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■

Hřbitov

aktuálně z obce

Obecní úřad Tismice se omlouvá všem nájemcům hřbitova
v Tismicích za provizorní zásobování hřbitova vodou a průtahy v dokončení hloubkového vrtu. Pracujeme na jeho
zprovoznění. Děkujeme za pochopení.

Na hřbitově přibyly dvě nové lavičky. Věříme, že zde budou
dlouho sloužit. Naopak zmizel starý rezavý rezervoár vody
(ou)
a polorozbořený podstavec.

■

Knihovna v Tismicích

za přispění Středočeského
kraje vyměnila v průběhu letních prázdnin obec Tismice
mobiliář obecní knihovny. S demontáží původního nábytku
a upevněním nových polic výrazně pomohli místní hasiči, ale
i rodinní příslušníci knihovnice i starostky obce. Manželé
Přibylovi ochotně na přechodnou dobu uskladnili veškeré
knihy. Knihovna má novou dlažbu, nové stoly i stoleček pro
nejmenší, židle, věšák. Připravujeme vyúčtování dotace.

Jozef Dedik pak opatřil fasádu knihovny novým nátěrem,
natřel okna i dveře, vymaloval interiér knihovny.
(mz)

Bourání podstavce.
Třídění knih.

Vrtná souprava.
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■

Společenská místnost v Limuzích

Obec Tismice se z důvodu nehospodárného provozování
Společenské místnosti v Limuzích dohodla se současnou
nájemkyní paní Jaroslavou Volnou na ukončení nájmu
k 30. 6.2012. Provoz klubovny byl velice nákladný zejména
kvůli vytápění, přičemž o keramické kurzy zde probíhající
neprojevil zájem nikdo z místních. Proto se obec Tismice
dále jinak tuto přínosnou zájmovou činnost a ochotnou
práci paní Volné rozhodla nadále nepodporovat. Prostředky
obce musí být využity především k prospěchu místních
občanů.
V tom smyslu vyhlásila starostka obce i nový záměr
na pronájem obecní klubovny. Doposud se žádný zájemce
nepřihlásil. Povaha objektu nedovoluje jeho komerční
využití a proto bude pravděpodobně velmi těžké nového
nájemce nalézt. Prozatím tedy bude objekt využit k nárazovým akcím pořádaných obcí, či za úplatu jinými subjekty.
(ou)

■

Nová šplhací sestava.

Rekonstrukce elektrorozvodů
ve fotbalových kabinách v Tismicích

za přispění Středočeského
kraje zrekonstruovala obec
Tismice rozvody elektro
v objektu fotbalových kabin u hřiště v Tismicích. Vyměněna
byla veškerá kabeláž, upraven rozvaděč, osazena nová svítidla a zásuvky. Akce byla již vyúčtována. Celkové náklady
činily 53.621,- Kč, přičemž Středočeský kraj z fondu sportu, volného času a primární prevence uvolnil 50.939,- Kč.
Obec Tismice děkuje za velmi dobrou spolupráci panu Janu
Kratochvílovi z Mrzek, členu TJ Tismice.
(ou)

■

Cesta k zahradnictví v Limuzích

Obec Tismice zakoupila materiál v hodnotě 9.600,- Kč
na zpevnění obecní cesty v Limuzích, vedoucí směrem
k zahradnictví. Pořízeno bylo 40 t asfaltového obrusu,
který zde bude rozprostřen a uválen na náklady manželů
Coombesových. Obec ve spolupráci s Coombesovými tak
reaguje na opakované stížnosti majitelů přilehlých nemovitostí na prašnost cesty.
(ou)

■

Limuzské děti mají novou šplhací sestavu

Dětské hřiště v Limuzích valem chátrá, dřevěné prvky
přes pravidelnou údržbu uhnívají. z tohoto důvodu byla
nákladem 30.240,- Kč pořízena nová šplhací sestava výměnou za demontovanou prolézačku. Sestavu si Limuzští sami
vybrali. Montáž nového prvku a vyhloubení dopadové plochy
ve volném čase zajistili místní dobrovolníci.
Bohužel i další prvky vyžadují opravu. Tu přislíbil, rovněž
ve spolupráci s dobrovolníky, pan Jan Bouda. Obec uhradí
nutný materiál.
(ou)

…a děti na ní.

■

Máte chuť kompostovat???

Pokud ano, přihlaste se k odběru plastového zahradního kompostéru IKST800C o objemu 800 litrů. Tento
Vám bude na dobu 5 let zapůjčen
v
rámci
projektu
„NáKUP
A
ROzMíSTĚNí
PLASTOVÝCH
KOMPOSTÉRŮ
VE
ŠKOLSKÝCH
zAřízENíCH A VE VYBRANÝCH
OBCíCH NA ÚzEMí STřEDOČESKÉHO KRAJE“, podpořeného z Operačního programu životního prostředí. Spolu
s kompostérem obdržíte odborný návod na jeho obsluhu.
Obci bylo dodáno celkem 20 ks kompostérů, které budou
na základě předávacího protokolu předány zájemcům z řad
občanů (nikoliv podnikatelů, neboť to projekt vylučuje).
Tito je budou po dobu 5 let bezplatně využívat a starat se
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o to, aby nebyly zcizeny či poničeny, neboť po tuto dobu
jsou kompostéry majetkem Středočeského kraje. Po 5 letech
přejdou kompostéry do majetku obce a budou bezplatně
ponechány občanům.
(ou)
Vážní zájemci o umístění kompostéru na svou zahradu
nechť se přihlásí u Obecního úřadu v Tismicích
osobně, telefonicky či e-mailem. Kompostéry budou
k dispozici až do úplného vyčerpání zásob 20 ks.
Kontakt: 321 622 429; ou.tismice@volny.cz

■

Autobusové zastávky „Na kopečku“

Nákladem 191.000,- Kč byly u Strnadů a Procházků
v Tismicích vybudovány dvě nové zastávky autobusů
(na znamení). Cena zahrnuje výstavbu ostrůvků, doasfaltování vjezdů a zálivů, dále osazení dvou nových svítidel
a podzemní vedení veřejného osvětlení. zastávky byly dle
požadavku odboru dopravy osazeny lavičkami a vybaveny
vodorovným dopravním značením. Bez tohoto by kolaudace stavby nebyla možná. Autobusy linky 491 by zde měly
zastavovat již od září tohoto roku.
(ou)

zastávka u Strnadů.

■

Nečinností odpovědných úřadů a nestanovením objízdné trasy v souvislosti s omezením dopravy přes most
v Krupé se situace na jaře tohoto roku stala kritickou.
Osobní intervencí starostky obce Tismice u hejtmanky
Středočeského kraje a díky tlaku obce Doubravčice
se podařilo dosáhnout zjednosměrnění objízdné trasy
pro nákladní dopravu a to ve směru z Mukařova na Český
Brod. Nové dopravní značení má však daleko do dokonalosti, resp. účinnosti. Absence dodatkové tabulky
(dopravní obsluze vjezd povolen) zcela znemožňuje práci
policejní kontroly. zákaz vjezdu z Českobrodské je
totiž generální pro veškerou nákladní dopravu. Není ale
možné, aby bylo místním podnikatelům a zemědělcům
bráněno ve vjezdu do provozoven a sídel firem. značení,
které nikdo nerespektuje a zároveň jeho dodržování
nelze kontrolovat, je úplně k ničemu! V současné době
byla ze strany SÚS Kutná Hora, konkrétně cestmistra
pana Trpišovského, přislíbena náprava. Správa a údržba
silnic provedla výspravu komunikací v intravilánu obce
Tismice, čímž alespoň snížila riziko autonehod a pádů
kamionů do škarp a přilehlých zahrad. Byly obnoveny
přechody a u mateřské školy instalováno vodorovné
dopravní značení, tzv. optická brzda.

Starostové obcí dobře vědí, že učiněná dopravní opatření jsou pouze dočasná a tak, jak termín dokončení
Pražského okruhu mizí v nedohlednu, usilují o stanovení
trvalého dopravního značení, které by z tranzitní dopravy zcela vyloučilo nákladní dopravu nad 10 t, samozřejmě mimo nutné dopravní obsluhy. V současné době byla
dokončena projektová dokumentace na změnu místní
úpravy, která počítá s osazením návěstí již na komunikacích prvních tříd. řidiči by tak byli o zákazu vjezdu
včas informováni. Projektová dokumentace spolu se

Bojujeme za omezení kamionové dopravy

Občané obcí Tismice, Mrzky, Doubravčice, Štíhlice
a Mukařov již několik let trpí rostoucí intenzitou kamionové dopravy. Přestože komunikace II. třídy č. 113
spojující „Kolínskou“ a „Kutnohorskou“ jednoznačně
nesplňuje parametry komunikací II.třídy, je směrově
nedělená, s nezpevněnými krajnicemi v proměnné šíři 5,0
až 5,6 m, byla v posledních letech využívána jako objízdná trasa pro nákladní dopravu. Právě díky opakujícím se
dopravním uzávěrám komunikací a mostů v blízkém okolí
se řidiči tranzitní dopravy „naučili“ využívat tuto spojnici mezi dvěma komunikacemi I. třídy i v době, kdy to
není nutné. Projíždějící kamiony trvale ohrožují zdraví a
životy místních občanů při jejich pohybu v centru obcí.
Například v Tismicích se kamiony nepovolenou rychlostí
4

vesele řítí kolem mateřské školy, v Doubravčicích bravurně vybírají úzké zatáčky, přičemž devastují odvodňovací kanály, chodníky i zdi nemovitostí. Své o tom vědí
i v Mrzkách, Štíhlicích a Mukařově.

Kamiony v centru obce.
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žádostmi všech obcí na trase směřují nyní na dopravní
inspektorát v Kolíně, v Mnichovicích a také na Krajské
ředitelství Policie ČR, odbor služby dopravní policie
v Praze na zbraslavi. Po vydání stanovisek těchto orgánů, osloví obce příslušné odbory dopravy v Českém Brodě
a v říčanech a také odbor dopravy Středočeského kraje
s žádostí o stanovení místní úpravy.

Starostové obcí věří v kladný výsledek svého úsilí,
podloženého jasným a kvalitním projektem a jsou připraveni v zájmu občanů za něj bojovat.
(mz)

■

Svodnice v Limuzích

■

Nové vedení mateřinky

Majitelé pozemků v areálu bývalého statku v Limuzích
zajistí obnovu svodnic na podzim tohoto roku. Obec
Tismice nákladem cca 15.000,- Kč vybuduje nový propustek na cestě u silážní jámy.
(ou)

Nová ředitelka mateřské školy byla vybrána v řádném konkurzu v červnu tohoto roku. Do čela školky se k 1.8.2012 postavila paní Markéta Vedralová, DiS., zkušená učitelka, kterou si
děti velmi oblíbily. Paní Vedralová má plnou podporu vedení obce.
Sledujte nové webové stránky mateřské školky v odkazu
na www.tismice.cz.
(mz)

■

Odchyt zatoulaných psů je humánní,
avšak není zadarmo

Obec Tismice vynaložila na odchyt a umístění zaběhlých psů do útulku v Lysé nad Labem od začátku roku
více než 15.000,- Kč. Díky psímu kotci se nám 2x podařilo dohledat majitele dříve, než jsme zavolali odchytovou službu.
O zatoulané psy je třeba se postarat, avšak nějak se
zapomíná na zodpovědnost jejich majitelů, kteří je leckdy vyhodí někde u silnice nebo jim pejsek uteče a oni
se nenamáhají s jeho hledáním.

Obecní prostředky a tudíž peníze, které je možno
investovat do rozvoje obce, by jistě ušetřil i pouhý
telefonát či e-mail, který by útěk vašeho pejska oznámil
obecnímu úřadu. Pak již budeme vědět, komu pejska přivézt nazpět aniž bychom museli využít odchytové služby
i útulku. Často se na nás obrací i sousední obce s dotazem, zda nepostrádáme psa? Vězte tedy, že komunikace
mezi obcemi funguje velmi dobře a společně jsme schopni Vám říci, kde pejska hledat.

Hledáte-li svého mazlíčka a chcete-li zprávu rozeslat
pomocí obecních SMS zpráv, pak vězte, že tato služba
vám bude napříště zpoplatněna.

Možná nebudete souhlasit, ale pokud naleznete králíčka, andulku či křečka a nechcete si jej ponechat, ponechte jej přírodě.
(mz)

zatoulanou fenu do kotce převezla Vendula Coombesová.
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■

Výpis usnesení řádného zasedání
Zastupitelstva obce Tismice
č. 3/2012, ze dne 16.4. 2012

8/3/2012 zOT bere na vědomí přiznání dotace

na rekonstrukci elektro sportovních kabin v Tismicích
ve výši 58.425,- Kč (53.621,- Kč skutečně vynaložené

náklady). Spolufinancování obce ve výši 2.681,-Kč bude

1 – 3/3/2012 Formální úkony

4/3/2012 zOT schvaluje hospodaření obce Tismice

a závěrečný účet obce Tismice za rok 2011, vč. zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok

2011, s VÝHRADOU a k odstranění závad přijímá tato

opatření:

- K odstranění chybného nezaúčtování krátkodobé

pohledávky ve výši 118.000,- Kč na účtu 348 –

Pohledávky za územními rozpočty (neproplacená dotace

na obnovu vybavení hasičů – Středočeský kraj) nařizuje

účetnímu o takových pohledávkách v příštích obdobích
řádně dle zákona účtovat.

- K rozdílu ve výši 32.095,- Kč mezi Rozvahou a účtem

021 – Stavby, vzniklému nezaúčtováním ocenění dobro-

volných prací dětského hřiště v Tismicích, nařizuje

přerozpočtováno z neinvestičního příspěvku TJ Tismice.

9/3/2012 zOT vybralo nejlevnější nabídku na služby

sečení pro obec Tismice, část Tismice v roce 2012.

zhotovitelem byl vybrán J. Hladík za cenu 100.000,- Kč
za celou vegetační sezónu 2012. zastupitelé pověřují
starostku obce uzavřením smlouvy o dílo.

10/3/2012 zOT schvaluje předložený návrh rozpočto-

vého opatření č. 2/2012

11/3/2012 zOT schvaluje předložený návrh smlouvy

na pronájem orné půdy ve vlastnictví obce Tismice mezi

Obcí Tismice a řepařským institutem, spol. s r.o. a dále

mezi Obcí Tismice a zP Tismice, s.r.o. a pověřuje starostku obce uzavřením smluv.

vzniklý rozdíl bezodkladně zaúčtovat na rozvahový účet

021 v termínu do 30.4.2012.

- Ke skutečnosti, že stavy závazků nebyly zaznamená-

ny v inventurních soupisech, resp. nebyly vyhotoveny

inventurní soupisy účtů 331, 336, 342 a 348, nařizuje

inventarizační komisi napravit toto v rámci další pravi-

delné inventarizace majetku.

5/3/2012 zOT pověřuje místostarostu obce zajiště-

ním

přesně

specifikované

položkové

nabídky

f. Technické služby Český Brod na likvidaci komunálního

a separovaného odpadu pro obec Tismice v roce 2013.

Nabídka musí být jasně porovnatelná s nabídkou součas-

ného dodavatele f. Nykos. Nabídka má rovněž garanto-

vat max. cenu. zastupitelstvo obce pověřuje místostaro-

stu jednáním s oběma firmami. zastupitelstvo obce

pověřuje starostku obce vytvořením webové ankety
na téma „čtrnáctidenní svoz odpadu mimo topnou sezónu“.

6/3/2012 zOT schvaluje pořízení vrat hasičské zbroj-

nice v Tismicích. Vrata svépomocně vyrobí SDH Tismice.

Obec proplatí účty za materiál do výše 16.000,- Kč
s tím, že cca o 2.000,- Kč bude ponížen neinvestiční

příspěvek na činnost SDH v roce 2012. Další vrata budou

vyměněna v případě nárůstu očekávaných příjmů rozpo-

čtu obce.

7/3/2012 zOT schvaluje zachování současného systé-

mu vytápění knihovny v Tismicích, případnou výměnu pří-

motopu a obnovu podlahy hlavní místnosti a vstupní chod-

by (keramická dlažba). zastupitelé pověřují starostku

obce zajištěním prací.
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■

Výpis usnesení řádného zasedání
Zastupitelstva obce Tismice
č. 4/2012, ze dne 16.5.2012

1 - 3/4/2012 Formální úkony

4/4/2012 zOT vybralo f. AVE Kolín s.r.o. s nabídkovou

cenou 143.449,- Kč vč. DPH za zhotovitele dvou nástupních ostrůvků vč. veřejného osvětlení autobusových
zastávek u Strnadů v Tismicích. zastupitelstvo pověřilo
starostku obce uzavřením smlouvy.

5/4/2012 zOT bere na vědomí skončení nájmu pana

Patrika Měchury v nájemním bytě čp. 112 v Tismicích
a o znovuobsazení bytu za stejných podmínek paní
Magdalenou Bláhovou z Tismic, spolu s dětmi.

6/4/2012 zOT bere na vědomí výsledky kontroly hos-

podaření MŠ Tismice za 1.Q roku 2012, provedené předsedou finanční komise, panem Ing. Janem Boudou.
Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

7/4/2012 zOT souhlasí s umístěním fotovoltaických

panelů na budově v areálu statku čp. 14 v Tismicích.

8/4/2012 zOT souhlasí s vyřazením celkem 8 ks

požárních hadic i.č. 129 – 136 z důvodu jejich poškození.

Hadice budou zlikvidovány během svozu objemného
odpadu.

9/4/2012 zOT bere na vědomí přidělení dotace

na obnovu kapličky sv. Václava v Limuzích z Ministerstva

pro místní rozvoj ČR a pověřuje starostku obce uzavře-
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ním

smlouvy.

Na

projektu

přislíbili

pomoc

Coombesová a Ing. Bouda za o.s. Život pod Klepcem.
10/4/2012 zOT souhlasí s

Ing.

uvolněním starostky

a náhradou mzdy v termínu od 26.7.- do 5.8.2012 (7 pracovních dní) z důvodu vedení dětského tábora.

■

„Sportovní

–

rekonstrukce

elektro“

„Starostka obce Tismice vyhlašuje záměr pronajmout

objekt Společenské místnosti v Limuzích čp. 67

na parc. č. St. 87 v obci a k.ú. Limuzy. Jedná se o prozování a vedení volnočasových či vzdělávacích aktivit,

sloužících z podstatné části obyvatelům obce Tismice
a jejich těsného okolí (Přišimasy, Rostoklaty,

apod.).

Vyloučen je pronájem za účelem prodeje výrobků

schvaluje přijetí dotace na projekt

kabiny

pronájem tohoto objektu:

nájem budovy občanského vybavení, za účelem organi-

Výpis usnesení řádného zasedání
Zastupitelstva obce Tismice
č. 5/2012, ze dne 27.6. 2012

1/5/2012 zOT

místnosti v Limuzích a dále zveřejněním záměru na nový

ze

Středočeského Fondu sportu, volného času a primární

prevence , tématické zadání „Podpora volnočasových
a sportovních aktivit“ na rok 2012, dále Smlouvu

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského

kraje a závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů akce z rozpočtu obce

Tismice. zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy a vyhotovením závěrečné dokumentace
akce.

2/5/2012 zOT schvaluje přijetí dotace na projekt

„Tismická knihovna“ ze Středočeského Fondu kultury

a obnovy památek, tématické zadání „Podpora obecních

knihoven“ na rok 2012 a závazek obce na spolufinanco-

vání akce v minimální výši 5% celkových nákladů akce

z rozpočtu obce Tismice. zastupitelstvo obce pověřuje

a komerčních služeb (mimo vzdělávacích).

Obec Tismice uvolní na podporu

kulturního

a společenského života v obci ročně max. 20.000,- Kč

na pokrytí provozu společenské místnosti. Náklady převyšující tuto částku půjdou na vrub nájemce.

zájemce o pronájem předloží svůj návrh na využití

objektu a nabízenou částku nájemného tzv.“obálkovou

metodou“ písemně Obecnímu úřadu Tismice, Tismice
136, 282 01 do 30.8.2012.“

6/5/2012 zOT schvaluje návrh smlouvy na vyhloube-

ní a vystrojení jímacího vrtu 30 m pro hřbitov

v Tismicích a dále schvaluje navýšení celkových nákla-

dů na cca 120.000,- Kč hrazených z dlouhodobé rezervy obce.

7/5/2012 zOT souhlasí se změnou v rejstříku škol –

jméno ředitele: Markéta Vedralová, DiS, od 1.8.2012.

8/5/2012 zOT souhlasí, pro případ že ani s pomocí

starostku obce uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové

matriky v Českém Brodě nebudou dohledáni pozůstalí

ním závěrečné dokumentace akce.

k 30.6.2012) s nutným zajištěním havarijních hrobů,

dotace z rozpočtu Středočeského kraje a vyhotove3/5/2012 zOT schvaluje kroky učiněné starostkou

obce ve věci kamionové dopravy skrz obec Tismice

a dále schvaluje pořízení PD – návrhu změny místní

úpravy – zákaz vjezdu nákladních automobilů, mimo

dopravní obsluhu, tak aby nebyly poškozeny zájmy míst-

(potenciální nájemci opuštěných hrobů - výzva ukončena
postupným prodejem hrobových zařízení a využitím jednoho z hrobů, jako hrobu hromadného (obecního)
k důstojnému uložení vyzvednutých ostatků.
9/5/2012 zOT

vybralo za zhotovitele projektu

„Obnova kapličky sv. Václava v Limuzích“ pana Jana

ních dodavatelů a podnikatelů, ale zároveň aby byl

Přibyla z Tismic. zastupitelé pověřili starostku obce

obce souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 1/5

rovolnicky o.s. Život pod Klepcem.

vyloučen tranzit kamionové dopravy. zastupitelstvo
vzniklých nákladů.

4/5/2012 zOT pověřuje starostku obce vypracováním

poptávky a zajištěním nabídek na rekonstrukci přístupo-

vého chodníku k mateřské škole, v druhé etapě pak

poptávku na úsek chodníku od mostu k čp. 126
v Tismicích.

5/5/2012 zOT pověřuje starostku obce doručením

okamžité výpovědi současnému nájemci Společenské

uzavřením smlouvy. Některé práce budou zajištěny dob10/5/2012 zOT schvaluje předložený návrh rozpo-

čtového opatření č. 3/2012

11/5/2012 zOT schvaluje NIV ve výši 7.000,- Kč na

žáka a školní rok 2012/2013.

12/5/2012 zOT ukládá kontrolnímu a finančnímu

výboru provést kontroly a vypracovat kontrolní zprávy

do 30.8.2012.
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■

Pálení čarodějnic

- spolky a sdružení z obce

Jako každý rok pořádali fotbalisté Tismic pálení čarodějnic. Tradičně se postavila hranice a na jejímž vrcholu se
tyčila čarodějnice připravená k upálení. Celý večer probíhal v přátelském stylu, kdy si účastníci vychutnali zapálení
čarodějnice, z toho měli největší radost děti, kterých zde nebylo málo. Následně se opékali špekáčky a vše bylo provázeno příjemnou hudbou a občerstvením. Počasí se nadmíru vydařilo, nespadla ani kapka vody a celý večer provázela
příjemná teplota.

V závěru bych chtěl poděkovat všem fotbalistům, kteří se podíleli na přípravách večera. Myslím, že oceněním jejich
práce je každoroční účast na pořádaných akcích naším fotbalovým týmem.
J. Kratochvíl

Tismické čarodějnice.

Jdu taky na buřtíka.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 3.500,- Kč.

■

Po roce Život pod Klepcem opět na Klepci

Rok se sešel s rokem a naše sdružení se opět chystalo na již tradiční akci „Den země na Klepci“. Po dobré zkušenosti z loňského roku, kdy to pro naše sdružení byla jedna z prvních příležitostí ukázat se širší veřejnosti, jsme naplánovali různé aktivity. Rozhodli jsme se opět připravit zábavu pro děti a dále nabídnout napečené koláče, bramborové placky a zelňačku. Nicméně zhruba týden před samotnou akcí jsme byli osloveni Pošembeřím, zda bychom nemohli zajistit i další občerstvení. Po krátké poradě jsme na to kývli a tak naši účast dále rozšířili.

Během sobotního dopoledne jsme pak na Klepci vybudovali zázemí stánků s točeným pivem, jablečným moštem,
výrobou palačinek, zelňačkou, grilovanými klobásami a domácími koláči limuzských hospodyněk.
8
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Pro děti byly připraveny tématické skládačky obrázků
z víček plastových lahví, které tak vhodně doplňovaly
dílničku Mateřské školky v Tismicích. Ta využila použité
plastové lahve na výrobu zvířátek.

Jelikož počasí celé akci vysloveně přálo, náš stánek
navštívilo několik stovek hladových a žíznivých návštěvníků. Věříme, že jsme tak opět zvýšili povědomí širšího
okolí o našich aktivitách. Především je nutno poděkovat
týmu, který se za celý úspěch našeho stánku a naší prezentaci přičinil. Ukázali jsme, že nejmenší obec může
být v něčem i největší.

Jan Bouda, místopředseda sdružení Život pod Klepcem

Máme pro vás něco na zub.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 1.000,- Kč.

■

Dětský den v Tismicích

Letošní dětský den se i přes malou nepřízeň počasí vydařil. Děti začínaly jako už každoročně u knihovny, kde jim paní
Pášová s paní Kozovou daly na krk Smajlíky pro štěstí a důležitou věc - průkaz . za průkaz vyplněný razítky ze soutěží doslaly buřtíka a limču. Pro dospělé se taky nějaké občerstvení našlo. I letos děti měly les a louku plnou soutěží
za sladké odměny. Děti mohly na trase vidět trpaslíky, piráta, klauny, čarodějnici, princeznu, dědka s babkou, čerta
s vodníkem, mlynáře s Eliškou, Křemílka s Vochomůrkou a další postavičky. Děti si s úkoly poradily skvěle. zatlouct hřebík, shodit plechovku, ručkovat po provaze, prolézt tunelem, skákat v pytli, trefit se do hlavy klauna a jiné úkoly, které
nedělaly dětem vůbec žádný problém. Když bylo nejhůř, tak nějaký ten dospělák vždycky pomohl. V jedné jediné soutěži nemusely děti nic dělat. A to u Křemílka s Vochomůrkou. Ti jim namalovali na obličej krásný obrázek. Všem zúčastněným moc děkujeme a zase na dalším ročníku NASHLEDANOU.
SDH Tismice

Dětský den s hasiči.

Jsme tým.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 4.400,- Kč.
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■

Dětský den v Limuzích

V sobotu dne 26. června občanské sdružení Život pod
Klepcem připravilo dětský den plný her a zábavy pro děti
z Limuz a okolí. Letošní rok jsme se rozhodli veškeré
atrakce soustředit v blízkosti naší klubovny u hřiště. Pro
děti bylo připraveno deset úkolů, při jejich plnění mohly
procvičit svou zručnost, rychlost, přesnost i bystrost.
Mohly skládat puzzle pravěkých zkamenělin, házet na cíl,
proběhnout slalom na deset různých způsobů, skládat
obrázky z víček, malovat křídou na silnici, vyrábět
hudební nástroje v dílničce, navlékat korálky, přetlačovat se v souboji na lavičce nebo si nechat namalovat obličej podle své fantazie či připravené předlohy. Ty odvážnější se mohly svézt i na koni. Pro děti byl připravený
i zvířecí koutek, kde si mohly pohladit ochočeného jezevce, prasátko či králíčky. K vidění byla i sova.

- spolky a sdružení z obce

za každý ze splněných úkolů děti obdrželi razítko
na vlastní kartu a nasbíraná razítka mohly v dětském
obchůdku proměnit v odměnu.

Připraveno bylo pro malé i velké bohaté občerstvení
a každý dětský účastník si mohl na vyplněnou kartu
v Restauraci pod Kaštany vyzvednout mražené překvapení.

Díky obětavosti a podpoře mnoha členů a přátel občanské sdružení Život pod Klepcem se dětský den povedl
na jedničku a všichni si krásný den užili. Všem patří dík
za přípravu a pomoc a těšíme se, že se za rok opět při
této příležitosti sejdeme.

za Sdružení život pod Klepcem Jan Bouda

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 2.600,- Kč.

Netradiční zvonkohra.

Pavučina.

10
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Sousedská
návštěva.

■

Podklepecká liga

Letos jsme uspořádali zahajovací kolo 1. ročníku soutěže Podklepecké ligy. Počasí nám sice přálo až moc, ale
i tak se nám soutěž vydařila. Stánek s občerstvením
poskytoval první pomoc při boji s žízní. Soutěže se
zúčastnila družstva z Tuchoraze, Přehvozdí, Mrzek
a samozřejmě i naše 2 družstva. Nutno ještě říct v čem
je jiná tato soutěž. Všichni soutěží s jednou stříkačkou,
aby si nikdo nemohl stěžovat, že někdo má lepší. Pro
všechny jsou tím stejné podmínky. Soutěž se skládala
ze dvou částí, ze štafety a útoku. Štafeta obsahovala
okno, bariéru, kladinu a minimax. Pro zpestření jsme
uspořádali také pivní štafetu. Naše družstvo v této disciplíně nedopadlo moc dobře. Pro některé naše závodníky bylo vypití piva na ex velký problém. Musíme se polepšit. za to útok, ten se nám povedl. Překonali jsme se. Muži
skončili na 1. místě. Druhé družstvo, které bylo smíšené,
skončilo na 5. místě. Tak že putovní pohár je zatím doma.
Snad nám to takto půjde i nadále a pohár bude náš. A jak
se říká nejlepší nakonec. Na samém závěru soutěže naši
nejmenší hasiči ukázali, jak jsou šikovní. Mohli bychom se
od nich učit. Předvedli perfektní výkon. Právem sklidili
největší potlesk. tímto zveme všechny, kdo by se
k nám chtěli přidat, ať už velcí nebo malí. rádi vás
uvidíme. Soutěžním družstvům děkujeme za účast
a divákům děkujeme za podporu.
SDH Tismice

Příprava na závod.
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Hasičky
a hasičátka.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 4.000,- Kč.

■

Limuzský sedmiboj

V sobotu 16. června proběhl již druhý ročník
Limuzského sedmiboje smíšených dvojic. ředitel závodu
Petr Vejvoda povolil jednu výjimku a na start závodu se
tak postavilo 13 smíšených dvojic a tým bratranců
Jakuba a ……. .

Pro zvýšení atraktivnosti a náročnosti soutěže rozhodla sportovní rada o zařazení nových disciplín - jízdy
v zahradním (alegorickém) kolečku a střelby do malé
branky. Již při příjezdu jednotlivých týmů se ukázalo,
že někteří přípravu nepodcenili a přivezly si opravdu
originální alegorická kolečka. Jasným vítězem se staly
vozy týmů Potěmkin ve tvaru zaoceánské lodi a AC Fléma
jejichž kolečko bylo letadlem včetně funkčního vrtulového pohonu.

Všech 14 dvojic se dostavilo v dresech v půl deváté
k registraci týmů a krátce po té byly zahájeny jednotlivé soutěže. Postupně každý tým absolvoval vyřazovací
soutěže s postupem v pavouku a to v disciplínách nohejbal, ping-pong, hod polenem do sudu, střelba míčem na
12

branku a dále ve skoku do dálky, ve skoku v pytli
a v jízdě v zahradním kolečku. Právě poslední dvě rychlostní disciplíny se ukázaly jako nejnáročnější a při teplotách kolem 30 stupňů byly opravdovou zkouškou našich
schopností a vytrvalosti.

Počasí nám více než přálo a tak chlazené nápoje
a velký bazén k osvěžení přišel více než vhod. Oproti
očekávání bazén vedle dětí využili i mnozí účastníci
sedmiboje. Jelikož soutěže probíhaly po celý den, bylo
potřeba doplňovat síly, a tak přišlo k chuti pečené sele
a další připravené dobroty. Toto veškeré technické
zázemí včetně mobilních umýváren a stanů zajistil tým
pod vedením Luboše Dopity a za to jim patří velké poděkování.

Kolem 16.00 hodin bylo připraveno slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín, a po té i absolutních
vítězů letošního sedmiboje. Celkovým vítězem a zároveň
obhájcem loňského vítězství se po tvrdém, ale férovém
boji stal tým Rumídci – Petr a Alena Vejvodovi. První tři
týmy obdržely speciálně vyrobené poháry a všichni
účastníci si odnesli originální památeční medaile.
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Flegmatici.

Alegorická kolečka.

Pozor, ať si ji nevyklopíš.

O umístění ale šlo až v druhé řadě. Důležité bylo,
že jsme společně strávili krásný sobotní den a můžeme
se těšit na další ročník Limuzsksého sedmiboje.

Jan Bouda, Občanské sdružení Život pod Klepcem

Trocha odpočinku.
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UMÍSTĚNÍ TÝMŮ - CELKOVÝ PŘEHLED 2012
Nohejbal

Název týmu

Rumídci
(Petr a Alena Vejvodovi)

Skok Ping-pong Hod
Skok
Jízda
z místa
polenem v kolečku v pytli

Střelba
Body
na branku celkem

Pořadí
celkem

12

0

15

15

8

1

4

55

1.

6

10

12

0

15

0

6

49

2.

15

2

8

0

6

8

10

49

3.

Dvacettrojka

0

12

0

12

12

10

0

46

4.

TEAM 37 E

0

15

0

0

10

15

0

40

5.

Rychlé Šípy

0

6

0

4

0

12

15

37

6.

Potěmkin

0

4

1

10

0

0

8

23

7.

Kotíci

8

0

0

1

0

0

12

21

8.

AC Fléma

0

1

10

8

0

2

0

21

9.

Rakvičky

10

0

6

2

0

0

2

20

10.

Ditrojt

4

0

4

0

4

4

1

17

11.

Za lepší Limuzy

0

8

0

0

1

6

0

15

12.

Šupíci

1

0

0

6

0

0

0

7

13.

3.družstvo

2

0

2

0

2

0

0

6

14.

Čmeláci
(Marek a Dominika Čmelíkovi)
Balouňáci
(Richard a Jiřina Balounovi)

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 2.400,- Kč.

■

Memoriál Petra Baumruka 2012

V sobotu 11. 8. se v Tismicích na hřišti konal Memoriál
Petra Baumruka. Turnaj začal v 8.30 hod a zúčastnili se
ho kromě tismických také fotbalisté z Bylan, Přišimas
a Tuchoraze.
za celý den se sehrálo šest zápasů (2x25 min). Hned
v zahajovacím utkání jsme porazili Bylany 6:0, potom
Přišimasy 2:1 a v posledním zápase jsme dovolili Tuchorazi
remízu 1:1.Výsledky všech zápasů si můžete prohlédnout
na našich stránkách: www.tjtismice.mypage.cz
Jako domácí jsme obsadili 1. místo, druhé skončily
Přišimasy a třetí Bylany. Pomyslnou bramborovou medaili
14

si odvezla Tuchoraz. Všechny týmy obdržely pohár a pro
nás byl o to cennější, neboť poprvé od konání turnaje
zůstala první cena u nás v Tismicích. Vděčíme za to také
divákům, kteří se sešli v hojném počtu a vydatně nás
povzbuzovali. Po celou dobu turnaje bylo pro všechny připraveno občerstvení z tismických jatek, nealko i ostatní
nápoje. Celý turnaj byl doprovázen hudbou. Pro všechny
byl tento Memoriál velice náročný po fyzické stránce, ale
i přesto se poslední účastníci rozcházeli až kolem desáté
hodiny večerní. Sice unaveni, ale spokojeni. Jsem moc rád,
že nám tento ročník vyšel podle našich představ a stejně
tak jako ostatní se již těším na ten příští.
J. Kratochvíl
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Bylany
Bylany
Přišimasy
Tuchoraz
Tismice
1 zápas :
2. zápas :
3. zápas :
4. zápas :
5. zápas :
6. zápas :

3:0
4:5
6:0
8:45
9:45
11:15
12:15
13:30
14:30

Přišimasy

Tuchoraz

Tismice

Skóre

Body

Pořadí

0:3

5:4
3:1

0:6
1:2
1:1

5:13
7:3
6:9
9:2

3
6
1
7

3
2
4
1

1:3
2:1

1:1

Bylany : Tismice
Přišimasy : Tuchoraz
Tuchoraz : Bylany
Tismice : Přišimasy
Bylany : Přišimasy
Tuchoraz : Tismice

K poctě.

- spolky a sdružení z obce

0:6
3:1
4:5
2:1
0:3
1:1

Náš vítězný tým.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 3.400,- Kč.

kultura a Sport v obci

■

Posezení ke Dni matek

- obec

10. května tohoto roku jsme zorganizovali snad příjemné posezení pro místní ženy. Pozvány byly všechny šedesátnice a starší. Stanovit věkovou hranici bylo nutné,
neboť kdyby přišly všechny pozvané z Tismic a Limuz,
bylo by jich téměř padesát. Každou návštěvnici jsme přivítali květinou a připraveným pohoštěním. Snad nám tedy
mladší ročníky prominou a budou se těšit někdy příště.
Svá milá a pestrá vystoupení předvedly obě třídy místní
mateřské školky. Básničky, písničky a tanečky s nimi paní
učitelky nacvičovaly dlouho předem. Součástí odpoledne
bylo také poděkování starostky obce pedagogickému
sboru za jejich práci a oficielní rozloučení s paní ředitelkou zdeňkou Lundákovou.

Po dětech přišla řada na zpěv a kytaru Pavlíny Hybešové
a klavír Jany Komannové. U kávy a dortíku se také příjemně poslouchalo čtení Martiny Přibylové z knihy
Františka Nepila „Hledání radosti“. zbyl čas i na popovídání se sousedkami. Pokud jsme Vám alespoň trochu prozářili květnové odpoledne, jsme rády.
Ženy obecního úřadu

Čtení Martiny Přibylové.
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kultura a Sport v obci

- obec

Korepetitorka Jana Komannová.

Děti udělaly návštěvnicím radost.

Spokojenost.

Poděkování pedagogickému sboru.

Předškoláci.
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kultura a Sport v obci

- obec

Vystoupení
mrňátek.

Maminky a babičky.

Kytara a zpěv Pavlínka Hybešová.
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kultura a Sport v obci

■

Také obec byla na Klepci

Vlajkonoši.

Lidé na Dni země.
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U našeho stánku.

- obec
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kalenDář připravovaných akcí
něděle
pátek

sobota

16. září 2012

Dny evropského dědictví v Tismicích

28. září 2012

Svatováclavské slavnosti v Limuzích

29. září 2012

II. Jabkobraní v Tismicích

Dny evropského dědictví aneb

co vás čeká u basiliky 16.9.2012
14:00
14:30 – 16:00 hod

14:45 – 15:30 hod
16:15 – 17:00 hod

Po dobu trvání akce

EHD 2011.

zpřístupnění kostela
Fotografie Terezy Šídlové
(fotky blízkého okolí,
památek i krajiny, mladé
vrátkovské fotografky)
Vladimír Mrvík
– přednáška o historii
VOX-Bohemica
– koncert vážné hudby
Prodej sezónních hrnkových
květin
Propagační stánek obce
Dílnička pro děti
v obecní knihovně
Čaj, káva, koláče

Jabkobraní – ii. ročník putovní slavnosti jablek
kDe: kulturní dům, prostranství před obecním úřadem a dětské hřiště
kDy: sobota 29.9.2012 od 14:00 hod
program:

muzika: Plzeňský mls

výstava:
Tereza Šídlová
– foto památky a krajina blízkého okolí
Josef Buchar – archivní fotografie, pohlednice, samorosty
Freundlovi – loutkářství
Soutěž: Dobroty z jablek

Stánky: Místní produkty - mošty a destiláty z ovoce; jablka místních pěstitelů;
domácí sýry; květiny; včelařství; drátkování, košíkářství; prodej květin; kolovrátek apod.

pro děti: Výtvarné dílničky občanských sdružení z Vrátkova, Limuz, Magdy Bláhové a tismické mateřinky
občerstvení: Klobásy, pivo, limo, Čajovna

PROSíME VŠECHNY TISMICKÉ I PřESPOLNí HOSPODYŇKY, ABY S SEBOU PřINESLY NĚCO
DOBRÉHO z JABLíČEK – KOLáČE, KříŽALY, NáKYPY …. NEJEN ŽE BUDE NĚCO DOBRÉHO KE KáVĚ,
ALE záROVEŇ BUDE VÝROBCE NEJLEPŠí MŇAMKY OCENĚN!
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■

Informace o sKartě pro OZP

užitečné info

Ministerstvo
práce
a sociálních věcí připravilo pro občany se zdravotním postižením soubor nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě.
Tzv. sKarta (karta sociálních systémů) bude
sloužit k novému způsobu výplaty nepojistných dávek
a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Dávky, které byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím sKarty. sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku, klient, pro něhož bude
sKarta na úřadu práce připravena, bude o tomto spraven
písemně s dostatečným předstihem. Karty se bude
ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, zTP či zTP/ P. Následující
text shrnuje základní informace pro budoucí držitele
sKaret z řad OzP:

v případě, že člověk má trvalé bydliště jinde než
skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje
dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým
bydlištěm, bude možné vyzvednout si skartu na jiném
kontaktním pracovišti Úřadu práce? Jak v tomto případě postupovat?

v případě, že se jedná o osobu, která je imobilní
nebo je umístěna v sociálním zařízení, ve zdravotnickém zařízení a není schopna dostavit se na Úřad práce
a skartu si vyzvednout, budou úředníci Úřadů práce
schopni zajistit distribuci do domácího prostředí,
popřípadě do výše uvedených zařízení? Je možné
ve zvláštních případech žádat, aby úřad v duchu
„dobré správy úřadu“ kartu doručil do místa bydliště
žadatele?

v případě, že si taková osoba bude muset kartu
vyzvednout osobně na Úřadu práce, bude stačit plná
moc nebo bude muset být zhotovena generální plná
moc? kdo v takovém případě bude hradit notářský
poplatek?

V obdobných případech Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné
objednat doručení skarty na kontaktní pracoviště
ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné.

V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se
nemůže dostavit na KoP, pak může postupovat následovně:
- buď tak, že je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
20

- mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou
mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude
moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz)
a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby
takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient
žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické
zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem
obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
- ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání skarty v místě, kde klient žije. Pro tyto
případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup
například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních
služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní
asistence).

V případě, že osoba má platný průkaz mimořádných
výhod do konce roku 2015, bude muset vyměnit stávající a platný průkaz za sKartu systémů nebo bude
mít průkaz ZTP a k tomu ještě sKartu?

V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit.

V jakých situacích (u kterých dávek) je osoba povinna používat sKartu? Bude si moci osoba dále nechat
zasílat peníze na svůj běžný účet nebo složenkou?
Nebo budou muset být peníze zaslány nejprve na účet
České spořitelny a osoba bude muset dát trvalý příkaz a převést si peníze na svůj účet? Lze si vybrat
způsob výplaty dávek? Jakou formou volbu způsobu
výplaty dávek lze provést a kde? Jak v tomto případě postupovat?

Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.:
•
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
•
Dávky státní sociální podpory
•
Příspěvek na péči
•
Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ve většině případů opravdu určuje způsob čerpání
dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi,
kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje
Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky
je vždy prostřednictvím sKarty. způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:

•
Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden
k skartě:
•
Výběrem z bankomatu (hotovost)
•
Platbou u obchodníka
•
Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
•
převodem na jiný účet, který provede buď
na Úp, nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může
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užitečné info
mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce
veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní
účet provede výše uvedenými způsoby platební příkaz.

všechny prostředky na účtu vedeném k sKartě. Příslušný
sněmovní tisk byl 13. 6. 2012 již schválen v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.

výjimkou jsou případy výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit i poštovní poukázku. S ohledem na fakt, že se klienti i v jiných případech mohou ocitnout ve vyhrocené sociální situaci, která
vede k nutnosti jakoukoliv dávku vyplatit bezodkladně,
má ÚP připraveny metody výplaty dávky okamžitě
a v hotovosti, případně i formou poštovní poukázky.

bude stanovena lhůta pro vyzvednutí skarty? v případě, že osoba nebude schopna z důvodu zdravotního
stavu (pobyt ve zdravotnickém zařízení, atd.) si
skartu vyzvednout v dané lhůtě, nevzniknou jí nějaké
problémy, postihy?

Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného
k sKartě, přičemž klient následně volí pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání.

Pro osoby se zP je sKarta důležitá také jako průkaz
osoby se zP. Je tedy nezbytné, aby si sKartu vyzvedli
a následně pak dle vlastního uvážení využili jejích další
funkcí. Na místně příslušném ÚP poskytnou pracovníci klientům veškeré informace a napomohou vybrat nejvhodnější způsob čerpání dávek, který odpovídá zvyklostem
a možnostem klienta.

V současnosti je systém výplaty nepojistných sociálních dávek určován doposud dostupnými způsoby,
tj. hotovostní výplatou na ÚP (cca 1 % všech výplat),
výplatou na účet (cca 60 % všech výplat) a výplatou prostřednictvím poštovní poukázky. Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou metodou,
od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky. Na jedné straně to přináší úspory v nákladech
na doručování a na druhé straně se zvyšuje spektrum
možností pro čerpání dávek.

Úřad práce ČR si je vědom toho, že někteří klienti
budou i nadále považovat čerpání dávky prostřednictvím
poštovní poukázky za způsob, který je pro ně nejvhodnější. V takovém případě (pomineme-li nyní mimořádné sociální situace) v rámci individuální práce s klientem může
ÚP nebo například občanská poradna, či sociální pracovník obce nasměrovat klienta k nabídce služeb komerčních
institucí, které takové doručování nabízejí. Pokud nejde
o mimořádnou sociální situaci, je doručování prostřednictvím poštovní poukázky službou nadstandardní a placenou.

Jakým způsobem bude osoba vyzvána k vyzvednutí
skarty? půjde o obyčejný dopis, doporučený nebo
o dopis do vlastních rukou?

První dopis bude odeslán obyčejně. Pokud na něj klient
nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán doporučený
dopis do vlastních rukou. Pokud ani v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient nereaguje, bude příslušné
kontaktní pracoviště úřadu práce aktivně klienta vyhledávat a pokud z objektivních důvodů nelze klienta nalézt,
zahájí se řízení z moci úřední o pozastavení výplaty
dávky, tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena.
Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina nemožnosti
vyzvednout si sKartu, pak je zvolen způsob pro osobu
nejvhodnější, tj. opatrovník, zmocněnec, předání sKarty
v místě, kde klient pobývá etc.

mění se výhody pro držitele průkazek tp, ztp,
ztp/p?

Nemění, všechny výhody, které dnes souvisí s držením
průkazů TP, zTP a zTP/ P, zůstávají i nadále zachovány.
Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude
čerpat prostřednictvím sKarty.

Jakým způsobem lze kontrolovat zůstatek na skartě?

zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si výpis
zasílat, a to za cenu poštovného, tedy 9,50 Kč.
Více informací je na socialnireforma.mpsv.cz/cs/3
a také na www.skontakt.cz.

budou finance na skartě chráněny před výkonem
exekuce?

Ano, budou. Pokud je ÚP vyzván oprávněnou osobou
(exekutorem) k provedení srážek, pak tak činí ještě
předtím, než odešle příslušné dávky na účet vedený
k sKartě. Učinit tak může pouze u dávek, které jsou exekuovatelné, tj. dávky státní sociální podpory a podpory
v nezaměstnanosti. Proto, aby byla zvýšena ochrana
dávek i na účtu vedeném k sKartě, byla iniciována novela
občanského soudního řádu, která před exekucí chrání
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Sportovní den fotbalové školičky.

ROK 1946

z kroniky tiSmické

na prahu roku
Obnovená Československá republika dostala i novou státní formu demokratickou, odpovídající nejlépe potřebám
národním i vůli lidu. Průmyslové velkopodniky, na nichž byl
z velké části zúčastněn zahraniční kapitál, doly, hutě
a banky, byly znárodněny. V politice zahraniční i kulturní
nastoupila slovanská orientace a vřelý poměr k mocnému
sousedu – slovanskému Rusku - slibuje našemu státu šťastnou budoucnost. zůstává ovšem ještě mnoho věcí prozatím
nevyřešených, je to především poměr Slovenska k Československé republice, otázka maďarských menšin na Slovensku,
otázka hranic československo-polských a posléze i různé
problémy, které se projevují vždy v každé zemi po velkých
válečných a hospodářských katastrofách. Potíže tyto, doufejme, že jsou jen dočasné a cizina souhlasně doznává, že
Československá republika je jednou z mála zemí, které se
rychle vzpamatovávají z válečné katastrofy.

počasí
Počasí se letošního roku mnoho nelišilo od počasí v roce
minulém. Po mírné zimě uhodily koncem února a počátkem
března mrazíky, které zpozdily špičkové jarní práce.
Protože v květnu a červnu byly dešťové srážky velmi skrovné, nebyla ani úroda valná. Slámy málo a výnos zrna menší as
o 25% proti roku minulému. Podzim byl opět deštivý a tak
polní práce byly stálými přeprškami ztíženy. To platí hlavně
o sklizni řepy cukrovky a brambor. zima se přihlásila o své
právo poměrně brzy. začátkem prosince nastaly slabší
mrazy, které před vánoci zesílily a potrvaly až do konce
roku. Sněhu bylo velmi málo 3-4 cm.

odchod faráře nešvary
Letos na jaře se ze zdejší obce odstěhoval farář a arcibiskupský notář na odpočinku Josef Nešvara. Působil v naší
obci od roku 1944. Protože byl od roku 1944 penzionován,
22

nevykonával práce spojené s vedením farního úřadu.
Na faře však bydlel. Konal pouze mše svaté. Byl u zdejších
farníků velice oblíben pro svá krásná vlastenecká kázání
v době okupace. Odešel do Prahy.

obnovení činnosti Sokola
25. ledna obnovila svoji činnost v plné šíři a hloubce zdejší Sokolská jednota. Až dosud cvičili její příslušníci společně s ostatními tělocvikáři v sále hostince pana Cábrnocha.
Podmínky pro sloučení tělesné výchovy v Sokole nebyly
příznivé a tak vedoucí představitelé Sokola, vidouce nezájem o společnou věc a snahu sokolskou jednotu nepřímo
rozrušit, volili osvědčenou cestu a dali se vlastní silou
vpřed.

volební komise
15. byla zvolena volební komise, ze zástupců čtyř stran,
které se do té doby v obci ustavily. Jejím úkolem bylo řízení voleb do ústavodárného národního shromáždění, které se
konaly na celém území ČSR v neděli 26. května. Členy volební komise byli zvoleni:

Pačes Jaroslav a Dufek František za KSČ,
Dušek František a Šermauer Václav za soc.dem,
Nehasil Josef a Herstus František za čsl. stranu lidovou,
Žalud František a Šmat Fratišek za čsl. stranu národně
socialistickou.

resignace předsedy mnv
15. března resignoval na úřad předsedy MNV pan Karel
Vosecký, který vedl obec od 21. ledna 1939, přes pohnutou
dobu okupace do svobodné republiky. Po osvobození byl zvolen předsedou MNV za KSČ a odstoupil pro rozpory mezi
ním a vedením KSČ ve věci návrhu na konfiskaci majetku
pana Jiřího Černého. Na plenární schůzi MNV konané v červnu mu bylo poděkováno za práci, kterou pro obec vykonal
a předán diplom.
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z kroniky tiSmické
Strojní družstvo
I v naší obci bylo ustaveno strojní družstvo. Vznik možno
datovat na počátek dubna t.r., kdy družstvo bylo řádně
zapsáno do společenstevního rejstříku u krajského soudu
v Praze. Formálně existovalo již od roku 1931 jako odbor
Domoviny.

oslava prvého výročí osvobození
9. května pořádal MNV spolu s osvětovou radou a místními spolky oslavu prvého výročí našeho osvobození. Průvod
prošel od školy k pomníku padlých, kde promluvil Miroslav
Kaše.

nový farář
V červnu 1946 převzal duchovní správu zdejší obce (farnosti) dp. Alois Jiřičný, který až dosud působil v Trhovém
Štěpánově.

Dětský den
15. a16. června pořádán za součinnosti MNV a školních
institucí ve zdejší obci dětský den rozdělený tak, že
v sobotu večer byla uspořádána besídka spojená s poslechem projevu pana presidenta Dr E. Beneše, v neděli pak byl
dětský a sportovní den s pestrým programem. Večer se
konala taneční zábava v hostinci p. Cábrnocha. Finanční
úspěch byl velmi dobrý, čistý výtěžek as 2.500,- byl věnován škole na zakoupení knih pro žákovskou knihovnu.
Statek pana černého
Protože dosavadní správce na statku p. Černého
p. Jaroslav Strnad se odstěhoval do pohraničí, jmenoval
Okresní národní výbor v Českém Brodě jeho nástupcem
p. Josefa Šplíchala, rolníka z čp. 23. Stalo se tak proti vůli
místních činitelů.

volby do ÚnS
V neděli 26. května se konaly na celém území ČSR svobodné, rovné, přímé a tajné volby do Ústavodárného národního
shromáždění ČSR. Na území Čech, Moravy a Slezska kandidovaly tyto strany: Komunistická strana Československa,
Čsl.sociální demokracie, Čsl.strana národně socialistická
a Čsl.strana lidová. Na Slovensku kandidovaly: Komunistická
strana Slovenska, Strana demokratická, Strana svobody
a Strana Práce.
Od počátku května jsme byli svědky ostrého, předvolebního boje, který zasáhl i do naší obce. Výsledky voleb v naší
obci byly tyto:
l. KSČ.
2. Čsl.soc.dem.
3. Čsl.strana lid.
4. Čsl strana nár.soc.

154 hlasů
66 hlasů
37 hlasů
29 hlasů

Volby se konaly v sále hostince p. Cábrnocha, který byl
upraven na volební místnost. Volby měly klidný průběh – bez
incidentů. Vítězství KSČ v naší obci se dalo předpokládat,
přesto však všeobecně překvapil vysoký počet hlasů odevzdaných KSČ. Naproti tomu byli zklamáni příslušníci sociální
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demokracie, kteří obdrželi pouze 66 hlasů, ačkoliv organizovaných členů měla přes 70. Po zjištění výsledků byla předána předsedovi KSČ Jaroslavu Pačesovi kytice rudých
květů a na hostinci zavlál rudý prapor.
Podle výsledků voleb do ÚNS byl reorganizován místní
národní výbor. K zástupcům KSČ (8), a čsl. soc.dem.(7),
kteří až dosud zasedali v MNV přistoupili i zástupci čsl.
strany lidové a čsl.strany národně socialistické, kteří
vystřídali 3 zástupce čsl. soc. demokracie, takže mandáty
byly nyní rozvrženy takto: KSČ 8, Soc.dem. 4, Lidovci 2,
Nár. soc.1.
4. července se konala volba předsedy, rady a komisí místního národního výboru. Volba předsedy a místopředsedy
MNV byla tajná, hlasovalo se lístky. Volba předsedy dopadla takto: Předsedou MNV zvolen 7 hlasy Jaroslav Pačes
KSČ (6 hlasů znělo na jméno Václava Šermauera soc.dem.
a 1 hlas byl prázdný). Náměstkem předsedy zvolen 7 hlasy
pan Dušek František st., soc.dem. (7 lístků bylo prázdných).
Rada MNV zvolena takto: Pačes Jaroslav KSČ, Dufek
František KSČ, Buchar Alois KSČ, Dušek Frant. soc. dem.,
Kaše Josef čsl.str. lidová. Finanční komise: Dušek Frant
soc. dem., Šermauer Václav soc. dem., Bílek Josef KSČ,
Pliml Jaroslav KSČ, Jandus Bohumil KSČ, Vosecký Karel nár.
soc., Kaše Vlastimil, lid.
Dále byli zvolení jednotliví členové zemědělské, zdravotní a stavební, osvětové, trestní, hřbitovní a zásobovací
komise a také školní rada. Obecním pokladníkem zvolen
Dufek František KSČ, který převzal pokladnu od p. Šmída
až po revisi finanční komise. Pokladníkem chudinské pokladny zvolen pan Ferdinand Doležal.
Svěcení kříže
7. července konala místní osvětová rada pod záštitou
MNV slavnost svěcení nového kříže, který byl znovu vztýčen na rozcestí před čp. 96. Kříž byl zhotoven z mohutného dubu, který v květnové revoluci 1945 sloužil jako zábrana na doubravské silnici proti německým prchajícím oddílům. Vysvěcení provedl o naší pouti vikář Václav Gráf z Českého Brodu a místní farář Jiřičný. za místní národní výbor
učinil vhodný proslov člen MNV pan Josef Vízner.
akce „pomoc rumunsku“
V rámci celostátní akce „Pomoc Rumunsku“, které bylo
po 2 léta postiženo katastrofálním suchem, uspořádána
i v naší obci sbírka, jako projev solidarity s rumunským
lidem. Bylo vybráno Kč 1.553,- a l.250 kg brambor.

Úmrtí václava bártla
Počátkem května zemřel po vleklé nemoci ve věku 51 let
Václav Bártl, rolník z Tismic čp. 11, zakládající člen a dlouholetý činovník zdejší sokolské jednoty. Dík jeho neohroženému, vlasteneckému postoji v době okupace, byl naší sokolské jednotě zachráněn téměř veškerý majetek. Na poslední cestě na tismický hřbitov se s ním přišlo rozloučit mnoho
občanů a přes 100 krojovaných Sokolů z místa i okolí.
Význam pro jednotu i Sokolstvo zhodnotil náměstek župního vzdělávatele Kopecký Vojtěch z Bylan.
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návrh na zřízení vodovodu na hřbitov
V srpnové schůzi plena MNV podal člen MNV p. Bohumil
Jandus návrh na zřízení vodovodu na hřbitov. Náklad na zřízení byl propočten na 40.000,-Kč.

rozpočet na r. 1946
14. srpna předložila rada MNV návrh rozpočtu na rok
1946. Potřeba řádná byla rozpočtována částkou 47.307,-,
úhrada 29.695, schodek pak 17.612,-. Schodek má být
uhražen 150% přirážkami k dani činžovní a 300% přirážkami k ostatním daním. K zvýšení příjmů obce bylo navrženo
zavedení poplatků za úřední výkony. 31. srpna byly pak
schváleny tyto poplatky:
10,-Kč za vystavení domovského listu,
10,-Kč za vysvědčení zachovalosti
10,-Kč za vysvědčení o národní spolehlivosti,
5,-Kč za různá potvrzení.

volba knihovní rady
24. září se konala volba nové knihovní rady. zvoleni:

Předsedkyní:
Jednatelkou:
Pokladníkem:
Členy výboru:
Knihovníkem:

paní Anna Smolíková,
paní Josefa Plimlová
p. Karel Vosecký
p. František Ježek
a p. František Herstus,
opět zvolen p. Miroslav Kaše.

28. říjen 1946
28. říjen, výroční den získání naší státní samostatnosti,
měl letošního roku zvlášť slavnostní ráz. V tento den byl
totiž vyhlášen dvouletý budovatelský plán vlády, který má
naší republiku opět přivést do normálních kolejí a zacelit
všechny rány zasazené našemu národnímu hospodářství okupanty. 27. října, ač neděle, byl věnován práci pro republiku.
Místní osvětová rada uspořádala vhodnou oslavu, na které
promluvil štábní kapitán Vlček z Českého Brodu. Bohužel
byla, jak se tomu u nás stává častěji, opět málo navštívena.
A co víc, 28. říjen se stal u mnohých zemědělců a fušerů
všedním dnem přes všechny připomínky.

o náS
■ Narodili

se

Michal Nekola z Tismic
Max Škola z Tismic

■ Zemřeli

Jaroslava Kosová z Tismic
Marie Šmejkalová z Limuz
Marie Kopecká z Tismic

■ Svá

významná životní jubilea ve třetím
čtvrtletí roku slaví:
zdeňka Wiesnerová z Tismic
Václav Havelka z Tismic
Milan Svoboda z Tismic
Ladislava Rišlinková z Tismic
Milan řeřicha z Tismic
Pavlína Kašová z Tismic
Marie Šašková z Limuz
Ladislav Borovský z Tismic
Josef Dlouhý z Tismic

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a radost.
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