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Jednorázové pytle na odpad

J

ak si jistě mnozí
z Vás všimli, je na OÚ
v Tismicích vyvěšeno
oznámení o možnosti
jednorázového svozu
komunálního odpadu.
Snahou
obecního
zastupitelstva bylo vyjít vstříc těm z Vás, kterým
popelnice v určitých vyjímečných situacích nárazově
nepostačí. Jedná se především o situace, při kterých se
najednou vyprodukuje více odpadu než obvykle, např.
větší návštěva, svatba nebo úklid domácnosti. Proto
obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne
4. 6. 03 umožnit občanům, kteří řádně platí poplatek
za odvoz kom. odpadu, navíc jednorázově vyvézt
pytel o objemu 120 litrů. Komunální služby jsou
informovány o tom, že od 15. 7. 03 budou moci
svážet plastové pytle označené logem květiny. Takto
označené pytle si můžete zakoupit na OÚ Tismice za
poplatek 40,-Kč. Neoznačené pytle odvezeny
nebudou!! V žádném případě těmito jednorázovými
svozy nebudou moci řešit situaci ti občané, jež
nerespektují vyhlášku o nakládání s odpady a povinné
poplatky neplatí. Na místě je ještě vysvětlení, za co
vlastně v současnosti platíme. Částka 350,- Kč
zaplacená obci za každého trvale žijícího občana,
resp. 250,- Kč za rekreační objekt, je použita k úhradě
nákladů za odvoz kom. odpadu. Takto vybrané
prostředky pokryly v loňském roce náklady za odvoz
z 83% tzn., že 17% doplácela obec z rozpočtu. Cena
za odvoz je stanovena z hmotnosti svezeného odpadu
tzn., že přidal-li občan k popelnici ještě pytel, musí
tento obec uhradit z rozpočtu, tedy z peněz nás všech.
Proto se snažíme dbát na to, aby každý uhradil tolik
odpadu, kolik vyprodukuje. Někteří z Vás ve snaze
ušetřit místo v popelnici, pálí odpady na svých
zahrádkách či v kotlích. Dovolte nám upozornění, že
spalování odpadu zákon výslovně zakazuje.
Spalováním ničíte ovzduší v obci a ohrožujete zdraví
své i ostatních.
(mz)

Společenská místnost
v Limuzích

Dne

8. 7. 2003 se
uskutečnilo na stavebním
úřadě
v Českém
Brodě
jednání ohledně společenské
místnosti v Limuzích. Tato
stavba
je
již
téměř
dokončena, nicméně byla
budována bez stavebního povolení. Z jednání
vyplynula potřeba lepšího zpracování projektu
s následnou žádostí o stavební povolení. Tímto
úkolem byl pověřen zastupitel za Limuzy ing. Bouda.
Dovolí-li to rozpočet, bude zrekonstruována i původní
stavba, k níž byla přístavba zrealizována.
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Pro takto upravený
objekt
má
zastupitelstvo již nyní
zajištěno
využití.
Původní budova by
měla sloužit jako
obchod s potravinami,
nová přístavba jako
místnost pro zasedání
zastupitelstva či pro účely voleb. Možné je i její
zapůjčení zájmovému oddílu či klubu, samozřejmě za
předem stanovených pravidel.
(mz)

Knihovna v novém kabátě
V současné době probíhá obnova
obecní knihovny, spočívající
v opravě
omítky,
vymalování a úklidu obou
stávajících místností.
Práce na knihovně zajišťuje
p.
Dedik
s pí.
Doubovou
za vydatného přispění p. Buchara, Havelky,
Budského a sester Šermauerových.
(mz)
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le stavebního zákona č.
50/1976
Sb.
o
územním
plánování a stavebním řádu se
obec
vyjadřuje
k drobným
stavbám, pro které není nutné
žádat
stavební
povolení.
Drobnými stavbami se rozumí ty stavby, které
tvoří doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to
zaprvé stavby s jedním nadzemním podlažím,
pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2
a výška 4,5 m a zadruhé podzemní stavby, pokud
jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2
a hloubka 3 m. Dále pak oplocení, nástupní
ostrůvky, výměna oken za stejný rozměr, střešní
krytiny, podlahy apod.
Ohlášení se podává na příslušném obecním úřadě
a to v předepsané formě. Vzory ohlášení jsou
k dispozici na OÚ. Povinností ohlašovatele je
doložit doklad o vlastnictví stavby, vyjádření
památkářů (nachází-li se objekt v památkové
zóně. POZOR !! Památková zóna v Tismicích je
poměrně rozsáhlá. Informace o jejích hranicích
jsou dostupné rovněž na OÚ Tismice). Dále je
třeba přiložit popis stavby a situační plánek. OÚ
je povinen do 30-ti dnů od podání ohlášení
odpovědět. Pokud se OÚ nevyjádří v dané lhůtě,
ohlášení se považuje za správně podané a není
k němu výhrad. Povinností obce, která nemá sta-

vební úřad, je vykonávat tuto působnost:
a) sledovat veškerou stavební činnost v obci a dbát,
aby se rozvíjela v souladu se záměry územního
plánování.
b) dozírat na stav staveb
c) kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní
úpravy, práce a zařízení podle tohoto zákona
neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ním.
Zjistí-li obec při kontrole, že se stavba a její změny,
terénní úpravy, práce a zařízení provádějí bez povolení nebo v rozporu s ním, projedná zjištěné nedostatky
se stavebníkem. Nevede-li toto jednání k nápravě,
vydá rozhodnutí o zastavení stavby a vyrozumí o tom
příslušný stavební úřad. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Občané, Váš obecní úřad by chtěl do výše uvedených
záležitostí zavést pořádek. Dbejte na to, aby Vaše
ohlášení byla správně podána. Pokud si nejste jisti,
zda je nutné konkrétní stavbu ohlásit či na ni žádat
stavební povolení, obraťte se na obecní úřad, který se
spojí s příslušným stavebním úřadem a zjistí
podrobnosti. Nezapomínejte na Vaši povinnost
vyplývající ze zákona. Předejdete tím zbytečným
postihům a nepříjemnostem.
(mz)

NABÍDKA POMOCI
STARŠÍM
SPOLUOBČANŮM

VÍTE, ŽE...?
...od července tohoto roku se mění doba úředních
hodin a to následujícím způsobem:

ÚT: 9 – 13 HODIN
ST: 16 – 19 HODIN
____________________________________________
...v roce 1946 byl obnoven kříž nad Tismicemi
u křižovatky na Limuzy a Novou Ves II. Zde je
zápis o celé akci:

Zápis.
K větší cti a slávě Boží byl tento kříž obnoven a znovu
posvěcen na den svatého Vilibalda léta Páně 1946.
Původně jej postavili r. 1853 občané tismičtí jako
poděkování Boží prozřetelnosti za zrušení roboty v roce
1848.
Po první válce světové v roce 1922 byl obnovován
v naději a zbožné víře v Boží ochranu naší osvobozené
vlasti.
Nyní jest obnovován
v téže naději i víře, na
poděkování za šťastné
přetrvání poroby a za
ochranu, kterou Bůh
v tak hojné míře naší
obci v době války
poskytoval.Vzpomeňme
jen na mučednické
Lidice, Ležáky a jiné
nešťastné
české,
moravské i slovenské
vísky, na šestileté
utrpení našeho národa.
Tento nový kříž jest zhotoven z dubového kmene, který
sloužil jako závora na silnici z Českého Brodu do
Kostelce nad Černými Lesy v době našeho osvobození,
když Němci zmateně prchali z naší země.
Město Český Brod jej věnovalo k tomuto účelu zdarma.
O zhotovení a postavení kříže se dále zasloužili tito
občané:
Josef Nehasil z Tismic č. 17
Josef Horálek z Tismic č. 96
Václav Kaše z Tismic č. 39
Václav a Anna Pášovi z Tismic
František Doležal z Tismic č. 34
Václav Horák z Vrátkova

Vážení spoluobčané,
velice nás mrzí, že pro mnohé z Vás se
z důvodu likvidace místního obchodu stalo
obstarávání základních potravin velkým
problémem. Pro
ty z Vás, kteří se
nemohou
dopravit
za
nákupy do
Českého Brodu
autobusem
či
jinak, nabízíme
počínaje měsícem září odvoz osobním
automobilem a dopravu Vás i Vašeho nákupu
domů.Co pro to musíte učinit Vy?
Je třeba se telefonicky (321622429) nebo
osobně přihlásit v úředních hodinách na OÚ
Tismice. Za účelem nákupů byl vyčleněn
každý čtvrtek od 8:00 hod. (popř. 10:00
hod.). Počet osob je omezen na 3 osoby
z důvodu kapacity míst ve vozidle. Doprava
je zcela ZDARMA!!
Dle Vašeho zájmu se pokusíme tuto službu Tismice c červnu L. P. 1946
přizpůsobit Vašim potřebám.
(mz)

3

DĚTSKÝ DEN V TISMICÍCH
Na začátku měsíce června, kdy
již všichni věříme, že léto se
kvapem blíží a tento fakt může
jistě každému jenom zlepšit
náladu, jsme se rozhodli, že
znovu obnovíme zvyk, který
jistojistě zvedne náladu hlavně
našim nejmilejším, totiž našim
dětem. Stačilo pár nápadů,
několik lidí, kteří se chtěli touto
myšlenkou zabývat a mohla se
rozjet celá akce naplno. Na
fotbalovém hřišti v Tismicích se
1.6.2003 uskutečnil dětský den,
který byl zajišťován zastupiteli
obecního úřadu a za významné
pomoci pracovnic naší obecní
školy také organizován. I když
se jednalo o první akci tohoto
charakteru, která byla v režii
obecního úřadu, sešlo se na ni
mnoho našich občanů a hlavně
těch nejmenších. Ačkoli nás tak
trochu škádlilo počasí, nijakým
způsobem
to
účastníky
nevyvedlo z míry a pokračovali
v soutěžích na jednotlivých
atrakcích. Jak by ne, vždyť na
každé z nich se dalo vyhrát něco
sladkého na zub. Byly zde
k vidění atrakce, které jistě
každé dítě zná ze školy, z tábora
a nebo z akcí podobného rázu
jako např. házení míčku na
plechovky nebo do díry, chytání
rybiček, závody na kolech
a v pytlích, prolézání černým
tunelem, střelba ze vzduchovky
a třeba také okusování preclíků
bez pomoci rukou. Nakonec
samozřejmě nechybělo oblíbené
opékání špekáčků. Celou akci
jsme organizovali tak, aby se
děti do sytosti „vyřádili“
a rodiče to moc nestálo, proto
jsme ji nechtěli zatěžovat
žádnými komerčními zájmy.
Doufáme, že se toto odpoledne
alespoň trochu líbilo a děkujeme
Vám, že jste nás obdařili tak
hojným počtem návštěvníků.
Věříme, že se nám další ročníky
podaří zorganizovat ještě lépe, a
že se dětské dny v Tismicích
stanou tradicí.
(lk)
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PRO VAŠI LEPŠÍ INFORMOVANOST
NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

Statistické údaje: Tismice
Katastrální výměra: 751 ha
Počet obyvatel: 346
Průměrný věk: 40,7 let
Počet částí: 2

ruce v bocích podepřené, jak se spatřuje na kostele
tismickém“ (viz Soupis Českobrodska). Citace je
uvedena na str. 67 Českomoravské heraldiky, díl II.
část zvláštní, od Aug. Sedláčka, nákladem Akademie
v roce 1925.
Přeji redakci mnoho zdaru v další práci.
Dr. Bohuslav Tobrman, Praha

Z HISTORIE
NAŠICH OBCÍ
I v tomto čísle bychom Vás chtěli pozvat k dalšímu
pokračování našeho seriálu, ve kterém chceme znovu
připomenout některá fakta či události vztahující se
k historii našich obcí nebo jejich okolí.

TAJEMNÝ ERB
Ve svém patnáctém čísle roku 1973 byl v časopisu
Květy uveřejněn článek pojednávající o tajemnosti
erbu, který zdobí vnější stěnu tismické basiliky
Nanebevzetí p. Marie.
Nad pozdně gotickým portálem v západním průčelí
trojlodní basiliky z dvanáctého století v Tismicích je
dovedně vytesaný erb, jehož majitele se dosud
nepodařilo přesně zjistit. Ve štítě je poprsí muže
s bezvousou tváří, kterého obklopují buvolí rohy. Nad
erbem je kolčí přilba s klenotem stejného znamení
jako je ve štítě. Na náhrobním kameni uvnitř kostela je
znak s podobným symbolem. Z nápisu lze vyčíst, že
roku 1609 o Hromnicích zemřel urozený pán, jehož
jméno bylo zapomenuto. Existuje domněnka, že byl
jedním z dobrodinců kostela, vzácné stavitelské
památky s ojedinělou zvláštností v Čechách: střídání
sloupů a pilířů mezi hlavní lodí a loďmi postranními.
(jbs)
Hned téhož roku však stejný plátek otiskuje
připomínku historika Dr. Bohuslava Tobrmana
z Prahy.
Květy uveřejňují řadu let historické články
k potěšení jak profesionálních historiků, tak i zájemců,
pro něž je historie koníčkem. Zejména jsou velmi
přitažlivé krátké sloupky vlastivědného obsahu
s fotografií a krátkým popisem. Sleduji tuto záslužnou
práci soustavně delší čas. Také letos po návratu
z ciziny jsem pročítal čísla Květů stará bezmála tři
měsíce a s radostí jsem zjistil, že v uveřejňování
těchto článků pokračujete
Avšak k číslu 15 ze dne 14. dubna t.r. (str. 37) bych
měl připomínku; a to k vyobrazení „tajemného erbu“.
Pro odborníka to totiž není vůbec „tajemný“ erb, ale
erb potomků Jana Vrbíka z Tismic (1415), kteří nosili
na štítě „dva rohy a mezi nimi poprsí panáka, který má

_________________________________________

TUCHORAZ
_________________________________________

Pojednání z knihy „PO TROSKÁCH ČESKÉ
SLÁVY“
V kraji českobrodském nedaleko tamní obce
TISMIC stával někdy pevný hrad TUCHORAZ,
který však již v 18. stol.
vzal za své, byl do
základů
zbořen.
Zachovala se krásná věž
z r. 1474, kterou dal
zbudovati pán Mikuláš
Zub
z Landštejna
tehdejším
mistrem
Květoněm
o
dvojí
gotické klenbě. Věž ta
dosud se tyčí bez
pohromy.
K zboření hradu Tuchorazi pojí se mnohé pověsti
o českých pánech Smiřických, druhdy držitelích
tohoto hradu, jimž byl souzen osud neblahý a kteří
pánem Jindřichem r. 1630 úplně vyhynuli, davše
zemi a vlasti naše výtečné státníky a čacké válečníky
v dobách nejpohnutějších.
Rod tento řídil účinně povstání r. 1618, za něž musel
pak pykati.
Proto také mistrně spředené pověsti tak rády
vypravují nám o tajemných návštěvách vzácných
českých synův až z dálné ciziny, do které musili se ti
vyznavači podobojí uchýliti, aby ušli zlovolnému
násilnému osudu. A tito vzácní mužové čeští vrací se
za tichých nocí s knihou a kalichem ve svých rukách
do tohoto kdysi pevného sídla horlivých vyznavačů
českého protestantismu, pánů Smiřických.
Zde ve zbořených komnatách vítá vzácné hosty
z daleké ciziny ušlechtile smělý a nepoddajný pán –

Albrecht Jan ze Smiřických
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Obecní škola a její budoucnost
Vážení občané,
obecní zastupitelstvo na svém 4. zasedání znovu
otevřelo otázku existence Základní školy v Tismicích.
Na jaře tohoto roku, jak jsme Vás již v minulém čísle
našeho občasníku informovali, jsme se rozhodli
zažádat o vyjímku pro ZŠ Tismice a věřili jsme, že
budeme schopni finančně dorovnat chybějící
prostředky na neinvestiční náklady školy a na platy
zaměstnanců školy. Pokud totiž počet žáků nedosáhne
13ti, doplácí obec na každého chybějícího žáka cca
30.000Kč. V termínu, kdy jsme žádali o výjimku byla
obec rozhodnuta uhradit ve školním roce 2003/2004
cca 240.000Kč a v následujícím školním roce
120.000Kč. Výhled pro další roky byl v té době
optimistický. V současné době je však tomu zcela
jinak. Zcela určitě víme, že ubude ze ZŠ v příštím
školním roce jeden žák a v roce následujícím 2-3 žáci.
Tento pokles žáků by zatížil rozpočet obce o dalších
minimálně 100.000Kč, nehledě na to, že Hygienická
inspekce klade na další provoz školy velké nároky
ohledně rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení.
Ta by z obecní pokladny odčerpala další nemalou část
financí.
Tento krok jistě zaskočí ty z vás, kdo jste s další
existencí ZŠ počítali. Další podpora školy by však
znamenala enormní finanční zátěž obce a plýtvání
obecními penězi.
Mateřská škola i školní družina pro malé školáky
navštěvující ZŠ v Českém Brodě však nadále fungovat
bude. Pakliže by došlo v budoucnosti k nárůstu počtu
dětí, může být škola znovu otevřena.
Děkujeme za pochopení.
(mz)

LETECKÉ SNÍMKY
OÚ Tismice objednal aktuální letecké snímky obcí
Tismice a Limuzy. Jedná se o unikátní záběry, které
jsou zpracovány ve formě fotografie o rozměrech
30x40 cm, zatavené do plastu. Snímek je vhodný k
zarámování. Záběry obce Tismice možno shlédnout na
vývěsce OÚ Tismice a zde je také možno konkrétní
záběr objednat. V obci Limuzy obejde člen
zastupitelstva občany osobně. Uzávěrka objednávek je
31.7. 2003. Po té bude možnost fotografii zakoupit
bez výběru ze tří variant. Cena leteckého snímku činí
300Kč.
(mz)

Výsledky výtvarné soutěže
V soutěži o nejlepší obrázek s jarní tématikou byly
vybrány obrázky těchto autorů:
1. místo – Barbora Peteříková
2. místo – Matěj Kalányos
3. místo – Jaroslav Morávek
Mladí malíři byli odměněni diplomem a potřebami na
kreslení. Ceny do soutěže věnoval obecní úřad.
Inzerce
Mateřská školka přijme od září tohoto roku uklízečku.
Zájemci o místo se mohou hlásit v úředních hodinách
na obecním úřadě, kde získají též bližší informace.
Rádi bychom Vás upozornili na to, že informace
týkající se správy obce a některých akcí pořádaných
obcí naleznete také vyvěšeny na obecním úřadě.
Tímto Vás žádáme, abyste věnovali občasnou
pozornost těmto informacím, neboť jsou určeny
především Vám, občanům Tismic a Limuz.
Děkujeme Vám.

ZASMĚJTE SE S NÁMI
„Slečno, dáme si badminton? Ráda bych, ale držím
dietu! Promiňte, ale to není nic k jídlu.“ „Tak potom
ano, pít mohu všechno!“
Myslivec povídá doma ženě: „Ten Rogal je ale
divnej pták. Pětkrát jsem na něj musel vystřelit, než
toho chlapa pustil!“
Přijde s pláčem malý Pepíček domů. „Děti se mi
posmívají, že jsem vůl.“ Otec ho chlácholí: „Tím se
netrap, na tom stejně nezáleží, co jsi, ale čím jsi!"

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Redakce Trubadúra se omlouvá svým čtenářům za chyby v minulém čísle, které vznikly malým
nedopatřením při zpracování textu v počítači. Děkujeme za pochopení.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Autor buletinu: Křivánek L. / Foto: Křivánek L. / Své podněty a názory zasílejte na adresu Tismice 128,
282 01, Český Brod, nebo na e-mail: lu-boschek@volny.cz
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