuje z důvodu zamezení pohybu cizích vozidel v této lokalitě,
opatřit cestu závorou.

■ … z Limuz do Mrzek …

O NÁS
VÝROČÍ
■ Významná životní jubilea v průběhu

ledna až dubna roku 2008 slaví:
Paní Jana Ochranová z Tismic
Pan Vlastislav Malina z Limuz
Pan Ivan Kopecký z Tismic
Paní Helena Vujkovičová z Limuz
Paní Ivana Vaňásková z Tismic
Paní Jaroslava Vodseďálková z Tismic
Paní Libuše Bucharová z Limuz
Paní Monika Šermauerová z Tismic
Paní Eva Maroušková z Tismic
Pan Jaroslav Malina z Tismic
Pan Jaroslav Páša z Tismic
Pan Jaroslav Dittrich z Limuz

■ Rozloučili jsme se
S panem Štěpánem Vontszemünem z Tismic a paní Emilií
Hamtákovou z Limuz. Kdo jste je znali, vzpomeňte.

Výsledkem úsilí a pracovního nasazení pana Dittricha
z Limuz, zaměstnance obce Tismice, je přibližně z poloviny
vyčištěná a zprůchodněná původní úvozová cesta z Limuz
do Mrzek. Spolupráci při čištění cesty přislíbil pan Páv, starosta Mrzek. Cesta je již teď příhodná k procházkám
i cyklistickým vyjížďkám. Pozor – část cesty cca 200 m je
nutno obejít po poli. Poznejte své okolí a vypravte se tam
také.

■ Škarpa směr

Český Brod

Pan Václavek, pracovník obce, odstraňuje letité nálety
a křoví ze škarpy směrem na Český Brod. Zvýšila se tím přehlednost komunikace a také bezpečnost provozu, nemluvě
o estetickém vzhledu.

TRUBADÚR – informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy
Vydavatel: OÚ Tismice, registrace u MK ČR E 14801
Své náměty můžete zasílat na adresu:
Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
nebo na e-mail: ou.tismice@volny.cz
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