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AKTUÁLNĚ Z OBCE
m ČERVNOVÉ POVODNĚ
Při letošních červnových povodních sehrála obec Tismice
roli koordinátora humanitární pomoci. Ve spolupráci
s humanitární organizací ADRA byl v kulturním domě
v Tismicích zřízen sklad vysoušečů, nářadí, čisticích prostředků a balených vod. Pro většinu z této pomoci si přijeli přímo starostové postižených obcí – Kouřim, Klášterní
Skalice, Miškovice, Toušice, Poříčany, Plaňany, Radim,
Dobřichov. Rozděleno bylo celkem 98 ks vysoušečů.
Část materiálu distribuovali dobrovolníci ADRY přímo
do zasažených míst. Obec Tismice zakoupila pro město
Kouřim čisticí prostředky a materiál v hodnotě 5.000,- Kč.

m MOST V TISMICÍCH
Obec Tismice vydala své stanovisko k aktualizované projektové dokumentaci mostu v Tismicích. Aktualizována
bude také PD silnice ke kostelu. Věříme, že ke stržení
mostu a jeho obnově a také k obnově silnice dojde v příštím roce.

m ÚPR AVY TERÉNU
Před intenzivními dešti na počátku června stihla obec
Tismice pročistit škarpu v úseku od Brožovských
po Benákovi na návsi v Limuzích. Voda se tak udržela
ve svodnicích a žádné škody nenapáchala. Stejná firma
pak upravila kompost vznikající u Mrzecké cesty.
V květnu byla asfaltovým obrusem opravena přístupová
cesta k zahradnictví.

Víte, k čemu jsou dobré identifikační známky na popelnice? Má je ráda Badovic koza.

m DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TISMICE
Dětské hřiště v Tismicích je nově opatřováno ochranným
nátěrem. Na nákup barev přispěl svým finančním darem
pan Ladislav Hrůza z Tismic. Děkujeme. Žádáme rodiče,
aby svým zejména starším dětem vysvětlili, že plaňkový
plot hřiště nemůže sloužit jako fotbalová branka a nelze
po něm ani přebíhat. Ani akátové dřevo nevydrží všechno
a na nové hřiště peníze hned tak nenašetříme.
m SBÍRK A POUŽITÉHO OŠACENÍ
Naši občané se opět aktivně zapojili do sbírky použitého
ošacení, pořádané Diakonií Broumov. Děkujeme.
m STAV JÍMKY U MŠ TISMICE
Obec nechala zkontrolovat technický stav jímky u mateřské školky v Tismicích. Měli jsme obavu, že do jímky prosakuje dešťová voda a že ve zdivu mohou být trhliny, které by mohly způsobit její propadnutí. Prohlídka takové
nebezpečí vyloučila.
m K AMIONOVÁ DOPR AVA
Omezení kamionové dopravy se stále „vleče“. Odbor
dopravy Města Český Brod stanovení místní úpravy stále
prodlužuje. Nevzdáváme to.
m DOPR AVNÍ ZNAČENÍ
Obec Tismice požádala odbor dopravy též o stanovení
místní úpravy dopravního značení – konkrétně o umístění výstrahy „POZOR DĚTI“ obousměrně u dětského hřiště v Limuzích a dále o umístění zrcadla při výjezdu
od obecního úřadu v Tismicích. Dopravní inspektorát
vydal k oběma žádostem kladné stanovisko. Věc opět
čeká na vyjádření odboru dopravy v Českém Brodě.

m DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V LIMUZÍCH
Obec dokončila Ladrovský projekt „Obnova dětského
hřiště v Limuzích“ a připravuje se na další – slavnostní
osvětlení kostela a zastřešení autobusových zastávek
v Tismicích i Limuzích. Viz. dále

m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č.
3/2013 ze dne 12.6.2013
1-3/3/2013

Formální úkony

4/3/2013
ZOT doplňuje Inventarizační komisi
obce o člena – Danu Hladečkovou a zároveň volí Ing.
Václavu Coombesovou předsedkyní Inventarizační
komise. Zastupitelstvo obce dále doplňuje Finanční
výbor o člena – Ing. Marii Jindřiškovou Freundlovou
a zároveň volí Danu Hladečkovou za předsedkyni
Finančního výboru. Nikomu ze členů komise a výboru
nebude navýšena odměna za výkon funkce.
5/3/2013
ZOT pověřuje starostku obce a zastupitelku V. Coombesovou jednáním s panem Vejvodou
z Limuz ve věci časového omezení provozu nohejbalového hřiště v Limuzích.
6/3/2013
ZOT schvaluje nákup pěti zásahových
kompletů pro SDH Tismice a pověřuje Jiřího Kozu
zajištěním nákupu.
7/3/2013
ZOT pověřuje starostku obce podáním
žádosti o stanovení dopravního značení, resp. osazení
dopravního značení „POZOR DĚTI“ nebo obdobného
v blízkosti dětského hřiště v Limuzích a dále na instalaci dopravního zrcadla při výjezdu z prostranství OÚ
Tismice směrem na Limuzy.
8/3/2013
ZOT bere na vědomí závěry kontroly
hospodaření MŠ Tismice za I.Q roku 2013.
9/3/2013

ZOT schvaluje předložený návrh roz-
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počtového opatření č. 3/2013
10/3/2013
ZOT vybralo za zhotovitele projektu “Čekám na autobus zn.: v suchu“ – zastřešení autobusových zastávek v Tismicích a Limuzích, financovaného z programu Leader, firmu Lukáš Obereiter, Býčkovice
43,412 01 Litoměřice – dodavatel 2 ks přístřešků v celkové
ceně 73 084,- Kč vč. DPH a AVE Kolín s.r.o., Třídvorská
1501, 280 02 Kolín - zemní práce v celkové ceně 24
585,50 vč. DPH. Zastupitelstvo ve vazbě na smlouvu se
SZIF pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s jedním společným dodavatelem – AVE Kolín s.r.o.
11/3/2013
ZOT pověřuje starostku obce podpisem
mandátní smlouvy za účelem zpracování žádosti a následné administrace projektů „Splašková kanalizace Tismice
a Veřejný vodovod pro Tismice a Limuzy“. Smlouva bude
předložena mandatáři, Ing. Danielu Plosovi.
m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 4/2013
ze dne 15.7.2013
1-3/4/2013

Formální úkony

4/4/2013
ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2013
5/4/2013
ZOT vybralo za zhotovitele projektu
“Slavnostní osvětlení kostela v Tismicích“, financovaného
z programu Leader, firmu ENERGOFINAL, Plaňanská
200, 281 03 Radim. Cena díla činí 188.413,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo ve vazbě na smlouvu se SZIF pověřuje sta-

rostku obce uzavřením smlouvy.
6/4/2013
ZOT schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6015183/1, Tismice pač.
1302/22-knn ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
7/4/2013		
ZOT pověřuje starostku obce zjišťováním vážného zájmu občanů o vodovodní přípojky formou závazné přihlášky, spojené s finanční zálohou a dále
pověřuje starostku obce výběrem záloh na akci kanalizaci
a zajištěním vhodného bankovního termínovaného účtu,
kam budou zálohové platby ukládány.
8/4/2013
ZOT odkládá uzavření smlouvy o zhotovení prováděcí projektové dokumentace na vodovod
do doby zjištění a vyhodnocení vážného zájmu občanů o
zhotovení aktivních vodovodních přípojek.
9/4/2013
ZOT stanovuje jako podmínku provozu
„Odstavné plochy pro stavební a zemědělskou techniku“
v Tismicích, stavebníka Radka Jordáka, stanovení provozní doby v rozsahu max. od 5:00 hod do 22:00 hod.
10/4/2013
ZOT pověřuje starostku obce jednáním
a vyhotovením písemností ve věci nutného odstranění
černé stavby „Plynofikace objektu čp. 65 v Limuzích“ a
dále ve věci uvedení oplocení objektu do souladu s katastrem nemovitostí a dále vydáním souhlasného stanoviska
s půdní vestavbou RD čp. 65 v Limuzích.

INFRASTRUKTURA OBCE – BEZ OBČANŮ JI NEVYBUDUJEME
Vážení spoluobčané, mnozí z vás již do svých schránek obdrželi informační leták, týkající se plánované
výstavby kanalizace v Tismicích a snad i výstavby vodovodu v Tismicích i Limuzích. Text letáku znovu
uveřejňujeme i zde:

PRŮZKUM ZÁVAZNÉHO ZÁJMU OBČANŮ O REALIZACI STAVBY
VODOVOD TISMICE – LIMUZY, PŘIHLÁŠKA
Vážení spoluobčané. Možnost získání dotací na vybudování kanalizace a vodovodu je znovu aktuální. Zastupitelstvo
obce Tismice nyní stojí před závažným rozhodnutím, zda žádat finance na obě akce dohromady. Jedná se o vybudování tlakové kanalizace v části Tismice a vybudování vodovodu v části Tismice i Limuzy. Odhad nákladů obou akcí
prováděných současně je cca 52 mil. Kč (26 + 26 mil. Kč). Obec Tismice je schopna obě stavby zrealizovat tehdy,
pokud se sejdou finance ze tří zdrojů:
dotace
vlastní zdroje obce (úvěr ve výši cca 15 mil. Kč)
spoluúčast občanů
Tismice:
V roce 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o výši finanční spoluúčasti občanů na realizaci projektu kanalizace
v Tismicích. Deklarovaná částka na běžnou nemovitost, včetně rekreační, se nemění a činí 20.000,- Kč. Bytové
domy uhradí za každou domácnost částku 15.000,- Kč. Provozovny uhradí náklady na zbudování přípojky a její
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vystrojení v plné výši dle skutečně vynaložených nákladů (odhad 70.000-100.000,- Kč; na přípojky pro provozovny se
nevztahuje dotace).
odkanalizované
si dále uhradí
gravitační
napojení akanalizačního
potrubí své
11/4/2013
ZOTMajitel
schvaluje
PD III/1138 nemovitosti
Tismice, rekonstrukce
mostu
ev.č. 1138-1_PD
požaduje její doplnění
ve
nemovitosti
do obcína
vybudované
a vystrojené
jímky.
Jímka obci
budevumístěna
na spozemku
majitele
v souladu
smyslu
požadavku
řešení úhrad
vícenákladů
vzniklých
souvislosti
prodloužením
trasnemovitosti
zimní údržby
a svos dříve
uzavřenými smlouvami o VB. Majitelé dále uhradí připojení čerpadla na elektřinu. Ti, kteří smlouvy o VB neuzu
odpadů.
zavřeli a projeví o přípojku dodatečný zájem, budou připojeni za individuelně domluvených podmínek.
Za účelem zajištění financování projektu kanalizace před jejím započetím bude obec Tismice shromažďovat peníze od
občanů na specielně k tomu určeném termínovaném vkladu. Má-li vlastník stále volně k dispozici až 30.000,- Kč a jeli schopen tyto prostředky obci poukázat do 45 dnů od obdržení výzvy, pak je možné příspěvek uhradit jednorázově.
Zvolit však lze i variantu splátek. V případě, že k započetí akce nedojde do 2 let od podání závazné přihlášky, budou
peníze občanům vráceny zpět spolu s odpovídajícím zhodnocením.
Tismice i Limuzy:
Společná výstavba vodovodu a kanalizace jednoznačně ušetří finanční prostředky. Nejdražšími na celé stavbě jsou
vždy výkopové práce a úpravy povrchů. V případě, že se bude kanalizace i vodovod realizovat společně, vznikají tyto
náklady (v části Tismice) pouze jedenkrát. Naděje získat dotaci na oba projekty zároveň je vysoká, neboť stát posuzuje
vůli obce řešit situaci komplexně (V Limuzích takto situaci prozatím řešit nelze. Pozemky pro výstavbu ČOV jsou blokovány majitelem bývalého statku a okolních polností. Stát zatím centrální odkanalizování takto malých sídel nepodporuje. Obec uvažuje o finanční podpoře domácích čističek odpadních vod).
Stát dotačně podporuje pouze výstavbu vodovodního přivaděče, vodojemu a hlavního řadu na veřejných prostranstvích.
Náklady nepokryté dotací uhradí obec z vlastního rozpočtu a dále z příspěvku občanů ve výši 10.000,- Kč na nemovitost. Část vodovodní přípojky mezi vlastním domem a plotem hradí vlastník nemovitosti v průběhu výstavby přímo
zhotovitelské firmě ve výši cca 10.000,- Kč.
Rekapitulace: Finanční spoluúčast hrazená obci za připojení objektu na vodovod a kanalizaci činí 30.000,- Kč. Finanční
spoluúčast hrazená obci za připojení objektu pouze na vodovod 10.000,- Kč. U bytových domů platí 15.000,- Kč +
7.000,- Kč na domácnost za připojení na vodovod i kanalizaci.
Každý občan obdrží písemnou garanci o tom, že dar je účelově vázaný a pokud nebude akce do dvou let zrealizována, budou vložené finanční prostředky občanům spolu se zhodnocením navráceny.
Pro rozhodnutí každého z Vás je jistě nezbytné udělat si představu o budoucích úhradách za vodné a stočné. Vodu
ze stejného zdroje čerpají Rostoklaty – vodné v roce 2013 činí 37,86 + 15% DPH, tj. 43,54 Kč vč. DPH/1m3. Stočné
po dobudování kanalizace v Rostoklatech odhadují na 40,- Kč vč. DPH/1m3. Stočné v Poříčanech činí 41,30,- Kč vč.
DPH (provozuje VEOLIA). Výhodou obce Tismice je, že svůj majetek bude provozovat sama, proto by ceny vodného
a stočného mohly být i nižší.
Pokud půjde obec Tismice do realizace obou akcí najednou, je třeba vzít si úvěr ve výši cca 15 mil. Kč (výše úvěru
se bude odvíjet od získaného % dotace a vysoutěžené ceny). Rozhodnutí zastupitelstva, zda jít do kanalizace i vodovodu nebo zda postavit pouze kanalizaci v Tismicích, se bude opírat o závazně projevený zájem občanů. Z tohoto důvodu žádáme o vyplnění přiložené přihlášky (ek) a její navrácení obratem zpět na adresu Obecní úřad Tismice, Tismice
136, 282 01, nejpozději do 5.9.2013.
Pokud zájem o vodovod nemáte, přihlášku nevyplňujte a nevracejte. Neodevzdání přihlášky na kanalizaci v části
Tismice bude chápáno jako individuelní odstoupení od projektu, avšak výstavbu kanalizace neovlivní.
Bude-li zájem o vodovodní přípojku významný, finančně vyjádřený uhrazením zálohy ve výši 2.000,- Kč v termínu
do 15.10.2013, bude obec Tismice směřovat své kroky (objednávka prováděcí dokumentace na vodovod, žádost o dotaci
a výběrové řízení na zhotovitele) k realizaci vodovodu i kanalizace. Nebude-li zájem o vodovod dostatečný, bude obec
pokračovat pouze v „kanalizaci“.
Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme na Obecním úřadě v Tismicích (321 622 429).

V Tismicích dne 31.7.2013					

Zastupitelstvo obce Tismice
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Někteří obdrželi leták opakovaně – do schránky objektu v Tismicích i v Limuzích a přespolní ještě v místě svého trvalého pobytu. To proto, aby se k vám tato důležitá listina dostala. Vy, kteří vlastníte několik objektů, nezapomeňte vyplnit přiložené přihlášky za každý objekt zvlášť. Přihlášky můžete libovolně kopírovat nebo vám je na požádání rozmnožíme u nás na obecním úřadě, dostupné jsou rovněž na www.tismice.cz.
A proč vás ohledně infrastruktury obce znovu „obtěžujeme“? Jít do projektu kanalizace jsme stoprocentně rozhodnuti. Avšak, nejsme si jisti, zda je zájem Vás občanů o vodu takový, abychom obec dlouhodobě zatížili vysokým úvěrem.
Půjdeme do toho jedině v případě, že chcete vodu z plánovaného vodovodu opravdu využívat. Pokud chcete trubku
zaslepit na hranici pozemku s tím, že se snad někdy připojíte, pak je takový zájem pro obec nerelevantní. Vloží-li obec
do projektu své, státní a vaše finanční prostředky, je třeba, aby vodovod opravdu sloužil. Aby byl odběr vody z vodojemu stálý a dostatečný. Při malém odběru se hygienické parametry vody rychle zhoršují a nikdo z nás si jistě nepřeje, aby nám novým potrubím přitékala nekvalitní voda. Přihlášku k vodovodu tedy vyplňte a odevzdejte jen v případě,
že se chcete skutečně připojit a vodu následně po dokončení akce skutečně odebírat. Pokud zájem nemáte, přihlášku
nevyplňujte a neodevzdávejte. Vámi doručené přihlášky vyhodnotíme a následně v zastupitelstvu rozhodneme, zda má
smysl o vodovod usilovat. Přesněji, zda zadáme vypracování prováděcí dokumentace cca za 400.000,- Kč, zda vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele a zda požádáme společně s kanalizací znovu o dotaci.
Vezměte, prosíme, také v potaz, že Váš vážný zájem o vodovod musí být podložen úhradou 2.000,- Kč na účet obce
Tismice. Zda zbylých 8.000,- později uhradíte ve splátkách či najednou, je zcela na vás. Finanční prostředky takto
vybrané budou ukládány na zvláštní účet a zhodnocovány. Stejně tak prostředky na kanalizaci. Pokud k realizaci akcí
do 2 let nedojde, budou vám peníze navráceny včetně finančního zhodnocení.
Jistě se ptáte, proč budete platit formou daru na ekologické účely. Odpověď je jednoduchá. Obec bez Vašich darů nedokáže projekty zafinancovat a dar je jediná zákonná možnost, jak na vybudování infrastruktury obci přispět. Příjmy
malých obcí jsou velmi nízké a dotační podpora na hranici realizovatelnosti. Je na nás Všech, zda do toho půjdeme společně. Strukturu možného financování projektů ukazují následující grafy (částky nezahrnují převody DPH a 3,5 milionový příspěvek obce Tismice Českému Brodu za připojení na ČOV, částky dále nezahrnují výdaje občanů na svedení kanalizace do jímky a připojení elektro a dále vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty od domu
k plotu):
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Přihlášky k projektu kanalizace by měli odevzdat všichni, kteří před vydáním vodoprávního povolení v roce 2007 uzavřeli s obcí Smlouvu o smlouvě budoucí na umístění řadu a čerpací šachty na soukromém pozemku. Samozřejmě, že
nelze nikoho nutit. Mějte, prosíme, ale na paměti, že následně budeme u každé nepřipojené domácnosti důsledně vyžadovat potvrzení o zákonné likvidaci odpadních vod.
Ti z vás, kteří z jakýchkoliv důvodů v minulosti smlouvu neuzavřeli, mohou být do projektu dodatečně zařazeni, avšak
jejich šachta včetně čerpadla nebude „pod dotací“. Úhrada za vybudování takové přípojky pak bude stanovena individuelně na základě skutečných nákladů dodavatele. Také každé nové připojení jakéhokoliv objektu v budoucnosti bude
vlastníkem nemovitosti hrazeno v plné výši.
Leták spolu s přihláškami byl rovněž doručen do bytových domů. I když je dar uvažován na každou domácnost, je třeba, aby se obyvatelé domu sešli a domluvili, zda vše uhradí z fondu oprav nebo jiného společného fondu. Nastane-li
situace, kdy např. dvě ze čtyřech domácností se nebudou ochotny k akci přihlásit, bude problematické bytový dům připojit. Věříme však, že vždy lze nalézt cestu, jak situaci řešit.
K častým technickým dotazům patří otázka, jaké napětí je nezbytné k připojení čerpadla. Čerpadla „jedou“ na 380V,
zcela výjimečně na 220V, pokud do nemovitosti není motorový proud přiveden.
Veškeré dokumenty jsou k dispozici ke stažení na www. tismice.cz/ události v obci/ aktuality.				
													
(oz)

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Tip na výlet - Po ovocné naučné stezce pěšky i na kole

Račte vstoupit . . .

. . . do světa ovocnářství

Pokud byste rádi poznali při letních prázdninových vycházkách zajímavé okolí Tismic a Limuz, vydejte se pěšky nebo
na kole po části „Naučné ovocné stezky“. Nová cykloturistická trasa byla realizována v roce 2012 za podpory regionu
MAS Pošembeří a Podlipansko. Cílem projektu bylo vytvoření cyklistické a turistické tématické ovocné stezky územím
sadů, informování turistů a cykloturistů o historii i současnosti ovocnářského kraje. Tato 72 km dlouhá trasa propojuje
obce Podlipanska - Křečhoř, Chocenice, Břežany I, Blinka, Žabonosy, Zalešany, Miškovice, Klášterní Skalice, Kouřim,
Žánice, Bulánka, Dobré Pole a Vitice s obcemi Pošembeří - Kšely, návazný samostatný okruh – Tuchoraz,
Zahrady, Vrátkov, Tismice, Mrzky, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Roztoklaty, Tlustovousy, Tuklaty, Břežany II, Štolmíř
a Český Brod. Cesta spojující Limuzy a Mrzky si zachovává přírodní ráz bez velkého zásahu do přírody. Cílem stezky
je, abychom poznávali své okolí v přírodě mimo silnice, učili své děti lásce k přírodě a uměli se dívat v přírodě kolem
sebe. Děti, ale i jejich rodiče pobaví různé tématické naučné tabule lemující tuto ovocnou stezku.
A kudy se k ní dostanete?
Vydejte se směrem do Limuz, u kovové závory doleva a dále už po cestě mezi poli po naučné ovocné stezce. Cesta je
převážně z kopce a vede do Mrzek k požární nádrži. Zpět do Tismic je možné dojít stejnou trasou, nebo po státní silnici. Délka celého okruhu Tismice, Limuzy, Mrzky, Tismice je cca 6 km.
										
Jana Strnadová
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Tismick á bazilik a v dánském filmu
Dne 27.6. 2013 obsadili naši baziliku dánští filmaři. Natáčeli zde část historického eposu o válce v Prusku. Projekt
nese název 1864 a má se sestávat z jednoho 150-ti minutového filmu a osmidílného seriálu a má mít premiéru na podzim 2014 v Dánské televizi. S rozpočtem v přepočtu 590 milionů českých korun jde o nejnákladnější audiovizuální
dílo v dánské historii. Na území Česka produkce utratí přes dvě stě milionů korun. Natáčí se na několika místech v
Čechách, mimo jiné např. v bývalém areálu vojenského prostoru v Milovicích. Příběh samotný se ale odehrává převážně v Dánsku, potom i v Německu a dalších zemích.
Film i seriál se točí na motivy bestsellerů dánského spisovatele Toma Buk-Swientyho „Stagtebaenk Dybbol a Dommedag
Als“ popisující krvavou dánsko – německou válku, která vyvrcholila v dubnu 1864 bitvou u Dybbøl Mill (Duppel),
následkem které přišlo Dánsko asi o třetinu území, což o dva roky později potvrdil Papežský mír. Tato část území
dodnes patří Šlešvicko - Holštýnsku, což je nejsevernější spolková země Německa. Bitva se ale stala symbolem nezdolnosti Dánů proti útlaku nepřítele a pro samotné Dány byla natolik zásadní, že se až do roku 1999 aktivně nezúčastnili žádné války. Bitva je dále zajímavá i z dalších důvodů – je první bitvou, kterou monitoroval Červený kříž a jedna z
prvních fotografovaných.
Režie se ujal Ole Bornedal, u nás známý hlavně svým filmem Hlídač mrtvých. O projektu řekl: „1894 není válečný film.
Je to příběh země, oblasti a lidí, jejichž život byl po generace ovlivněn absurdními politickými zájmy a rozhodnutími,
groteskními komplikacemi a lidskými oběťmi, které pronikly do duše této země a celé severní Evropy“.
Na projektu se podílí mnoho evropských společností – počínaje dánskou veřejnoprávní televizí DR, TV2 Norsko, TV4
Švédsko, ZDF, Arte a konče Českou televizí. (zdroj: internet)

Vlastní natáčení u nás v Tismicích probíhalo celý den od cca 11 hodin dopoledne téměř do kuropění dne následujícího. Náhodnému divákovi se naskytla příležitost být svědkem práce maskérů, filmového štábu a osvětlovačů. Život v
Tismicích - Lajtlovicích se na pár hodin přesunul do historické doby konce 19. století. Doprava byla zastavena, interiér
kostela upraven pro potřeby filmování. Bazilika se za nezvykle krátkou dobu ocitla v sevření lešení, zatemněná plachtami. Vnitřní prostor baziliky byl vystěhován, osvětlen loučemi. Vše bylo upraveno tak, aby odpovídalo válečnému ději,
jen ohradní zeď kostela nevyžadovala zvláštních úprav, neboť její současný stav byl přesně podle požadavků filmařů
(termín plánované opravy byl z důvodu natáčení posunut).
Na přilehlých chodnících posedával kompars v dobových kostýmech a očekával vyzvání režiséra k přesunutí „na plac“.

srpen 2013 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Mohli jsme obdivovat ukázněnost herců, komparsu, ale i ostatních členů filmového štábu. Všichni se neprodleně podřídili pokynům režiséra. Po spuštění tzv. klapky vše okamžitě ztichlo.
S příchodem večera se okolní ulice ponořily do tmy, na přání filmařů bylo v celé vsi vypnuto veřejné osvětlení, pomocí filmové techniky byla vytvořena iluze měsíčního světla a začalo noční natáčení před vlastní bazilikou, farou a v ulici
směrem do Lajtlovic. Pro potřeby filmového štábu bylo vytvořeno zázemí v areálu firmy Jatky Tismice (umístění cateringových stanů, poskytnutí sociálního zařízení atd.). Silnice od mostku k bazilice byla uzavřena. Při natáčení nočních
scén, kde byly použity světelné efekty, byl nutný dohled hasičů, který vykonali dobrovolní hasiči z Tismic. Veškeré
technické požadavky filmařů jako zhasnutí veřejného osvětlení, zpřístupnění kostela, dohled nad jeho vystěhováním,
úklidem a uvedením do původního stavu a vůbec všechna možná a nemožná přání plnil pan Jan Přibyl. Všem uvedeným touto cestou děkujeme.
Doufám, že obyvatelům Tismic natáčení příliš nezkomplikovalo každodenní život, ale naopak bylo pro ně příležitostí
k rozptýlení. Nyní se jen můžeme těšit, že po uvedení filmu nás naše tismická památka tak trochu proslaví ve světě a třeba se filmu 1894 dočkáme i na obrazovkách naší televize. Pár fotek z natáčení Vám přináším v tomto vydání Trubadúru.
												
Jana Strnadová
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TISMICKÉ „LEADEROVÁNÍ“
Rok 2013 bude pro obec Tismice významný z hlediska množství projektů realizovaných z dotací MAS Regionu
Pošembeří - z tzv. Leaderu. Budou 3, resp. 4.
V průběhu července byl dokončen projekt „Obnova dětského hřiště v Limuzích“. Nákladem 187.000,- Kč byly
do Limuz pořízeny tři nové herní prvky. O tom, jaké mají být, rozhodovali Limuzští v rámci veřejného projednání
během Svatováclavských slavností v září roku 2012. Věříme tedy, že jsou to ty pravé. Radost dětem dělá lanová pyramida, houpačka typu orlí hnízdo a věžička se skluzavkou. Toto hřiště se svým pojetím liší od hřišť vybudovaných
v Tismicích i hřiště uvažovaného v Mateřské škole v Tismicích. Nyní zbývá projekt řádně zadministrovat a počkat na
proplacení dotace ve výši 117.000,- Kč.

Pod pyramidou

Během září letošního roku vyrostou na nástupních autobusových ostrůvcích nové přístřešky pro cestující. Tento projekt
pod názvem „Čekám na autobus zn.: v suchu“, je též realizován z evropských peněz. Školáci a lidé cestující do zaměstnání budou tak alespoň trochu ochráněni před rozmary počasí.
V průběhu října se ze stejného dotačního zdroje dočká podpory slavnostní osvětlení tismické basiliky. Také mateřinka
v Tismicích se chystá zrealizovat výstavbu hřiště z recyklovaného plastu. 							
													
(mz)
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Farnost pokr ačuje v obnově ohr adní zdi

V průběhu letních měsíců se pod rukama pana Jana
Přibyla a jeho spolupracovníků mění tvář ohradní zdi
kostela v Tismicích. Dříve poházené náhrobní kameny jsou znovu skládány a umisťovány na důstojná místa ve vnitřních výklencích prostranství před kostelem.

Rekonstrukce náhrobku

Vstupní brána v rekonstrukci
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ, SDRUŽENÍ A MATEŘINKY
HASIČI POMÁHALI PŘI POVODNÍCH
Před lety byly Limuzy zasaženy přívalovým deštěm, bleskovou povodní, která přinesla nánosy bahna do centra obce.
Tehdy zde zasahovali profesionální hasiči a v jejich práci posléze pokračovali naši dobrovolní. Chyběla však technika
k čištění komunikací. Tehdy Kouřim nezištně a zdarma zapůjčila na dva dny mycí vůz i s obsluhou. Když povodně udeřily na Kolínsku počátkem letošního června, nedalo mi a požádala jsem naše hasiče, aby pomoc Kouřimi oplatili. Velmi
mile mne překvapilo, kolik chlapů místo do své práce nastoupilo na odklízení škod v Kouřimi. Nejen zastupitelstvo
obce Tismice, ale hlavně Kouřimští si zásahu našich hasičů velmi cení. Hasiči pomáhali také v Mrzkách.
Zastupitelstvo obce Tismice posléze uvolnilo z rozpočtu 50.000,- Kč na nákup kvalitních zásahových obleků. Počet
zásahů neustále roste a je třeba, aby ti, kteří pomáhají, chránili svůj život a zdraví.						
												
(mz)
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Zpráva o zásahu:
2.6. 2013 Jsme byli požádáni o pomoc při zásahu v obci Mrzky. Několik domů bylo zasaženo povodní a bylo třeba odčerpat vodu
ze zatopených domů, sklepů a zahrad. Po příjezdu na místo a po dohodě s velitel JSDHO Mrzky jsme se rozdělili na dvě družstva
a odčerpávali jsme vodu na dvou místech současně. Použitá technika:Avia DA12, stříkačka PS 12, motorové čerpadlo, 3x hadice
B. Celkem čerpáno cca 250 tis litrů vody, přítomno 9členů jednotky, nikdo nebyl zraněn.
Během zásahu v Mrzkách jsme byli kontaktováni paní Doubovou z Tismic s žádostí o pomoc při prosáknutí vody do sklepa.
Po skončení zásahu v Mrzkách jsme se tedy přesunuli ještě k paní Doubové a zde odčerpali 4 tis litrů vody ze sklepa. Trvání zásahu: 7.30 - 11.05 hod.
4.6. 2013 Jsme byli starostkou obce Tismice vysláni do povodní zasaženého města Kouřim.
Celkem 26 domů v Kouřimi bylo zasaženo vodou a bylo třeba odčerpat vodu a pomáhat s vystěhováním a úklidem. Po příjezdu
na místo a po dohodě s velitelem zásahu jsme se rozdělili na 3 družstva. První družstvo vyzbrojeno motorovým čerpadlem provádělo čerpání vody v místech, kde to bylo možné. V době našeho příjezdu totiž nebyly ještě všechny zasažené domy přístupné.
Zbylá dvě družstva prováděla vyklízecí a úklidové práce v jednotlivých domech, vždy za přítomnosti majitele objektu. Na místo
jsme dopravili čisticí prostředky a nářadí v hodnotě 5.000,- Kč, které uhradila obec Tismice. Trvání zásahu: 6.15- 18.30 hod.
Přítomno 10 členů jednotky.
5.6. 2013 Jsme prováděli další vyklízení domů, mytí silnic ve městě, odklízení bahna. Dále jsme na místo dopravili dvě naše elektrocentrály, díky kterým bylo možné za použití vysoušečů zasažené domy vysoušet. Trvání zásahu: 6.15 - 16.50. Přítomno 7 členů jednotky.
Použitá technika:
Avia DA 12 s přívěsem, motorové čerpadlo, 2x hadice B – celkem čerpáno cca 750 tis litrů vody, elektrocentrála Tatra 15KW- celkem 35 motohodin, elektrocentrála Asist 2,5KW- celkem 78 motohodin.
Během zásahu nikdo nebyl zraněn. Odkaz na fotogalerii: http://sdhtismice.rajce.idnes.cz/

Rudolf Ferbs
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DĚTSKÝ DEN V LIMUZÍCH

Letos si naše sdružení
„Život pod Klepcem“ pro
dětský den připravilo soutěže se zaměřením na zvířecí říši. Inspiraci jsme získali
z předchozího ročníku, kdy
děti velmi zaujalo stanoviště
s živými zvířaty.
Již na první schůzce na
začátku května jsme sestavili program dětského dne
s patnácti úkoly, sportovními disciplínami a tvořivými
dílnami.
Déšť nás neodradí

Bohužel předpověď počasí byla pro naši akci velmi nepříznivá a tak jsme
den před konáním narychlo svolali schůzi, kde jsme
vymysleli náhradní plán.
Museli jsme některé soutěže bohužel zrušit a zajistit vše tak, abychom měli
všechna stanoviště chráněna před urputným deštěm. Zázemí jsme připravili v naší klubovně, vedle
které jsme postavili velký
vojenský stan a dílničky
jsme přesunuli do obecní místnosti v Limuzích.
Uplakaným počasím jsme
si však vůbec nenechali
zkazit náladu.
Veterinární ambulance

Děti, obuté v holinkách a oblečené do pláštěnek, se výborně bavily při plnění úkolů.
V dílnách si mohly vytvořit škrabošku nebo fleecový polštářek se zvířecím motivem. Dále poznávaly zvuky a stopy zvířat. Mohly si pohladit hroznýše, chameleona, sklípkana, ochočenou slepici, morče nebo kachničku. Ve speciální
veterinární ambulanci ošetřovaly plyšová zvířátka. Pro děti jsme měli připravené, tak jako vždy, občerstvení. Smažili
jsme palačinky, rozdávali ovocný salát a další dobroty. Za přípravu dětského dne všem náleží velké poděkování, zejména díky náročným podmínkám. Věřím, že naše další akce bude provázet už jen sluníčko.
											
Za ŽPK Helena Boudová

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

V sobotu 15.června se sešli sportovní nadšenci v Přišimasech na Klepci, aby si změřili své síly v terénním běhu okolo
památného kamene Slouha, pořádaném v rámci projektu „Česko se hýbe“. Počasí přálo a tak nic nebránilo účastníkům
užít si závod naplno. Závodilo se ve všech kategoriích od nejmenších batolat po muže a ženy. Vrcholem běhu o pohár
Klepce byla štafeta rodinných týmů. Ze startu vybíhali rodiče a finiš do cíle zajistily děti. Konkurence byla veliká,
na štafetě se sešlo osmnáct týmů a všichni statečně bojovali o trumf nejvyšší: „O pohár Klepce 2013“.
Vítězství si odnesl tým, který závodil za atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy. Další dvě místa obsadily týmy ze Skřivan.
Všichni závodníci, pořadatelé i diváci si užili báječnou atmosféru tohoto nevšedního běhu a kromě pohárů a odměn si
odnášeli také zážitky, které nás budou těšit po dlouhou dobu. Většina závodníků si slíbila, že budou pilně trénovat a za
rok na stejném místě a ve stejný čas si opět změří své síly
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, zabrala příprava závodu několik měsíců. Jsme rády, že se naše úsilí
setkalo s pochopením a úspěchem. Velké díky si zaslouží všichni, kdo se na pořádání závodu podíleli a pomohli nám
vytvořit báječnou atmosféru. Děkujeme všem podporovatelům akce: obci Přišimasy, obci Tismice, projektu „ Česko se
hýbe“, TJ Sokol Přišimasy a RC Šikulka.

Těšíme se za rok na viděnou možná i s Vámi

Katka Kebrtová a Silvia Matušinská

Tuto akci podpořila obec Tismice částkou 600,- Kč na nákup diplomů.
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČK A A JEJÍ DĚTSKÝ DEN
Dne 23.6.2013 od 14:30 se konala II. Dětská olympiáda – tentokrát nazvaná „Kančí hry“.
Maskotem letošního ročníku se stal kanec – kterého děti našli kousek od hřiště začátkem června.
V letošním roce, stejně jako loni bylo na olympiádě celkem 10 disciplín: Útěk před myslivcem, Dones kanci vodu!,
Střílení na kance, Kanec skáče radostí, Skok z místa, Střely na branku, Střely na branku bez brankáře, Kuželky, Puzzle
a Hledání kanců.
Zúčastnilo se celkem 18 dětí, počasí nám přálo, takže nakonec i přes obavy, že budou pokračovat tropy posledních dní,
se počasí umoudřilo a bylo příjemných 23°C.
Na pomoc nám přišlo dost pomocníků, takže u každé disciplíny byl jeden dospělý, který dětem radil a zapisoval dosažené výsledky. Každý účastník olympiády měl bodovací kartičku, na kterou se mu zapisoval výsledek.

Na konci olympiády přišel, jako překvapení, canisterapeutický pejsek – rotvajler Argo. Majitelka psa naučila děti jak
pejska odměňovat a ukázala několik povelů. Každý kdo chtěl si mohl vyzkoušet dát pejskovi sedni, lehni nebo dej pac.
Nakonec se každý mohl s pejskem vyfotografovat.
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Občerstvení bylo zajištěno, k dispozici byl jablečný, pomerančový
a multivitaminový džus, voda a ochucené minerálky. Zmrzlina v kornoutku je už samozřejmostí.
Každý účastník dostal za svůj výkon diplom.
Na úplný konec příjemného odpoledne jsme si všichni dali dort,
jak jinak, než kančí!
Děkujeme všem pomocníkům, fotografům, Argovi a jeho paničce,
a také rodičům, že přivedli své ratolesti na zábavné sportovní odpoledne.
Těšíme se příští rok Na shledanou!
Článek napsala: Michaela Zubíková

Tato akce a nákup sportovního vybavení byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního,
společenského a spolkového dění v obci Tismice.
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Budoucí prvňáčci předvedli svým rodičům a př átelům, co se naučili
18. červen 2013 byl pro končící předškoláčky mateřinky v Tismicích a zároveň budoucí prvňáčky významným dnem.
Svým rodičům a kamarádům ukázali, co se ve školce naučili. Vydatně jim pomáhali jejich menší spolužáčci, kteří si
nějaký ten rok ve školce ještě pobudou. Všem to šlo prostě náramně a my v hledišti jsme se bavili a tleskali o sto šest.
Budoucí školáci byli slavnostně ošerpováni a dostali malý dáreček. 			
(ou)

Bude se nám asi trochu stýskat

Smím prosit

V královské kuchyni

Krásná muchomůrka

Pískáme si s paní ředitelkou
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Kuchtička Bára

Prodavač novin

Sportovci vlastními silami opr avili zpevněnou plochu
před k abinami v Tismicích
TJ Tismice v červenci pustili do generální rekonstrukce zpevněné plochy u kabin hřiště v Tismicích. Původní betonové dlaždice již nevyhovovaly a po té, co byly do terénu osazeny jímky na dešťovou vodu, bylo třeba celé prostranství
upravit. A termín měli sportovci v parném létě opravdu šibeniční. „Mohl“ za to Jan Kratochvíl a jeho svatba s Květou
Skopalovou.
Obec Tismice na nákup materiálu a především zámkové dlažby z rozpočtu uvolnila 30.000,- Kč.

Podkladní vrstva zámkovky

Osazení obrub
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE SE HODIT
Středočeští radní schválili pravidla na poskytování takzvaných kotlíkových dotací
Radní Středočeského kraje se na svém jednání v pondělí 8. července 2013 opět zabývali takzvanou kotlíkovou dotací.
Již letos v červnu středočeští radní schválili usnesení, v němž souhlasí s uzavřením dohody s Ministerstvem životního
prostředí ČR (MŽP) v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Tentokrát středočeská rada odsouhlasila Pravidla pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci společného programu na podporu výměny kotlů.
„Průzkum mezi našimi spoluobčany, který jsme nedávno uspořádali, jednoznačně ukázal, že o dotační program na
výměnu kotlů je ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem a je tedy zacílen správným směrem. Navíc investice do lokálních topenišť je efektivnější než do průmyslových podniků. Na zlepšení kvality ovzduší zejména v menších městech a obcích se projeví okamžitě,“ uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Na základě jednání mezi MŽP a Středočeským krajem bylo v rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, vyčleněno celkem 40 milionů korun. S tím, že MŽP a Středočeský kraj se budou každý podílet
částkou 20 milionů. S ohledem na přípravu konečné verze nezbytných podkladů a procesní postupy v rámci MŽP bude
smlouva podepsána pravděpodobně koncem července.
Kromě již dříve avizovaných kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena i na zplynovací a plynové kotle. Výše dotace
bude upravena v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů.
„Hlavním účelem je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotle třetí, nebo vyšší emisní třídy a pomohli tak
zlepšit kvalitu ovzduší v našem kraji. Lidé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, je stejně budou
muset v průběhu příštích let vyměnit. Už totiž nebudou emisně vyhovovat nové legislativě v oblasti ochrany ovzduší. Chceme proto našim spoluobčanům vyjít vstříc a umožnit jim výměnu kotlů již nyní, kdy mohou výrazně ušetřit,“
vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. 		
(web SK)
POZN.: Konkrétní pravidla nebyla na webu Středočeského kraje dosud zveřejněna

Kácet stromy na vlastních zahradách lze nově i bez povolení obecního úřadu
-informace k vyhlášce o ochraně dřevin
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých stránkách informace k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň
Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se
zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, platí od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem
189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již
nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a
rodinných domů v zastavěném území obcí.
Jak je vyhláškou definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v
zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich
trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo
jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod.
A zpravidla v období vegetačního klidu.
Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo
období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem.
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To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat
ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Zajímáte se o své předky?
Ti, kteří se zabývají rodopisem a mají k dispozici Internet, si mohou řadu údajů vyhledat sami. Stačí zadat heslo actapublica.eu, zvolit SOA Praha a zadat do vyhledávání obec Tismice. Ke konci roku 2012 byla z pěti farních matrik digitalizována první kniha obsahující léta 1784 až 1800, dělená na narození, oddaní a zemřelí.
Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici všechny obce současného regionu. A tak vy, co vládnete číst psané
české novogotické písmo zvané švabach, málo odlišné od německého kurentu, můžete se vydat na cestu za svými předky. U zápisů někde až do roku 1800 kromě toho potřebujete znát i základní výrazy v latině. Pro ty, kteří nemají čas, či
neumí, však není nic ztraceno. Za peníze lze zjistit vše. Obrátíte-li se na ty, kteří se touto věcí profesionálně zabývají,
pak musíte počítat s tím, že minimální částka bude začínat na deseti tisících.
										
Jana Strnadová

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
15.8.2013 		

18:00 hod, Poutní mše Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

8.9. 2013 		

Dny evropského kulturního dědictví v Tismicích – koncert a

			

program pro rodiny dětmi

září 2013 		

Vítání občánků v Tismicích

září 2013

Svatováclavské slavnosti v Limuzích

		

1.1.2014		

Nešpory – koncert v basilice
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Léčivá síla skupiny
Terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy má ve své nabídce pro veřejnost i skupinovou
psychoterapii. Komu a v jakých situacích může být tato terapeutická metoda užitečná? V čem vlastně spočívá
léčivá síla skupiny?
Od svého narození do dospělosti žijeme a pohybujeme se v nejrůznějších sociálních skupinách- v rodině,
dětském kolektivu školky a školy, partě, pracovním týmu. Z psychologického hlediska jsou pro každého
z nás velmi důležité zážitky z dětství, tedy i to, jak jsme se cítili ve skupinách, které byly pro nás v tu dobu
podstatné. Vzpomínáte rádi na svou školní třídu? Anebo jste patřili k těm, kdo zažili výsměch či šikanu…
Zážitky pramenící z toho, jak se nám v kolektivu dařilo, zda jsme se cítili bezpečně anebo ohrožení, přijatí
anebo bezmocní, úspěšní anebo neúspěšní, mají pro každého z nás velkou sílu.

Z nich v dospělosti vyvěrá naše sebedůvěra, schopnost žít v přiměřených přátelských vztazích, chuť
spolupracovat s ostatními i prosazovat svoje potřeby a nápady.

V negativních případech může tedy být sociální skupina zdrojem zranění na duši- např. u dětí vystavených
v rodině či vrstevnickém kolektivu dlouhodobému ponižování a psychickému tlaku. Skupina může být ale i
zdrojem pozitivních zážitků přijetí a ocenění, které leží v základech naší psychické odolnosti.
Skupinová psychoterapie je terapeutickou metodou, která tuto pozitivní sílu skupiny využívá cíleně.
Jde o pravidelná setkávání ve skupině zpravidla 6- 12 osob vedených psychoterapeutem či dvojicí
terapeutů. Skupinu tvoří členové, které pojí společný zájem či problém, na jehož řešení chtějí pracovat.
Může být pojata jako podpůrná skupina, např. pro rodiče dětí s mentálním postižením či autismem. Ti se
totiž ve svém každodenním životě potýkají s řadou podobných obtíží , s nimiž často bývají osamoceni.
Setkávání s rodiči, kteří jsou ve stejné životní situaci, a tedy jejich problémy a pocity dobře chápou, je pro
ně velkým přínosem.
Jiné skupiny jsou koncipovány jako seberozvojové. Setkávání jejích členů je orientované na prohloubení
sebepoznání, rozvoj osobnosti, zlepšování komunikačních dovedností, uplatnění osobních potenciálů.
Skupina může být zaměřena i na řešení specifických osobnostních obtíží (např. neurotického charakteru).
Společným jmenovatelem skupin je to, že přijímají pravidla sloužící k vytváření vzájemné důvěry mezi
jejími členy i terapeuty. Především pravidlo o tom, že dění ve skupině zůstává důvěrné a informace o
druhých se „nevynášejí“ mimo skupinu. Díky tomu, že členové skupiny mají podobné potřeby, mohou
sdílet své problémy i zkušenosti a poskytovat si vzájemnou podporu. Členové skupiny se mohou poučit ze
zpětné vazby od ostatních- vidí a slyší, jak na ně druzí reagují. Mohou si vyzkoušet nové role i vyjadřování
pocitů či řešení konfliktů. Skupina tak poskytuje příležitost k sociálnímu učení. Dává i podnětné zázemí
k vývoji skrytých zdrojů a schopností, budování důvěry a sebehodnocení. Vytváří atmosféru, v níž si
mohou její členové odpočinout od každodenních starostí, uvolnit se, dodat si naději a odhodlání
k nejrůznějším změnám a životním krokům.
Terapeutické centrum Modré dveře v současné době otevírá podpůrnou psychoterapeutickou skupinu
pro příbuzné a blízké. Je určena pro lidi zatížené péčí o seniora, dlouhodobě nemocné dítě či blízkou
osobu, která trpí duševním onemocněním, mentálním postižením nebo jiným handicapem. Své dotazy a
případně zájem nám zašlete na email modredvere@modredvere.cz, případně volejte 725 830 830 či 725
840 840.
V okamžiku naplnění skupiny ( 6-12 osob ) budou zájemci svoláni na informativní schůzku.

Občanské sdružení Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
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DYS-KLUB
Má vaše dítě ve škole potíže? Nesoustředí se, zapomíná, dělá nepochopitelné
chyby, nechce si číst, píše jako kocour, zlobí se spolužáky, a ke všemu nosí horší
známky, než by mohlo? Možná trpí potížemi, které se souhrnně nazývají
specifické poruchy učení. Jde o poruchy čtení, psaní, matematických schopností,
popř. pravopisu či prostorové orientace známé pod názvy s předponou dys(dyslexie, dysgrafie atd.). Poruchy mají děti nezávisle na inteligenci. U nás je to
kolem 10% dětí. Mnozí z nich trpí i poruchou soustředění, jsou hyperaktivní či
mají potíže s jemnou motorikou (ruční práce, vázání tkaniček atd).
Jelikož nejde jen o potíže se čtením, jsou tyto schopnosti klíčové jak na základní
škole, tak i v budoucím studiu. Na prvním stupni se projevují v oblasti „trivia“,
na druhém se promítají do všech předmětů, do vztahů k vrstevníkům, ke školní
přípravě doma, k rodičům, k zájmům a kroužkům. Proto se vyplatí v tomto
směru věnovat dětem pozornost. Při kognitivní rehabilitaci se postupně zlepšují
jejich handicapy a to má vliv na celý jejich život, nejen na školní úspěšnost.
V Modrých dveřích nabízíme odpolední „Dysklub“ organizovaný jako kroužek pro
děti, které trpí různým stupněm těchto potíží. Tedy jak pro děti, které mají
poruchu diagnostikovánu už od 1. stupně, tak pro ty, kteří se školou protloukají
bez úlev.
Kroužek je veden kvalifikovaným psychologem a je určen dětem z 6.-9. třídy.
Náplní kroužku jsou: nápravy a tréninky, návody pro domácí přípravu, práce
s pomůckami (např. interaktivní učebnice aj.), otázky dalšího studia při
zohlednění vývojových poruch, téma spolupráce rodiny a školy, rozvoj jemné
motoriky, popř. pomoc se zpracováním individuálního vzdělávacího programu.
Začlenění dětí do malé skupiny Dys-klubu nám umožňuje individuální přístup a
zároveň můžeme zajistit, že se děti učí pomoci si navzájem, např. jak uspět ve
vrstevnické skupině. Můžeme tak předcházet sekundárním obtížím – pocitům
méněcennosti, nedostatečnosti, odporem ke škole, potížím se začleněním do
skupiny vrstevníků /třídy/, potížím při přechodu do jiné školy/třídy, prevenci
před sociálně patologickými vlivy.

Dysklub:
1. lekce začátkem října, 1x týdně 90 minut, od 15:00 – 16:30,
cena se bude odvíjet od počtu přihlášených
Kontakt:
PhDr. Andrea Hlubučková
tel. 725 885 885
e-mail: andrea.hlubuckova@modredvere.cz
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PSYCHOLOGICKÁ
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
RODIČOVSKÁ PORADNA
 pro ženy se zkušeností duševního onemocnění či duševními
obtížemi
 individuální, případně párová
 vedená psycholožkou

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
zodpoví na dotazy ohledně těhotenství, porodu a poporodního období
RODIČOVSKÁ PORADNA
poskytne podporu v případě nejistot a potíží s výchovou a péčí o dítě

Termín konání a počet setkání závisí na dohodě s konkrétními zájemci, stejně tak
jako probíraná témata.

Obrátit se na nás můžete též v případě potřeby psychologické pomoci při potížích
s otěhotněním, po potratu, obtížném porodu, porodu císařským řezem,
poporodních psychických potíží, potíží s péčí o dítě či výchovou, partnerských
neshod spojených s narozením dítěte…
Předporodní příprava a rodičovská poradna je pro klienty s duševním
onemocněním ZDARMA.

Kontakt : O.s. Modré dveře
nám. Smiřických 39, Kostelec n. Č. L.
Mgr. Zuzana Kovaříková
zuzana.kovarikova@modredvere.cz
tel.: 321 678 473 mob.: 725 840 840

Terapeutické centrum Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec n.Č.l., 281 63
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Kurz sociálních dovedností
pro děti a dospívající
s poruchami autistického spektra
„Muž přechází silnici. Zrovna ve chvíli, kdy se dostane doprostřed silnice, změní se barva ze
zelené na červenou. Nápis na přechodu pro chodce říká: „STŮJTE“. Muž vypadá
překvapeně. Zastaví se uprostřed silnice, odmítá jít dál, ačkoliv na něho začínají
s troubením tlačit auta. Jeden řidič vystoupí a začíná křičet. Muž začíná být strašlivě
zmatený.“
Jde o scénu z filmu Rain Man. Zmatený muž na přechodu je Raymond Babbit. Raymond
Babbit má autismus.
Děti, dospívající i dospělí lidé s poruchami autistického spektra (PAS) se potýkají
s nedostatečným porozuměním sociálnímu světu. Běžná lidská komunikace, rozmanité
sociální situace, utváření a udržování mezilidských vztahů, pocity, vzájemnosti,
spolupráce, sdílení pocitů s druhými lidmi, porozumění humoru atd. je pro lidi s PAS
velmi obtížné. Během života se neustále dostávají do situací, kdy okolí nerozumí jejich
chování a specifickým projevům a oni zase nerozumí svému okolí. Vzájemné
neporozumění často vede ke konfliktům, frustracím, nejrůznějším každodenním
problémům doma, ve škole, mezi vrstevníky.
Od září letošního roku se chystáme otevřít kurz sociálních dovedností u nás, v O. s.
Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.
Kurz bude probíhat 1-2 krát týdně v odpoledních hodinách po dobu 60 minut.
V kurzu se budeme věnovat nácviku sociálních dovedností dle individuálních potřeb
zájemců – obecně pak tématy jako: komunikační dovednosti, porozumění sociálním
situacím, porozumění vlastním pocitům a pocitům druhých, sdělování a adekvátní
prosazování svých potřeb a požadavků atd. Nácvik dovedností bude probíhat v malé
skupince prostřednictvím práce s pracovními listy, obrázky, přehráváním
problémových situací a hraním deskových her upravených pro potřeby nácviku.
Kontakt : O.s. Modré dveře
nám. Smiřických 39, Kostelec n. Č. L.
Mgr. Petra Domkařová
petra.domkarova@modredvere.cz
tel.: 321 678 473 tel.: 702 090 602

Terapeutické centrum Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec n.Č.l., 281 63
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PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
PRO PŘÍBUZNÉ A BLÍZKÉ
 bezmocného seniora
 těžce nemocné dítě či dospělého
 blízkou osobu, která trpí duševním onemocněním,
mentálním postižením či jiným handicapem
Cílem setkávání je vzájemná podpora a sdílení zkušeností.

Témata: slaďování péče a osobního či pracovního života, jak dostát
nárokům péče a uchovat si prostor pro partnerství, kde na to všechno brát
energii a udržet si zdravý rozum, zdroje a možnosti péče o pečující...

V okamžiku naplnění skupiny ( 6-12 osob ) budete svoláni na informativní

schůzku.

Kontakt : O.s. Modré dveře
nám. Smiřických 39, Kostelec n. Č. L.
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková
Mgr. Zuzana Kovaříková
modredvere@modredvere.cz
tel.: 321 678 473 tel.: 725 830 830 a 725 840 840

Terapeutické centrum Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec n.Č.l., 281 63
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Z KRONIKY TISMICKÉ
ROK 1952
Počasí
Rok 1952 započal bez sněhu. V lednu napadlo jen málo
sněhu, noční mrazy nejvýše -8°C. V únoru se oteplilo,
nastala obleva. V březnu mrazy až -10°C, které potrvaly
až do 16.3. Potom oteplení s dešťovými i sněhovými přeháňkami. V dubnu oteplení, suché, jasné počasí až
do 22.dubna, dále deštivo a studeno. Do poloviny května teplé, slunečné počasí, 19.května mráz – 6°C, do konce měsíce chladno a malé dešťové přeháňky. Měsíc červen suchý a studený. Ojedinělé přeháňky byly nevydatné. Červenec suchý, velmi teplý (tropická parna až 35°C).
Srpen suchý, velmi teplý. 16. srpna jediný déšť.
Září měsíc deštivý, studený, větrný. Toto deštivé, studené počasí potrvalo i v říjnu a v listopadu. Byla ohrožena podzimní sklizeň brambor a cukrovky. V některých
obcích nestačili dobýt tyto cenné rostliny. Byla tím způsobena státu značná národohospodářská škoda. Naší obci
přes velké úsilí a obětavost všech občanů podařilo se sklidit vše z polí. Prosinec započal nočními mrazíky (kolem
4°C) v polovici měsíce silně sněžilo.
Zprávy z JZD
Na schůzi představenstva 5.8. byl zvolen účetním JZD Jos.
Maroušek. Na schůzi 13.10. seznamuje předseda členy
o hospodaření skupin (nejlepší skupina zelinářská a drůbežárna). Na této schůzi byli přijati tito členové: K. Vosecký,
V. Páša, K. Svoboda, B. Šmíd, A. Baladránová, Marie
Svobodová, Fr. Nykodým, A. Bucharová, Jos. Horálek,
M. Drábková, Bed. Drábek, Jos. Kopecký, M. Herstusová,
Em. Marková, Jos. Hejný.
30.11. na členské schůzi přijati noví členové: Ferd. Doležal,
Jelínek, Jelínková, Polák, Náglová, Jos. Vízner.
Družstvo hospodařilo na 156 ha zemědělské půdy
(120 ha orné půdy). Dodávky byly splněny nad 100%, plánovaná jednotka 100,-Kčs členům byla zachována. Zbytek
dán nedělitelnému (16%) a sociálnímu (3%) fondu. Byla
zajištěna krmná základna družstva. Veškeré podzimní
práce i přes nepříznivé počasí zvládnuty.
V tomto roce nastala změna v socialisaci vesnice. JZD
ukázalo výhodu společného hospodaření, nové agrotechnické a zootechnické způsoby zemědělské výroby a tím
zvýšení produktivity práce v zemědělství. Ostatní malí a
střední zemědělci vstoupili do JZD. Nyní celá vesnice je
v socialistickém sektoru (až na 3 zemědělce: Fr. Vomáčku,
V. Kašeho, Fr. Smolíka). Družstvo se znovu zreorganisovalo.
Přesto, že nově vstoupivší členové neměli krmné základny pro hovězí dobytek a koně, JZD zvládlo tuto situaci ze
svých reserv novými krmnými metodami. Přechází tím
do r. 1953 s přesným výpočtem, že stavy budou v dobré kondici zachovány, třeba se zvýšil stav nad 100%. JZD
mělo dříve 90 ks hovězího dobytka, 1 pár koní, 2 páry
volů. Po přistoupení nových členů stoupl stav na 220 ks
hovězího dobytka, 7 párů koní.
Organisace práce se zlepšila, ale nebyla v tomto roce ještě
na výši. Přes všechny chyby a nedostatky JZD pokračuje

ve svém vývoji přesvědčováním o dobré cestě hospodaření v JZD. Živočišná výroba byla na výši, pěstování zeleniny ve větším měřítku bylo aktivní. JZD splnilo všechny
závazky. Fondy mohly být dotovány po překonání finančních potíží při nepříznivém počasí (na podzim, a při neúrodě cukrovky).
Zaváděním nových metod v produkci rostlinné i živočišné dostává se naše JZD mezi vedoucí družstva v okrese i v kraji. Své zkušenosti sděluje ostatním družstvům
a pomáhá jim v práci. V celokrajské soutěži dostalo se
na 2. místo. Předseda JZD J. Straka byl vyznamenán při
májových oslavách v Českém Brodě jako výzkumník a
mičurinec. Dále byl pozván na plenární zasedání KNV
28.6.1952, kde mu byl vysloven předsedou KNV Praha
dík za jeho dosavadní práci a byl vyhlášen vzorným pracovníkem pražského kraje.
Zprávy z obce
Všechna činnost MNV byla zaměřena k socialistické vesnici. Na schůzi občanstva 4.IV.1952 odhlasováno zvolení
nového tajemníka MNV, Štěpánka. 26.V.1952 ustanoven
výbor žen při MNV - Předsedkyně .		
Lud.
Polednová
Členky:		
Anna Pačesová
		
Anežka Šimonová
		
Pavla Maroušková
		
Jiř. Svatoňová
KSČ
Zprávu o činnosti podává její předseda Jar. Šimon. I letos
pokračovala KSČ k získání malých a středních zemědělců do JZD. Tento úkol se z velké části podařil. Celá vesnice (mimo tří) nastoupila cestu k socialismu. Ženy i letošního roku se zapojily do prací JZD (v živočišné i rostlinné výrobě).
Příjem za rok 1952 			
28.451,30 Kčs
Vydání					
26.408,70 Kčs
Vklad hotovost			
2.042,60 Kčs
ČSM
Zprávu podává Jaromír Veselý. Rok 1952 nebyl již
tak úspěšný. Činnost byla téměř stejná jako v r. 1951.
Brigádnických hodin bylo odpracováno méně, protože
JZD se dostalo přes kritické období a mělo dostatek pracovních sil. Teprve na podzim, kdy JZD zápolilo se sklizní řepy a brambor, opět mládež vypomohla. V tomto roce
mnoho soudruhů nastoupilo vojenskou presenční službu.
Tento úbytek se projevil velmi citelně v celém životě skupiny. Na podzim skupina přijala patronát nad místní lidovou knihovnou, patřící dnes k nejlepším na okrese.
ROK 1953
Počasí
Rok 1953 možno označiti naprosto za katastrofálně
suchým. Začínal bez sněhu a mrazů s nevydatnými dešťo-
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vými přeháňkami. Větší mrazy (kolem -8°C) se dostavily
až v polovici ledna a při slabém sněhovém poprašku potrvaly až do 27. ledna, kdy nastala obleva. Měsíc únor započal silnějším sněžením při 0°C, ale 10. února se dostavil
silnější mráz, který potrval do 19. února, kdy nastala obleva. Sníh úplně zmizel. Potom následovala předjarní, suchá
sluneční pohoda s mírným ochlazením v noci a potrvala až do 13.března, kdy se dostavily silnější mrazy. Tyto
potrvaly jen krátce. 16. března byly vystřídány suchým,
citelně studeným, větrným počasím, které se až do konce
dubna nezměnilo.
Měsíc květen byl nestálý, studený, větrný při malých dešťových srážkách. Toto počasí bylo i v prvních dnech června. 6. června se vyjasnilo a oteplilo. 15. června, prvně v
tomto roce vydatně pršelo. 18. června se znovu vyjasnilo a slunné, suché počasí potrvalo až do 10. července, kdy
bylo vystřídáno oblačností a dešťovými přeháňkami. Toto
nejisté počasí potrvalo až do 10. srpna. Od tohoto dne až
do konce roku 1953, mimo několika bezvýznamných dešťových přeháněk, trvalo suché počasí. Přechodné, mírné mrazíky se dostavily 16. a 17. listopadu, silnější mrazy až teprve 18. prosince a potrvaly až do konce roku.
Sníh vůbec nepadal. Pěkné počasí, které začalo již v druhé polovině února, umožnilo brzké započetí jarních polních prací. Sucho zdržovalo vzrůst rostlin. Žně započaly
v polovině července. Úroda obilí byla prostřední. Úroda
okopanin byla velmi slabá.
Zprávy z JZD
Družstevníci se dosud nesžili, pracovní morálka byla nižší. Do peněžní reformy hrozilo, že nebudou dodrženy plánované výnosy a ohrožen vzestup JZD. Po peněžní reformě byl zjištěn poměr každého družstevníka k JZD a tím
se poměry v družstvu zlepšily. Družstvo bylo zásobeno statkovými potřebami a proto mohlo ke konci roku
dodržet i překročit plánovanou jednotku, dotovati fondy a udržeti reservní fondy. Celková bilance hospodaření
byla podle výnosu 835.800 Kčs a skutečnost byla 803.044
Kčs. Chybělo 32.000 Kčs, jež byly nahrazeny úsporností
nákladů ve výrobě. Proto mohla býti překročena pracovní jednotka o 60h (místo 16.40 Kčs, byla 17 Kčs). Všechny
závazky, které JZD plánovalo, byly dodrženy.
Byl zaveden studený odchov telat. Proti soukromému hospodaření bylo sklizeno v JZD o 3 vagony obilovin více na
stejné ploše a v cukrovce, třeba byl nízký výnos, o 1000 q
více než před rokem v soukromém sektoru.
Zprávy z MNV
Protože funkce předsedy MNV a JZD vykonávala jedna osoba (J.Straka), úkoly JZD a MNV se prolínaly, proto práce MNV šla po jedné koleji s JZD. Někteří funkcionáři nevykonávali své funkce a proto práce přešla na
radu MNV. Práce MNV se skládala z drobných prací, které směřovaly k upevnění JZD. Mnoho změn v obci také
nebylo.
Protože ve školní kuchyni se vařilo 70 obědů a jedna síla
nestačila, bylo zřízeno druhé pomocné místo. MNV doporučil žádost M. Duškové, která také byla na toto místo
ustanovena. V obci byl zřízen obchodní družstevní dům
v hostinci p. Cabrnocha. Tento dům slouží všem občanům
naší obce i okolních vesnic.

ČSM
V lednu skupina navázala spolupráci se skupinou
v Mrzkách a projednala směrnici o kulturní práci. Činnost
se soustředila k výročním schůzím. Do kulturní práce byli
zapojeni i pionýři, kteří přednesli recitační pásma
na schůzích ČSM i JZD. Byla pozvána kulturní úderka 12.
skupiny ČSM z Prahy-Vršovic, která sehrála hru „Čaroděj
poberta“. Pod patronátem místní skupiny ZK železničářů
Praha-Smíchov sehrál divadelní hru „Třetí zvonění“.
V květnu mládež odpracovala 39 brigádnických hodin na
úpravě rybníka. V dalších měsících pomáhala družste
vníkům v přípravách na žně. S. Vostrovský pomohl
při opravě mlátící soupravy a i jiní pomohli při opravě
strojů. V době žní pomáhala mládež při nočních výmlatech a obsadila sama pod vedením Fr. Vondrušky a Jar.
Janečka mlátící soupravu po 3 neděle. Na žních a údržbě bylo odpracováno celkem asi 450 hodin (závazek 200
hodin). Po odchodu knihovníka Fr. Ježka mládež přijala
vedení obecní knihovny a vedení Sokola.
Smrt státníků
5. března překvapila celý svět zpráva o úmrtí Generalissima
J. V. Stalina. Za několik dní, 14. března, ohromila občany zpráva o smrti prvního dělnického presidenta ČSR
Klementa Gottwalda. Zemřel po krátké nemoci. Na
tryznách bylo promluveno o práci obou státníků, kterou
věnovali lidu. Obec zaslala vládě ČSR a SSSR soustrastné telegramy.
Noví státníci
Novým dělnickým presidentem ČSR byl zvolen A.
Zápotocký. Předsedou rady ministrů SSSR byl zvolen G.
M. Malenkov. Oba státníci budou jistě bojovat za udržení
míru a za blaho svých národů.
Měnová reforma
30. května 1953 sešlo se Národní shromáždění k 76. plenární schůzi, ve které projednalo vládní návrh zákona
o peněžní reformě. 31. května v 18 hod. bylo rozhlasem
oznámeno usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží. Došlo
k úplnému zrušení přídělového systému, který byl v platnosti téměř 14 let. Byly zavedeny jediné státní maloobchodní ceny, místo dosavadních cen přídělových (vázaných) a cen komerčních (volných). Uvádím nové ceny
některého potravinářského zboží:
Chléb 1 kg			
Rohlík (60 g)			
Mouka hrubá 1kg		
Mouka hladká 1 kg		
Cukr kostkový l kg
Maso hovězí (bez kostí)		
Vepřová pečeně 1 kg 		
Sádlo 1 kg 			
Umělý tuk 1 kg			
Máslo 1 kg			
Mléko (letní cena)
1l
(zimní cena)
1l
Vejce (letní cena)		
(zimní cena)			
Káva 10dkg			

2,80 Kčs
0,40 Kčs
6,- Kčs
5,- Kčs
14,- Kčs
25,- Kčs
29,40 Kčs
36,- až 40,- Kčs
24,- Kčs
44,- Kčs
2,- Kčs
2,40 Kčs
1,10 Kčs
1,70 Kčs
30,- Kčs
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Dnem 1. června 1953 byly dány do oběhu nové peníze a to:
- bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25,
10 Kčs
- státovky po 5, 3 a 1 Kčs
- kovové mince po 25, 10, 5, 3, l haléři.
Staré peníze všeho druhu, které byly v oběhu, byly vyměněny podle těchto zásad:

srážkami. V říjnu bylo počasí nestálé. Chladno. Podobné
počasí i v listopadu. V druhé polovině listopadu se dostavily první mrazíky (až-10°C). V prosinci bylo počasí
nestálé, mlhavé, deštivé a sněhové přeháňky při 0°C.
Zprávy z MNV
16.5. zúčastnili se občané naší obce voleb do MNV, ONV,
KNV. Z 271 zapsaných voličů bylo odevzdáno 268 hlasů
(z toho 268 platných hlasů).

- 300 Kčs ve starých penězích za nové v poměru 5:1
- (5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz bez zkrácení)
- hotovosti nad 300 Kčs v poměru 50:1.

Občané na předcházejících schůzích se seznámili s kandidáty NF do MNV, ONV, KNV.

Vklady obyvatelstva uložené na vkladních knížkách i
běžných účtech u Státní banky čsl. a stát. spořitelen byly
přepočteny k 1.6.1953 takto:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- vklady z pravidelného závodního spoření a ze školního
spoření přepočteny v poměru 5:1,
- vklady ostatních občanů do 5000 Kčs přepočteny
v poměru 5:1,
- vklady nad 5000 Kčs do 10.000Kčs přepočteny v poměru 6,25:1,
- vklady nad 10.000 do 20.000Kčs v poměru 10:1,
- vklady nad 20.000 do 50.000Kčs v poměru 25:1,
- vklady nad 50.000 Kčs v poměru 30:1.
Všechny vázané vklady se ruší. Výměna peněz se dělá
ve dnech 1. až 4. června. V prvních dnech byl ve spořitelnách velký nával. Kdo nakupoval v těchto dnech ve starých penězích, platil velké ceny za potřebné zboží. Platil
v poměru 50:1 (na.př. chléb 3 kg byl za 420,-Kčs ve starých penězích, rohlíky za 20,-Kčs, 1 l mléka za 100,-Kčs…
). Usnesení strany a vlády o peněžní reformě vyvolalo
v obci rozruch. Ale k veřejným projevům nedošlo. Strana
a vláda zaručuje, že oběti, které přinesli pracující i starší
lidé, nebyly nadarmo. Jsou vytvořeny předpoklady
pro další uspokojování životních i kulturních potřeb.

ROK 1954
Počasí
Rok 1954 započal mírnými mrazíky. 3. ledna již sněžilo a přituhlo. Mrazy (až -10°C) potrvaly do 13. ledna.
Pak nastala obleva s deštivými přeháňkami. Po 23. lednu se vyjasnilo. Mrazy (až -20°C) potrvaly až do 25. února. Stále bez sněhu. 26. února se oteplilo. Až do 24. března slunečné, suché počasí s mírnými nočními mrazíky.
24. a 25. března vydatněji pršelo (po půlročním naprostém
suchu). Do konce dubna potrvalo studené, větrné počasí, s občasnými dešťovými přeháňkami, s nočními mrazíky až -5°C.
V květnu a červnu se jasné dny střídaly s oblačností.
Chladno a sucho. V červenci bylo počasí nestálé, převládala oblačnost s občasným deštěm. Chladno. Teprve
v poslední třetině měsíce se vyjasnilo a počasí se ustálilo.
Toto počasí potrvalo i v srpnu.
V září pěkné, podzimní počasí s občasnými silnějšími

Kandidátní listina do MNV:
J. Vízner, člen JZD
A. Pačesová, v dom.
J. Janeček, nástrojař
J. Polák, člen JZD
F. Dejl, člen JZD
J. Šimon, slévač
F. Dušek, zedník
A. Kaše, zemědělec
V. Horálek, člen JZD
F. Vondruška, str.zámečník.
M. Plimlová, v dom.

Do ONV - zástupce vsí Tismice, Vrátkov, Mrzky, Nová
Ves:
Ludmila Polednová, řed.nár. školy v Tismicích
Do KNV:
Frant. Vaniš, úředník referátu pro výstavbu ONV
v Českém Brodě.
Obvodní volební komise:
		
Předseda - Karel Vosecký
		
Náměstek - Gothard Veselý
		
Tajemník - Marta Dejlová
		
Členové - Jar. Procházka
Místní volební komise:
		
Předseda - K. Hruška
		
Náměstek - Jar. Pačes
		
Tajemník - L. Polednová
		
Členové - Jos. Svoboda, J. Straka st.
Okrsková volební komise :
		
Frant. Dušek
		
Frant. Vostřez
		
Anežka Šimonová
Při volbách obdrželi:
		
Jos. Vízner		
		
Anna Pačesová		
		
Jar. Janeček		
		
Jar. Polák		
		
Frant. Dejl		
		
Jar. Šimon		
		
Frant. Dušek		
		
Ant. Kaše		

250 hlasů
227 hlasů
229 hlasů
234 hlasů
220 hlasů
204 hlasů
231 hlasů
84 hlasů

srpen 2013 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

		
Václ. Horálek		
214 hlasů
		
Frant. Vondruška
210 hlasů
		
Jos. Straka ml.		
48 hlasů
		
Mir. Plimlová		
46 hlasů
Do MNV byli zvoleni: J. Vízner, A. Pačesová,
Jar. Janeček, Jar. Polák, Frant. Dejl, Jar. Šimon, Fr. Dušek,
V. Horálek, Frant. Vondruška.
Složení MNV: 3 rolníci, 1 žena v domácnosti, 4 dělníci,
1 úředník.
Do ONV byla zvolena L. Polednová, řed. nár. školy .
Do KNV Frant. Vaniš, úředník referátu pro výstavbu
ONV.
Na schůzi MNV 25.5.1954 byl zvolen nový předseda
MNV František Dušek, tajemníkem František Dejl.
Byli zvoleni též členové komisí.
Členové rady : Jar. Polák, Fr. Dejl, Fr. Dušek.
Zemědělská komise:
Předseda: J. Vízner
Členové: Ant. Kaše, Jar. Polák
Kulturní komise:
Předseda: J. Vízner
Členové: M. Dušková, Fr. Vondruška, K. Zelenka
ml.,Olga Vomáčková
Finanční komise:
Předseda: V. Horálek
Členové: Jar. Janeček, K. Vosecký
Komise pro zvelebení a výstavbu obce:
Předseda: Jar. Šimon
Členové: K. Hruška, Got. Veselý, Jos. Nágl,
Mir. Plimlová, Vlad. Dejl
Na schůzi 6.7.1954 byl přijat návrh na zřízení nového hasičského skladiště. Bude postaveno brigádnicky.
Brigádnické hodiny budou obnášet asi 17.000,-Kčs.
Domek č. 47, majetek p. Punty, byl koupen
Jos. Vostrovským za 1000,-Kčs a rozbourán.
Na začátku roku 1954 bylo v obci 393 obyvatelů, 159
mužů,169 žen, 65 dětí. Během roku 6 obyvatel zemřelo,
21 osob se odstěhovalo.
Zprávy z JZD
V tomto roce JZD upevňovalo své posice v pracovní
morálce. Byla dokončena stavba drůbežárny a postaveno
7 velkých pařenišť. Pracovní jednotka byla plánována 17
Kčs a naturalie. Ve skutečnosti obdrželi družstevníci
za pracovní jednotku 18,50 Kčs a naturalie.

JZD vypracovalo tříletý plán rozvoje JZD na léta 1955,
1956, 1957. Tento plán bude vydatným pomocníkem
při ustavování celoročních výrobních plánů v příštích
letech. Tím, že si družstevníci vytýčí úkoly na několik let
kupředu, budou vědět, jak poroste jejich výroba i jejich
důchody.
Dotováním fondů bylo zajištěno dobré hospodaření v příštím roce.

ROK 1955
Počasí
Zima byla tento rok celkem mírná se slabou vrstvou sněhu, která napadla až v lednu. Jarní dny se ohlásily vytrvalými dešti. Polní práce se velmi zpozdily, naděje na úrodu nebyla valná. Zvláště o cukrovku byly obavy. Zde však
příroda ukázala jeden ze svých rozmarů. Po velmi příznivém létě i podzimu byla úroda nebývalá. Měřítkem
na vesnici vždy byla a zůstane sklizeň, kterou se podaří zemědělci dostat do sklepů a stodol. Letošního roku jí
bylo opravdu hojně. Jako příklad stačí snad uvésti sklizeň,
jakou měli zdejší družstevníci, a ta v číslech vyjádří více,
než by se podařilo zachytit v dlouhých větách.
Produkt:
Pšenice		
Žito		
Ječmen		
Oves		
Cukrovka

Průměrná sklizeň na l ha:
28,00 q
26,00 q
30,50 q
27,70 q
408,00 q

Dodávky státu byly v naší obci vysoko překročeny.
Produkt / Plán a dodávky:
Pšenice			
Ječmen			
Cukrovka		
Maso vepřové		
Maso hovězí		
Mléko			
Vejce			

Plán:
459,82 q
368,87 q
6765 q
114,37 q
139,24 q
65.144 l
23.974 kusů

Skutečnost:
1024,82 q
590,87 q
13910 q
153,57 q
215,91 q
103.072 l
51.870 kusů

Na pozemcích družstva, které tvoří téměř 5/6 výměry celého katastru, hospodařilo letos 58 družstevníků. Pracovní
jednotka byla plánovaná ve výši 18 Kčs. Propláceno však
bylo 21 Kčs mimo 2½ kg obilí.Za čas se bude možná zdát,
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že zemědělské a zvláště družstevní otázce je věnováno
v kronice v současné době mnoho místa. Ale změny, které
prodělává naše vesnice si tuto pozornost rozhodně zasluhují. Stroje a společné hospodaření, tj. prostředek
k odstranění namáhavé dřiny a záleží nyní na tom, aby
tuto základní věc pochopili všichni zemědělci v obci.

opravdovou úctu. Nejstarší z nich jsou pan Josef Horálek
čp. 4 – 87 roků, paní Antonie Moravcová čp. 9-86 roků
a Anna Dejlová čp. 36 – 86 roků.

V obci

Příjem :		
Výdaje :		

Rozpočet
Rozpočet obce činil:
60.200,-Kčs
85.600,- Kčs

Po celý rok nebylo ve správě a životě vesnice mnoho
změn. Pokračuje se sice ve stavbě hasičské zbrojnice, ale Rozdíl byl uhrazen ze státního rozpočtu.
jiných akcí letošního roku podniknuto nebylo. V zápisech
ze schůzí nár. výboru nacházím zápis trestní komise ze dne
12.3.1955, kdy byl projednáván případ pana Slavětínského,
který porazil bez vědomí MNV jednu z lip před kostelem,
chráněných památkovým úřadem jako součást kostelního
objektu, prý na topení pro faru. Jmenovanému byla uložena pokuta 1.000,-Kčs a zasdit lípu novou.
Nejstarší občané
Svědky všech událostí v obci jsou nejen občané, kteří
se jich mohou aktivně zúčastnit, ale i několik lidí užívajících zaslouženého odpočinku a svým věkem vzbuzující

Z BLÍZKÉHO OKOLÍ
… aneb o nedalekém kraji Čertovy brázdy vypráví Z.M. Kuděj ve své knize „VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE – VE
TŘECH HŮŘE“ Vzpomínky na druhou dobrodružnou cestu po českých vlastech se + Jaroslavem Haškem
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O NÁS
VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2013 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Jaroslav Jandus z Tismic

Věra Šejnová z Tismic

František Bosnovič z Tismic

Josef Houska z Tismic

Jaroslava Doležalová z Tismic

Drahoslav Wiesner z Tismic

Jaroslava Měchurová z Tismic

Václav Stryno z Tismic

NARODILI SE:

Štěpán Heřtus z Tismic 		

Natálie a Jiří Kollmannovi z Tismic
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