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Nový informační buletin
pro obce Tismice a Limuzy
Dostal se Vám právě do ruky nový informační
buletin, který by měl v budoucnu vycházet pro obě
naše obce a pravidelně Vás tak informovat
o důležitých věcech dějících se kolem nás. Chtěli
bychom, aby se jednalo o plátek s informacemi
výstižnými a pro Vás důležitými do velikosti zhruba
jedné dvojstránky, což je závislé na množství
informací, vycházející jako občasník. Následně
bychom Vám rádi nastínili jeho obsah, který by se
měl sestávat z informací pojednávajících o správě
našich obcí, plánovaných akcích, o jubileích naších
občanů, dále by měl obsahovat okénko zajímavostí,
také rubriku, do které budete moci sami psát Vaše
názory a možná se dostaneme i k nějaké legraci.
Doufáme, že Vás tento buletin osloví a bude se Vám
líbit.

Dodatečné volby do
obecního zastupitelstva
Tismice 29.3.03/ Jak jistě všichni víte, proběhly nám
v sobotu 29.3.2003 dodatečné volby do obecního
zastupitelstva z důvodu nekonání řádných voleb
v říjnu minulého roku. Klání se zúčastnilo osm
kandidátů, z nichž mohlo uspět pouze sedm. Před
uskutečněním voleb se šest z výše uvedeného počtu
seskupilo do sdružení, jež nese název „Naše obce“
a zbylí dva kandidovali zvlášť.
Z výsledků voleb bylo zřejmé, že nejvíce hlasů získali
kandidáti sdružení a k nim přibyl jeden ze zbylých
uchazečů. Ačkoli výsledky hlasování byly již
zveřejněny, dovolujeme si je ještě jednou zopakovat.
Dle počtu hlasů dopadly volby takto: p. Křivánek
těsně následován p. Černým a p. Boudou, za nimi se
umístili pí. Vranovská, pí. Doubová, pí. Zdražilová
a pí. Cukrová, na nevolitelném místě skončila pí.
Makarová. Hned následující týden po proběhlých
volbách se uskutečnilo zasedání zastupitelstva, za
účelem zvolení starosty a místostarosty pro naše obce
a dále kvůli základním ustavujícím procesům.
Starostou byla zvolena Ing. M. Zdražilová
a místostarostou Ing. J. Bouda. O výsledku zasedání
se můžete informovat prostřednictvím zápisu ze
zasedání, který bude vždy vyvěšen v informační
tabuli na obecním úřadě.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří
k volbám přišli a přispěli svým hlasem k uvedeným
výsledkům.

Jarní úklid
Jako každé jaro, kdy sníh roztaje a sleze z polí, luk
a strání, ukáže nám, jak jsme byli přes zimní období
pořádní nebo jak
jsme byli schopni si
pořádek
udržet.
Bohužel je mnoho
těch, kteří raději
odhodí své odpadky
do trávy u cesty než
do popelnice nebo
jim nestojí za to, aby
kvůli pár korunám jeli se sběrem do Sběrných surovin
a odloží jej na nepovolené skládce. Většinou není
vůbec lehké takováto individua polapit a zůstane tedy
na nás, slušných občanech, abychom se postarali o
pěkné prostředí kolem nás.
Proto bychom tímto rádi vyzvali ty z Vás, kteří by
chtěli
pomoci
s úklidem
v obou
našich
obcích
i kolem nich. Úklid
by měl probíhat na
začátku května o
některé
z prvních
sobot. O této akci
budete
včas
informováni letáč- kem ve schránce či na obecním
úřadě.
Předem děkujeme za Vaši účast !!

Odvoz popelnic
> Od začátku května se budou
popelnice vyvážet každé sudé
úterý. <

Víte, že...
... v případě vyřizování některých záležitostí, při
kterých je třeba různých formulářů jako např.
žádost o přídavky na děti apod. není nutno shánět
tyto formuláře na daných úřadech, nýbrž je možno
si je najít na příslušných serverech Ministerstva
vnitra. Proto Vám chceme ušetřit čas
prostřednictvím přístupu na internet na Obecním
úřadě, kde Vám v blízké budoucnosti tyto
formuláře budeme moci poskytnout.
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R OZ HL É D N Ě T E S E KOL E M S E B E
Tak nám konečně jaro zaklepalo na okna a ospalý zimní čas,

plný studeného a zachmuřelého počasí se pozvolna převalí do
překotného bujení, klíčení a rašení, kdy všechno kvete a voní,
ptáci vesele pohvizdují své písničky a člověk hned přemýšlí, co
by kde zasel, pohrabal a pouklidil, zkrátka všude je vidět nový
život.
Jednou z krásných věcí,
na kterou nemáme
v zimním
období
většinou chuť, jsou
procházky po okolí.
Samozřejmě, že se naskytne příležitost také na delší výlety, ale když
má člověk mnoho práce třeba na své zahrádce nebo potřebuje tu a
tam něco poopravit na svém bytě či domku, přijde většinou spíše
vhod malá procházka do blízkého okolí.
Když jsme všímaví, můžeme kolem sebe vidět mnoho zajímavých úkazů, které se sice každoročně opakují,
ale většinou jsme dnešní dobou tak rozvrkočeni, že nás ani nenapadne se
rozhlédnout kolem sebe a uvidět třeba, jak si ptáček staví hnízdečko pro
svá mláďátka, jak se zazelenala tráva nebo jak se zase nalévají pupeny
stromům, aby nás později, až slunce bude více pálit, schovaly ve stínu
svých korun.
Proto se na chvíli zastavme a i když nás jaro svádí k pravému opaku,
pokochejme se tou nádherou kolem nás. Určitě se nám to vyplatí.
Obrázky, které jsou použity v tomto článku byly pořízeny při krátké
procházce do aleje nad hřbitovem v Tismicích.

Z historie našich obcí
Kostel Nanebevzetí p. Marie v Tismicích

„Hradiště“ Tismice

Tismice, poprvé připomínané v roce 1295, vznikly
na křižovatce důležitých cest jihozápadně od
Českého Brodu. Stáří obce, sahající hluboko před
rok prvního písemného zápisu, dokládá zejména
zdejší trojlodní románská bazilika Nanebevzetí
p. Marie z konce 12.století. Jde o jednu
z nejcennějších památek románské sakrální
architektury u nás. Dochovala se prakticky
v původním stavu, jen s pozdějšími úpravami. Je
neomítnutá, postavená ze světle hnědého
pískovcového kvádříkového zdiva, se dvěma
hranolovými
barokně
zastřešenými
věžemi
v hladkém průčelí a třemi apsidami, umístěnými do
jedné roviny. Na jižní straně trojlodí je pozdně
gotický hrotitý portál s pruty, západní vstupní portál
je barokní. Apsidy jsou zaklenuty románskou
konchou, hlavní loď má barokní valenou klenbu
s lunetami, zdobenou barokní freskou z druhé
poloviny 18. století. Na hlavní barokní oltář z roku
1755 byla umístěna gotická socha Madony z doby
kolem roku 1420, která však byla zcizena.

Jižně od místní románské baziliky se nad okrajem
obce zdvihá návrší s nadmořskou výškou 270300m. Jeho západní (Z) a severozápadní (SZ) úpatí
je obtékáno potokem Bučincem, jedním z levých
přítoků říčky Šembery. Zatímco příkrý západní svah
je nad potokem zalesněn, rozprostírají se na SZ až
Z svažitém terénu zahrady a na temenu návrší
především pole. Zaniklé staroslovanské hradiště
z 8. století je lokalizováno na SZ až Z části
popisovaného kopce, která ne místní název „Na
Hradišťatech“, někdy též „Hradiště“ nebo „Na
hradištích“. V reliéfu návrší nejde dnes prakticky
rozpoznat žádné stopy po opevnění. Její průběh,
tedy i rozsah, určily až archeologické výzkumy, a to
v r.1960 výzkum zjišťovací, v letech 1970 a 1972
dva výzkumy předstihové. Ukázalo se, že v případě
popisovaného hradiště sledovaly hradby S až
Z hrady návrší a další průběh hradeb a příkopu
vlastně téměř do současnosti vymezovaly polní
cesty.
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Vyhlašujeme výtvarnou soutěž
pro děti z Tismic a Limuz
Všechny děti z Tismic a Limuz mají možnost
nakreslit do konce školního roku obrázek ve
formátu A4, který by zachycoval jarní atmosféru
v našich obcích. Po uzavření soutěže 30.6.2003
proběhne vyhodnocení všech prací a tři nejlepší
práce budou vystaveny. Výherce však bude
čekat také sladká odměna za jejich um a snahu.

Smějte se s námi
Podnikatel

pozve dámu do čínské restaurace.
Letmo nahlédne do jídelního lístku a nonšalantně
objedná. „ Dvakrát Hue Čang, prosím.“ Čínský
vrchní se lehce ukloní a říká: „Promiňte, ale to je
náš šéf.“

V těchto místech se v budoucnu chceme
věnovat různým výročím v našich obcích.

„Od té doby, co nemáme vedoucí úlohu strany, se
cítím úplně svobodný.“
„To já zase ne. U nás doma teď vedoucí úlohu
převzala manželka.“

Na návsi se baví dvě babky.
„Tak nám včera auto přejelo kominíka.“ „Hm, už
ani na té střeše není bezpečno.“

Tento prostor bude v budoucnu věnován
Vašim názorům či podnětům.

Autor buletinu : Křivánek Luboš
Své podněty a názory můžete zasílat na adresu: Tismice 128, 282 01, Český Brod
nebo na e-mail: lu-boschek@volny.cz
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