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Vážení spoluobčané.
Rok 2014 dávno ukrajuje ze svého trvání. Na ten minulý vzpomínáme v dobrém či se smutkem nebo špatnou náladou. Přesto byl pro
mnohé z nás jistě rokem dobrým. Radujme se a poděkujme za zdraví, za naše rodiny, za práci, přátele, za úspěchy a nenechme se srazit neúspěchy a ztrátami, které k životu patří. Nejsme dokonalí, bezchybní, silní a vždy pohotoví, jsme jen lidé.
V roce 2014 Vám přejeme mnoho zdraví, lásky, pokory, víry, přátelství a radosti. Ať jste světlem druhým lidem.
							
Obecní úřad Tismice

VE ZKR ATCE
m

KONTEJNER NA SBĚR ŠATSTVA
Na prostranství před Obecní úřad v Tismicích přibyl nový
kontejner na sběr šatstva, obuvi a hraček. Kontejner instalovala firma REVENGE, která bude obci platit ročně 500,Kč. Strategií firmy je umisťovat sběrný kontejner do spádové oblasti pro 500 obyvatel, proto byl kontejner umístěn
pouze v Tismicích. K dispozici je samozřejmě
i limuzským občanům.

m

K AMIONOVÁ DOPR AVA
Měření intenzity kamionové dopravy bylo ukončeno.
Z předběžných zpráv cestmistra vyplývá, že intenzita
dopravy je v Tismicích oproti obci Krupá výrazně nižší. Zjednosměrněním kamionové dopravy by paradoxně
mohlo dojít k nárůstu dopravy u nás. Koordinační schůzka se uskuteční cca v lednu 2014.

m

DOPR AVNÍ ZNAČENÍ
Obec osadila nové dopravní značení. Konkrétně umístila
výstrahu „POZOR DĚTI“ u dětského hřiště v Limuzích
a dále zrcadlo při výjezdu od obecního úřadu v Tismicích.

m

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ
Obec urgovala na kraji provizorní přemostění potoka
Bušince v centru Tismic. Rada kraje o této věci jednala a provizorium dne 13.1. 2014 schválila. Aktuální vývoj
mohou občané sledovat na webu obce.

m

LEADEROVSKÉ PROJEKTY
Obec dokončila další dva Leaderovské projekty – slavnostní nasvícení basiliky a zastřešení autobusových zastávek. Nyní probíhá závěrečné dokladování projektů.

m

SPOŘÍCÍ ÚČET
Obec převedla na nový spořící účet pro vodovod a kanalizaci celkem 171.000,- Kč, které občané zaslali na účet
obce k 28.12.2013.

m

ZÁK AZ PODOMNÍHO PRODEJE
V obci byl zakázán podomní prodej. Znamená to, že nikoho z občanů nelze obtěžovat nabízením a prodejem výrobků a služeb, nebyla-li schůzka předem dohodnuta. Setká-li
se občan s podobným jednáním, je třeba prodejce
na tuto skutečnost upozornit, popř. obratem kontaktovat
pracovníky obecního úřadu, nejlépe okamžitě telefonicky.
Při vjezdu do obce budou instalovány informační cedule,
upozorňující na tuto skutečnost. Zákaz se netýká veřejných sbírek, povolených obecním úřadem. Text nařízení
naleznete níže.

m

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
V posledních měsících se množí volné pobíhání psů.
Postrádáte-li svého psa, volejte obratem 605 488 049.
Pokud o psovi budeme vědět včas, nebudeme objednávat odchytovou službu a vy nebudete muset hradit vzniklé náklady ve výši 1.700,- Kč.

m

POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu a poplatek
za psa zůstává pro rok 2014 nezměněn. Frekvence svozu
během topné sezóny je týdenní. Svozovým dnem je stále čtvrtek.

m

DODAVATEL VODOVOD A K ANALIZACE
Obec vybrala firmu, která zorganizuje výběrové řízení na
dodavatele, jež by měl stavět společný vodovod a tlakovou kanalizaci v Tismicích. Je jím Stavební poradna, spol.
s r.o.. Dobré zkušenosti s touto firmou má sousední obec
Rostoklaty. Dotační kritéria budou vyjasněna po nástupu
nového ministra zemědělství.

m

CHODNÍK K MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Obec vypracovala a podala žádost o dotaci na projekt
výstavby části chodníku k mateřské škole. Poskytovatelem
dotace je Středočeský kraj. O výsledku dotačního šetření,
tedy zda jsme uspěli či ne, bude obec informovat. O podporu téhož projektu bylo předběžně zažádáno i do programu Leader MAS Region Pošembeří. MASka se však
v poslední výzvě rozhodla podpořit kulturu a historické památky. Na výstavbu chodníku tedy peníze nedostaneme.

m

DÍLNA PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
Pan Radek Jordák požádal Zastupitelstvo obce Tismice
o stanovisko k zamýšlené výstavbě dílny pro nákladní automobily v areálu autoservisu Auto-Moto-Net nad
bytovkami v Tismicích. Starostka obce si vyžádá odborné
stanovisko zpracovatele územního plánu.

m

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
Prováděcí dokumentace pro splaškovou kanalizaci
v Tismicích je před dokončením. Obec Tismice ji nyní
připomínkuje. Na prováděcí dokumentaci pro společný
vodovod Tismice – Limuzy f. INGAS pracuje.

m

SMS BR ÁNA
SMS brána, kterou obecní úřad využívá pro rychlé informování občanů o odstávkách elektrického proudu, svozu odpadů, ztrátě psů či kulturních akcích, apod., obsahuje již 171 kontaktů. O zařazení do databáze lze požádat
osobně na obecním úřadě nebo také e-mailem: ou.tismice@volny.cz. TUTO SLUŽBU HRADÍ OBEC TISMICE,
PRO PŘÍJEMCE JE ZCELA ZDARMA.

m

VANDALISMUS
Skupinka tismických školáků pokračuje ve svém vandalismu. Přesto, že starostka obce se všemi rodiči jednala, děti
se dál ve večerních hodinách toulají po obci a poškozují
obecní majetek. Naposledy bylo poškozeno čerstvé zabetonování chodníku k bytovkám. Stalo se tak ve čtvrtek
dne 10.1.2014 v podvečer. Je pravděpodobné, že si počínání dětí někdo všiml a byl by ochoten toto potvrdit přestupkové komisi. Přihlaste se obecnímu úřadu v Tismicích.
Jen tak se nám podaří tomuto konání pro příště zabránit.
Pokud by rodiče dotyčných výtečníků měli zájem zjistit,
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zda v tom „má prsty“ jejich dítě, pak si to mohou snadno zkontrolovat podle otisků bot svých potomků. Nově
děti poškodily zastávku u bytovek. Byly přistiženy místostarostou obce.

m

POČET OBYVATEL
Počet obyvatel obce Tismice překročil hranici 500.
V Tismicích je nyní hlášeno 395 a v Limuzích 107 občanů

m

DOTACE KULTUR A A SPORT
Pro kulturu a sport v roce 2014 bylo obcí Tismice vyčleněno 60.000,- Kč. Kluby a spolky budou k předkládání
projektů vyzváni koncem ledna.

m

Předtiskovou úpravu nyní provádí Míša Zubíková
z Tismic. Byli bychom velmi rádi, kdyby se mezi
občany našel nějaký stálý dopisovatel či redaktor. Nemusí to být profesionál. Jde o to, aby uměl
česky, měl nějaké to tvůrčí „střevo“, uměl fotografovat, zajímal se o dění v obci a byl u toho,
když se něco děje. Najde se mezi námi takový ?

m

K ALENDÁŘ KOLÍNSKO
Do každé domácnosti trvale hlášených občanů
měl být koncem roku doručen tradiční kalendář
Kolínsko 2014. Je možné, že jsme vás nezastihli a kalendář nebylo možné vhodit do schránky.
Nějaké jsou ještě k dispozici na obecním úřadě.

ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce Tismice na rok 2014 byl schvá- m VYDÁNÍ KNIHY
len jako vyrovnaný v objemu 4 847 080,- Kč. Oznamujeme, že paní Růžena Hrdličková ze
Dlouhodobá úspora obce Tismice činila
Štíhlic, kronikářka obce, vydala knihu „Střípky
k 31.12.2013 celkem 3 694 803,90 Kč.
z historie obce“. Knihu si lze prohlédnout či
zapůjčit v Obecní knihovně v Tismicích
m KRONIK ÁŘ
a následně zakoupit u samotné autorky v čp. 4
Obec Tismice hledá kronikáře.
ve Štíhlících.

m

OBČASNÍK TRUBADÚR
V zastupitelstvu obce zaznívají hlasy, že by
čísel našeho občasníku mělo být mnohem více,
aby občané měli pravidelné aktuální informace. Bohužel není v silách úřadu ani zastupitelů soustavně se přípravě časopisu věnovat.

mVÝVĚSK A OBECNÍHO ÚŘ ADU

Obecní úřad v Tismicích bude mít novou důstojnou vývěsku – úřední desku. Vylepování dokumentů na okna úřadu bude snad konec – tedy
pokud těch „papírů“ nebude tolik, že nám nic
jiného nezbude.

Vážení spoluobčané.
Od 2.1.2014 má Obecní úřad Tismice k dispozici platné známky pro komunální odpad v
roce 2014. Poplatky se v roce 2014 nezvyšují.
Poplatek ve výši 700,- Kč na každou fyzickou osobu (nerozlišuje se trvale žijící občan,
rekreant či nájemník bytu či domu)

je splatný do 28.2.2014.

Jakékoliv změny ve vámi vyplněném registračním formuláři, mající vliv na vyměření poplatku, je třeba hlásit Obecnímu úřadu Tismice bez zbytečného odkladu. Jedná se
zejména o přistěhování či odstěhování, narození nebo zazimování objektu v určitém
období roku.
Poplatek za 1. psa činí 100,- Kč. Poplatek za každého dalšího psa činí 150,- Kč.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a

je splatný do 31.3. 2014.

Změny v držení psa (pořízení nebo úhyn) je třeba neprodleně hlásit.
Děkujeme za pochopení
Obecní úřad Tismice

LEDEN 2014 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

…ještě k nakládání s odpady v naší obci
áklady na likvidaci komunálního odpadu, separoN
vaných složek a odpadu objemného se v roce 2013
vyšplhají max. na 450.000,- Kč (v době tvorby toho-

to čísla občasníku není ještě uzavřeno účetnictví roku
2013). Na základě nové vyhlášky bylo v roce 2013 vybráno cca 375 tis. Kč (příjmy roku 2012 činily 253. tis. Kč).
Předpokládané příjmy za separaci od Ekokomu v roce
2013 činí cca 53 tis. Kč. Výběr poplatku tedy zhruba
odpovídá nákladům na likvidaci komunálního odpadu,
přičemž výše neuhrazených poplatků za rok 2013 činila
k 18.11.2013 v Tismicích 9.384,- Kč a v Limuzích 1.400,Kč. Ohlašovací povinnost dosud v požadovaném rozsahu nesplnil 1 rekreant Limuz a 1 občan z Tismic. Ostatní
poplatníci se chovali velmi zodpovědně a poctivě a tímto jim za jejich jednání děkujeme. Přesto upozorňujeme,
že každou změnu, jako odstěhování či přistěhování je třeba cca do 30 dní hlásit. Odpovědný v této věci je majitel
nemovitosti. Poplatek pak bude doměřen nebo jeho část
vrácena.
Ti, kteří v závěru roku 2013 do schránek obdrželi výpis
z hromadného předpisného seznamu, obsahující sou-

pis nedoplatků za jednotlivé osoby, by se měli ve vlastním zájmu dostavit na obecní úřad a dlužnou částku
uhradit. Vymáhání vždy podstatně navyšuje dlužnou
částku, zatěžuje pracovníky úřadu „nesmyslnou“ prací a situaci dlužníků vždy jen zhoršuje. DOHODA JE
VŽDY MOŽNÁ, JE VŠAK NUTNÉ KOMUNIKOVAT.
PŘIJĎTE, NA ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE SE SPOLEČNĚ
DOMLUVÍME.
Významné finanční úspory za likvidaci komunálního
odpadu oproti roku 2012 (úspora cca 100 tis. Kč) bylo
dosaženo jednak zavedením 14-ti denní frekvence svozu
mimo topnou sezonu a také důslednější separací odpadu,
včetně biologického. Zastupitelé považují přijatá opatření za krok správným směrem a děkují všem, kteří neplní popelnice, trávou, zeleninou, papírem nebo PET lahvemi a sklenicemi.
Poplatek pro rok 2014 nebude z výše uvedených důvodů
navýšen a to i přes 3% nárůst cen služeb Nykos.
							
				
(ou)

… vývoj situace v odpadovém hospodářství ČR
becné informace: IURMO obecně prospěšná společO
nost, která zajišťuje řešení některých projektů pro
Středočeský kraj. Jedním z projektů je analýza možností zavedení tzv. Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO). IURMO bylo založeno v roce 2011 Svazem
obcí a měst ČR.
Strategie ISNO je založena na předpokladu, že bude
záměrně zvýšena cena
za skládkování odpadu (tj. ukládání odpadů
na skládky). Tento krok
by pomohl k výstavbě spaloven, protože by
se vyrovnala cena spalování odpadu a skládkování. V této chvíli je náklad na odstranění odpadů skládkování cca na polovině oproti ceně odstranění odpadů spalováním (spalování je tedy nekonkurenceschopné). Jako hlavní
opěrný bod těchto předpokladů je dále uváděno zakotvení
zákazu skládkování v následujících cca 10 letech do zákona o odpadech ČR. Svaz měst a obcí ČR a IURMO proto předpokládá výstavbu velkokapacitních spaloven odpadů, kde bude odpad, který již nesmí na skládky, spalován.
Jelikož je však výstavba spaloven velmi nákladná (řády
miliard Kč), počítá se s výstavbou omezeného množství

těchto zařízení. Jelikož je však nutné do míst jejich vzniku odpad převážet, navrhuje se výstavba většího množství
překládacích stanic komunálních odpadů právě ve vybraných lokalitách Středočeského kraje. IURMO v současné době vytipovává lokality na území obcí a měst, kde by
mohly být vybudovány překládací stanice komunálních
odpadů. Také obec Tismice byla dotázána. Obec Tismice
nemá zájem o vybudování překládací stanice na jejím
území. Odpad by byl po té dopravován do města Mělník.
V tomto městě je předpoklad výstavby spalovny, která by
měla pojmout komunální odpady ze Středočeského kraje. Jelikož je však při výši investice v řádu miliard nutné
zajistit spalovně dlouhodobý přísun odpadu, je cílem strategie ISNO zavést svazky měst a obcí, které by se patrně
podílely na dodávání odpadu do města Mělník. Jelikož je
však u velkokapacitní spalovny nutné zajistit příjem
na velmi dlouhou dobu, zřejmě se budou muset obce
a města ve svazku zavázat k plnění dlouhodobé povinnosti – dodávat tento odpad do Mělníka. 		
(ou)
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Komentář společnosti Nykos a.s.
Výstavba spaloven odpadů, překládacích stanic a jejich
následné „povinné“ využívání může velmi výrazně zdražit služby v odpadovém hospodářství pro města a obce,
které této možnosti využijí. Můžeme zde použít zdravý
selský rozum, kdy jsme schopni již nyní předpokládat,
že samotná doprava odpadů z obcí a měst Středočeského
kraje do města Mělník je naprosto ekonomicky nevýhodná a v klasické tržní ekonomice nemá toto řešení žádné
opodstatnění. V informacích je uvedeno,
že se bude jednat o efektivní řešení odpadového hospodářství, nicméně nikde není uvedeno porovnání současného systému s tím budoucím, navrhovaným. Současný
systém je dle celosvětového měřítka naprosto vyhovující
a to jsme připraveni např. v porovnání se zeměmi EU
dokázat na datech Eurostat apod. Česká republika patří
mezi jedny z nejlepších zemí v oblasti třídění odpadů
v EU! Skládkování odpadů je v současné době velmi diskutované téma, nicméně v současné době – ekonomické
situaci, rozvoji obcí a měst, cenové úrovni služeb apod. se jedná o moderní zařízení k nakládání s odpady, které
zajišťuje nižší náklady pro obce a města. Pochopitelně je

kapacita skládek omezena, nicméně pro následující roky
bohatě stačí a již nyní přicházejí společnosti zabývající se
odpadovým hospodářstvím s technologiemi, které
v budoucnu zajistí např. i třídění komunálních odpadů,
spoluspalování odpadů v cementárnách apod. Kvalita třídění se ve vašich městech a obcích neustále zvyšuje, díky
třídění bioodpadů jsme společně dokázali snižovat množství směsného komunálního odpadu a udržet tak cenové
hladiny na přijatelné úrovni. Touto cestou chceme jít dál,
protože je, podle našeho názoru, správná. Pokud se nám
podaří ve spolupráci s Vámi více třídit, zajišťovat stále
větší objem vytříděných odpadů, učit se třídit nové komodity odpadů apod., považujeme to za krok správným směrem. Laicky lze náš postoj shrnout heslem: „Co chcete
pálit, když nebude co?“ Zde připomínám hlavní bod třídění odpadů, který je často opomíjen. Třídění odpadů je velmi důležité zejména pro znovupoužití materiálů (plasty,
papír, sklo, BIO), což zajišťuje vyšší surovinou soběstačnost a nižší využívání dalších přírodních zdrojů.		
							
(Ing. Petr Jindra, obchodní zástupce Nykos a.s.)

aktuálně.cz - Rozhovor s Petrem Havelkou
Jeden z nejčtenější informačních serverů přináší rozhovor s ředitelem České asociace odpadového hospodářsví Petrem
Havelkou k aktuálním a pro mnoho obyvatel ČR důležitým otázkám odpadového hospodářství. Rozhovor je umístěn na
webu serveru Aktuálně.cz
http://aktualne.centrum.cz/nazory/clanek.phtml?id=790042
a konci srpna měl Senát PČR projednávat návrh novely zákona o odpadech. Připravil ho senátor Petr Šilar
N
(KDU-ČSL). V odborných kruzích šlo o návrh široce kri-

tizovaný. Ani horní komora Parlamentu ČR neměla vůli
se jím zabývat. Pro stažení novely z programu se vyslovilo 48 z 52 přítomných senátorů. Jak ale nedávno upozornil v analýze Martin Dvořák, souboj o podobu likvidace
odpadů v České republice tímto zdaleka nekončí. Šilarova
epizoda byla jen dalším z projevů souboje o trh s odpady u nás.
Jedním ze subjektů, který kritizoval Šilarovu novelu nejhlasitěji, je Česká asociace odpadového hospodářství
(ČAOH). Podle ní je novela protitržní, protisoutěžní, vede
k vyšším nákladům na odpadové hospodářství, počítá se
zvýšením ceny za odpady, kterou platí občané a firmy,
a jde silně na ruku pouze jedné z technologií nakládání
s odpady, konkrétně spalovnám odpadů. Podle ČAOH by
uplatnění novely vedlo k „destrukci současného úspěšného, kvalitního a stále nákladově akceptovatelného odpadového hospodářství ČR“. O jakou budoucnost tedy usiluje tato organizace, se ptáme Petra Havelky, výkonného
ředitele ČAOH:
Příznivci spaloven by zřejmě řekli, že trváte na zachování statu quo, neboť zastupujete zejména společnosti, provozující skládky…
Musím se pousmát. Je to klasické účelové a také dosti
plytké klišé těch, kteří prosazují citelné zdražení služeb

v sektoru, aby si vytvořili podmínky pro svůj byznys.
Není to pravda a je to jednoduše ověřitelné. Podívejte se
na situaci v České republice: za posledních šest let zde
vznikly stovky moderních zařízení na zpracování odpadů, nové skládky zde prakticky nevznikají. Firmy, které
jsou sdruženy v naší asociaci, se zabývají mnoha způsoby zpracování odpadů a jsou v tom úspěšné. Máme více
firem, které se zabývají prakticky jen recyklací, jiné zase
energetickým využíváním odpadů. Naši členové, na rozdíl od prosazovatelů spaloven, mají zájem na vysoké míře
třídění a recyklace. A status quo? Víte, vždy je co zlepšovat a také se o to snažíme. Ze statistických dat plyne,
že míra třídění a recyklace neustále roste, zatímco skládkování klesá (zdroj MŽP, Cenia). Nakládání s odpady
v Česku je v souladu s požadavky EU. Není třeba dělat
zbytečné revoluční změny, přesouvat starost o odpady do
státních rukou, budovat nové systémy a kvůli tomu zvedat lidem poplatky. Také politika Unie ve věci odpadů se
postupně vyvíjí – od skládek a spaloven k co nejdůslednější recyklaci, takže bychom za pár let mohli jít navrhovanou podporou spaloven proti proudu.
V České republice jsou v provozu tři velké spalovny odpadu. Podle vás je tím kapacita pro zemi naší velikosti naplněna?
Zastánci spaloven říkají – stejně jako Vy teď -, že máme
jen tři spalovny, že se něco recykluje - a zbytek se sládkuje. Takové zjednodušení, že se skoro vše skládkuje, je sil-
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ně zavádějící. V ČR se v roce 2011 využilo celých 78 %
odpadů. Co se týká energetického využití, odpady nekončí jen ve třech spalovnách. V zemi je dalších 44 různých
zařízení, kde se odpady energeticky využívají a tato cesta se rozvíjí i bez navrhovaného citelného zdražení. Dám
vám příklad: Několik našich členských firem provozuje či
spouští zařízení na třídění a úpravu odpadů, kdy výstupem je palivo z odpadu (TAP), které je možno energeticky využít v k tomu vhodných zdrojích po celé ČR. Takové
linky jsou např. v Pardubickém, Moravskoslezském,
Plzeňském i Středočeském kraji, ale i v dalších regionech. Tato zařízení nepotřebují uměle navýšit poplatky
v zákoně ani centralizovat svoz odpadů z celého kraje jako
mamutí spalovna. Jsou místní a stojí jen zlomek toho, co
spalovna. V daných regionech to tedy dává ekonomicky
i environmentálně smysl.
To, co kritizujete skoro nejvíc, a to nejen na Šilarově novele, je tzv. Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO),
který by centralizoval sektor a toky odpadů, odpad by
pak směřoval zejména do několika málo velkých spaloven. Na první pohled by laik řekl, že to nakládání s odpady zlevní…
Ale naopak! Znáte přeci příklad z vodárenství, které je
typické svou centralizací a dlouhodobými smlouvami
a kde se cena vody za posledních 20 let zvedla 100 krát.
V sektoru odpadů podobnými novelami také nyní hrozí, že starostové by se museli zavázat na nějakých 10 –
15 let dopředu a měli by podstatně menší možnosti výběru a ovlivnění ceny oproti dosavadnímu stavu. Dám vám
příklad z Německa: obce se sdružily, postavila se spalovna, investor starosty přesvědčil, že produkce odpadů bude
růst a oni podepsali, že když spalovně nedodají dostatečné
množství odpadu, tak ten rozdíl doplatí. Výsledek? Lidé
v Německu chtějí třídit a recyklovat, protože jsou environmentálně uvědomělí, odpadů do spaloven je méně než se
předpokládalo a obce doplácejí spalovnám v konkrétních
případech až 3 200 000 euro ročně. Velmi vážnou situací se začal zabývat dokonce i zemský parlament. Ostatně
i v ČR už nyní musí spalovny svážet odpad z několika
krajů a mají také problém s výhřevností. A to se zatím
ve srovnání s Německem u nás pořád třídí méně. Za zmínku stojí také to, že původní předpoklady Svazu měst
a obcí ČR týkající se očekávaného vysokého nárůstu produkce odpadů se rovněž, podobně jako v Německu, nedostavily.
Všiml jsem si, že jste vyčítali Šilarově novele zvýšení cen
za svoz odpadu pro občany. Takže při zachování stávající
situace by se ceny nezvedly?
Novela citelně zdražuje odpady lidem do roku 2020
dokonce o 100%! Podle nás jde o součást dlouhodobé a již několikrát deklarované snahy některých subjektů (Teplárenské sdružení, SMO) dosáhnout „politického“
umělého zvýšení poplatků za skládkování ze současných
500 Kč za tunu až na 2900 Kč za tunu během příštích
10-15 let. Takto vysoké poplatky jsou nutné jen proto, aby
spalovny mohly ekonomicky fungovat. Je obecně známé,
že jde o prakticky nejdražší cestu jak naložit s odpady.

Vy jste někde řekl, že když projde Šilarova novela, hrozí, že zahraniční firmy postupně z České republiky utečou. To bylo taktické strašení, anebo jste to myslel vážně?
Jakožto zástupce asociace s firmami živě komunikuji
a musím říct, že bohužel jsem to myslel vážně. V novele
je napsáno, že 80% vybraných poplatků by nově mělo jít
krajům. To je celkem silné kafe, dřív šly peníze dotčeným
obcím a tzv. riziková část Státnímu fondu životního prostředí. Dvacet let tady odpady fungovaly na základě tržních principů a soukromého kapitálu a vybudoval se zde
i na evropské poměry velmi kvalitní systém. Teď by chtěl
někdo dát stamiliony úřadu, který odpad ani neprodukuje ani ho nezpracovává. Úřadu, který by měl na základě
své úvahy vybrané prostředky nově každoročně přerozdělovat do stávajícího tržního prostředí. To je přeci zásadní deformace trhu a konkurenčního prostředí a nebezpečný prostor pro zneužití těchto prostředků. Skupiny, které toto prosazují, chytře a účelově říkají, že to chtějí dát
krajům, aby plnily cíle „plánu odpadového hospodářství“.
Pokud má být nástrojem na plnění cílů v doposud úspěšném a fungujícím odpadovém sektoru centrální řízení,
přerozdělování a napadají mě i silnější slova, mám z toho
celkem zásadní obavy a zdaleka nejsem sám. Jestliže se
tyto nápady realizují v odpadech, jsem skutečně zvědavý, která odvětví přijdou na pořad dne příště. Ostatně dle
informací, které máme k dispozici, byly podobné snahy i v Maďarsku. Tam je prý již zaznamenáván postupný odchod firem, který má dopad na snížení konkurence a na kvalitu a cenu služeb. Obávám se ale, že zamítnutím Šilarovy novely nic nekončí, objeví se další podobné
snahy, které budou chtít občanům vytáhnout další peníze
z peněženek a zákonem připravit výnosné prostředí
na příští roky pro pár vyvolených, podobně jako u fotovoltaiky. Když to shrneme: na snahách změnit principy
v odpadovém hospodářství vám nejvíc vadí zavedení
integrovaného systému a zvyšování poplatků za odpady.
Ano, někdy slýchám, že jsme silně proti spalovnám. Není
to tak, tuto moderní technologii uznáváme a respektujeme. Říkáme ale, že je nejdražší a bude mít citelný finanční dopad na občany a že existují rovnocenné a mnohem
levnější cesty k plnění cílů. Ke spalovnám se vyjadřujeme proto, že jsou zcela spojeny s potřebou zavedení centralizovaného řízení odpadů (ISNO) a umělými protitržními změnami v zákoně. Ať prostě vstoupí férově na trh
jako ten, kdo si chce postavit recyklační linku, či jakékoli jiné zařízení. Neznám nikoho, kdo provozuje recyklační
linku, že by nejdřív obíhal celý parlament a ministerstvo
a chtěl si desetkrát změnit zákon, aby si připravil podmínky pro svůj vstup na trh. Kdyby velké spalovny měly
v ČR ekonomickou logiku, odpadářské firmy by byly první, kdo by do nich investoval. Jejich vlastníci by rozhodně na takové investice měli. Avšak my nechceme zbytečné zdražení v zákoně. Chceme soutěž a postupný dosavadní rozvoj vedoucí k většímu třídění a recyklaci v podmínkách volného trhu, kde má možnost uspět ten lepší.
Chceme evoluci, nikoli předem připravené účelové revoluce výhodné jen pro vybranou technologii.

Vážení spoluobčané, možná jsou naše informace jednostranné. Nicméně nechceme stranit žádnému názoru a v žádném případě stát na straně odpadářských firem. Chceme hájit zájmy občanů a chránit přírodu naší Země. Pokud se na celou problematiku
díváte z jiného úhlu a rádi byste se s ostatními o to podělili, pište na adresu ou.tismice@volny.cz. Rádi vaše postřehy a informace zveřejníme. Každý z nás občanů si pak na situaci může vytvořit vlastní, relevantními informacemi podložený názor. Těšíme
se na vaše reakce.							
					
(ou)
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zasedání zastupitelstva obce tismice
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 5/2013
ze dne 18.9.2013
1-3/5/2013

Formální úkony

4/5/2013		

ZOT schválilo rozpočtové opatření č. 5/2013

5/5/2013		
ZOT vyhodnotilo zájem občanů o vodovod
jako významný a rozhodlo o dopracování prováděcí dokumentace vodovodu. Obec Tismice zažádá o dotaci na realizaci projektu vodovod v Tismicích i
Limuzích a dále o dotaci na realizaci projektu Splašková kanalizace Tismice. Marie
Jindřišková Freundlová vyhledá vhodný bankovní produkt pro
ukládání zálohových plateb od občanů.
6/5/2013
ZOT pověřuje starostku obce uzavřením
smlouvy na zhotovení Projektu pro provedení stavby „Obec
Tismice - VDJ a veřejný vodovod“ se zhotovitelem INGAS
PRAHA s.r.o.
7/5/2013
ZOT schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002544/7A a 7B, „Tismice – kabel
VN, nová CTbb, kabel NN, demontáž stávajícího venkovního vedení NN“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
8/5/2013		
ZOT nesouhlasí s odkupem části pozemku
676/1 v k.ú. Tismice (pod TS „U kapličky“) Společností ČEZ
a.s. s tím, že věcné břemeno je postačující.
9/5/2013
ZOT schvaluje darovací smlouvu na částku 6.000,- Kč ve prospěch „Škvoreckého občanského sdružení
Společnost Marie Terezie Savojské, o.s.“.
10/5/2013
ZOT za účelem předfinancování projektu
obnovy dětského hřiště tismické mateřinky posílí investiční
fond MŠ Tismice o 160.000,- Kč.
11/5/2013
ZOT schvaluje snížení příspěvku starostky obce Tismice na úhradu služeb T- Mobile z 500,- na 200,Kč měsíčně za účelem pokrytí soukromých hovorů. Původní
smlouva byla přepracována na měsíční tarif 749,- Kč vč. DPH.
12/5/2013
ZOT schvaluje obecní směrnici č. 1/2013
a 2/2013. Ostatní dříve vydané směrnice (od č. 3) zůstávají
v platnosti.
13/5/2013
ZOT souhlasí se zřízením neveřejné čerpací
stanice motorové nafty o objemu 5 000 lt. na parc.č. 75/1
v k.ú.Tismice a pověřuje starostku obce vydáním stanoviska.

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 6/2013
ze dne 22.10.2013
1-3/6/2013

Formální úkony

4/6/2013

ZOT schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013

5/6/2013
ZOT schvaluje zřízení speciálního spořícího účtu ke stávajícímu běžnému účtu obce Tismice, určeného pro vkládání peněžních darů od občanů výlučně za účelem
výstavby vodovodu a kanalizace v obci Tismice. Zastupitelstvo
obce dále schvaluje návrh darovací smlouvy mezi obcí Tismice
a dárcem, která zaručuje vrácení daru v případě nezahájení
realizace projektu kanalizace nebo vodovodu do 31.12.2015.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zřízením spořícího
účtu a uzavíráním smluv.
6/6/2013
ZOT revokuje své usnesení č. 10/5/2013 a
v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem předfinancování projektu obnovy dětského hřiště tismické mateřinky schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 160.000,- Kč ve
prospěch Mateřské školy Tismice. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o půjčce.
7/6/2013
ZOT schvaluje Nařízení obce č. 1/2013
Zákaz podomního prodeje

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 7/2013
ze dne 10.12.2013
1-3/7/2013

Formální úkony

4/7/2013
č. 7/2013

ZOT schvaluje rozpočtové opatření

5/7/2013
ZOT schvaluje Rozpočet obce Tismice
(resp. jeho závazné ukazatele) na rok 2014. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný s tím, že příjmy ve výši 925.580,- Kč tvoří nespecifikovanou rezervu běžného roku 2014. Zastupitelstvo
obce dále schvaluje Rozpočtový výhled obce Tismice na rok
2014 - 2019.
Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 16 Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen stanovený celkový objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých OdPa schváleného rozpočtu roku 2014 (tzv. závazné ukazatele rozpočtu), v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů (rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu po položkách), kromě mzdových, povoluje. Tyto
změny je oprávněn provádět starosta ve spolupráci se správcem rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření (tj. změny závazných
ukazatelů rozpočtu) v následujícím rozsahu: do výše 30.000,Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět
jen v případech:
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a)
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b)
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c)
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce Tismice si vyhrazuje právo na informaci
o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schváleném rozpočtovém opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně).
Zastupitelstvo obce Tismice dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým osobám
dle schváleného rozpočtu na rok 2014 ve výši níže uvedené:
Mateřské škole Tismice
neinvestiční příspěvek zřízeným PO

350 000,- Kč

TJ Tismice		
neinvestiční transfer občanským sdružením 30 000,- Kč
SDH Tismice		
neinvestiční transfer občanským sdružením 30 000,- Kč
o.s. Život pod Klepcem
neinvestiční transfer občanským sdružením

3 000,- Kč

6/7/2013
ZOT bere na vědomí závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2013, které provedli kontroloři krajského úřadu dne 20.11.2013. Zastupitelé
berou dále na vědomí zjištěné chyby:
- výdaje, týkající se projektu „Obnova dětského hřiště
v Limuzích“ nebyly označeny nástrojem 27, zdrojem 1 a 5
a účelovým znakem 89517 a 89518
- výsledek hospodaření za rok 2012 je vykázán na účtu 431,
nikoliv na účtu č. 432, jak mělo být k datu úč. závěrky 13.3.2013
byly opraveny účetním již v den auditu a to doklady č. 1454
a 1455.
Zastupitelé schvalují prodej pozemku parc.č. 108/8 v k.ú.
Tismice o výměře 32 m2 paní Jaroslavě Kozové, bytem Tismice
116, za kupní cenu 1.740,- Kč. Zastupitelé dále schvalují systémové opatření, které jasně definuje, že schválení prodeje musí
vždy následovat až po zveřejnění záměru, nestačí pouze před
zveřejněním záměru. Plněním tohoto opatření pověřuje zastupitelstvo starostku obce.
7/7/2013		
ZOT
schvaluje
jako
zpracovatele
„Výběrového řízení na dodavatele akce Tismice – splašková
kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“ a to
na základě nejnižší nabídnuté ceny a na základě dobrých referencí obce Rostoklaty, firmu STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o..

Zastupitelstvo obce dále schvaluje návrh mandátní smlouvy
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
8/7/2013
ZOT souhlasí s odměnou ve výši 8.000,- Kč
hrubého, která bude vyplacena Jiřímu Kozovi za práci odvedenou nad rámec povinností zastupitele v roce 2013, formou
dohody o provedení práce.
9/7/2013
ZOT schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt “ Rekonstrukce chodníku aneb bezpečně do školky“
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
Zastupitelstvo obce rovněž souhlasí s případným podáním projektu do nové výzvy MAS Regionu Pošembeří a pověřuje starostku obce vypracováním žádostí a podáním projektů.
10/7/2013
ZOT schvaluje Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství firmou NYKOS
a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Zastupitelstvo
dále navrhuje zachovat stávající výši poplatku.
11/7/2013
ZOT bere na vědomí výsledky a závěr kontroly hospodaření MŠ Tismice za II a III.Q roku 2013.
12/7/2013
ZOT schvaluje záměr na prodej pozemku
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., parc. KN č. 3/1- část o výměře cca 21m2 pod stávající trafostanicí.
13/7/2013
ZOT schvaluje aktualizaci č. 1/2013
Místního programu obnovy vesnice – obce Tismice a její části
Limuzy
14/7/2013
ZOT schvaluje Plán inventur k inventarizaci
majetku a závazků obce Tismice za rok 2013. Inventura
se uskuteční v termínu 13.1.2014 – 24.1.2014, komise ve složení-předsedkyně Ing. Marie Jindřišková Freundlová a člen
Petr Heřtus.
15/7/2013
ZOT bere na vědomí změnu cenové nabídky
na instalaci dopravního značení f. VAKOshop a bere na vědomí související změnu rozpočtu.
16/7/2013
ZOT schvaluje pořízení clon na stožár (mezi
čp. 10 a 11) slavnostního osvětlení kostela v Tismicích.
17/7/2013
ZOT schvaluje pořízení kontejneru pro sběr
šatstva, obuvi a hraček od firmy REVENGE a jeho umístění
před obecní úřad v Tismicích.
18/7/2013
ZOT schvaluje Partnerskou smlouvu mezi
obcí a MŠ Tismice ve věci spolupráce na projektu „Bezpečně
do školky“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
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Nařízení č.1/2013
Zákaz podomního prodeje
Nařízení č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Tismice se na svém zasedání dne 22.10.2013 usnesením č. 7/6/2013 usneslo vydat v souladu s §
18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s §11 a §102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení:
Článek 1
Základní pojmy
1.
Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky
nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení, zejména domů
a bytů.
2.
Pochůzkovým prodejem se rozumí jakýkoliv prodej zboží a poskytování služeb včetně nabídky tohoto prodeje zboží a poskytování služeb, který(é) je konaný(é) bez předchozí objednávky mimo provozovnu prodejce a bez prodejného zařízení na veřejně přístupných místech, a to včetně prodeje zboží z přenosného nebo neseného zařízení, ze
zavazadel nebo z ruky.
Článek 2
Podomní prodej
1.

Podomní prodej je na území obce Tismice i v jeho částech, tj. Tismice a Limuzy, zakázán.

2.

Pochůzkový prodej je na území obce Tismice i v jeho částech, tj. Tismice a Limuzy, zakázán.

3.

Zákazy podle bodů 1 a 2 tohoto nařízení se netýkají prodeje zboží realizovaného podle zvláštních právních
předpisů, např. dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách v platném znění.
Článek 3
Kontrola nařízení
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Tismice prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
Článek 4
Sankce

1.

Poruší-li právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnosti
stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu uložena pokuta do výše 200.000,- Kč.

2.

Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu uložena pokuta do výše 30.000,- Kč.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1.

Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy a obecně závaznými
normami nejsou tímto nařízením dotčena.

2.

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 29.11.2013

Ing. Martina Zdražilová					
starostka obce Tismice					

Petr Heřtus
místostarosta obce Tismice
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
ROZPOČET OBCE TISMICE NA ROK 2014
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TISMICE NA ROK 2014 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
VÝDAJE

2014

Z TOHO:

2212

Silnice

200 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

130 000

2310

Pitná voda

500 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

100 000

3111

Předškolní zařízení

350 000

3314
3314

Činnosti knihovnické celkem

40 000

5021 Odměna knihovníka

15 000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

50 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

25 000

3392

Zájmová činnost v kultuře

23 500

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví

36 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

30 000

3419

5222 Neinvestiční příspěvek na činnost

30000

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví celkem

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

500 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

329 000

3745

10 000
145 000
33 000
10 000

3745

5021 Ostatní osobní výdaje -dohody

100 000

3745

5031 Povinné sociální zabezpečení

17 000

3745

5032 Povinné zdravotní zabezpečení

5212

5901 Obrana obyvatelstva

5512
5512

7 000
10 000

Požární ochrana dobrovolná část

50 000

5222 Neinvestiční příspěvek na činnost

6112

Zastupitelstva obcí celkem

6112

5023 Zastupitelstvo obce - mzdy

6112

5031 Povinné soc.zabezpečení

6112

5032 Povinné zdravotní zabezp.

6171

30 000
604 000
460 000
97 000
47 000

Činnost místní správy celkem

741 000

6171

5011 Místní správa - mzdy pracovní poměr

6171

5021 Ostatní osobní výdaje

20 000

6171

5031 Povinné soc.zabezpečení

50 000

6171

5032 Povinné zdravotní zabezp.

25 000

6171

5038 Povinné pojistné Kooperativa

6171

5222 Neinvestiční příspěvek na činnost

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6401
PŘÍJMY
0

250 000

2 000
3 000
5000

5901 Rezerva běžného roku

925 580

Celkem výdaje

4 847 080

Daňové příjmy celkem

4 453 000

2014

Z TOHO:

4112 Dotace SR
1012

88 000

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3111

Předškolní zařízení

3314

Činnosti knihovnické

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitosti kultury a církví

3612

Bytové hospodářství

99 580
1 000
1 000
160 000
15 000
3 000
1 000
45 000

3632

Pohřebnictví

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpad

42 000

6171

Činnost místní správy

25 500

Příjmy celkem

1 000

4 847 080

Vyvěšeno: 17.12.2013
Sejmuto:
2.1.2014
zároveň elektronicky
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V TISMICÍCH
áří loňského roku bylo opravdu nabité – a začaZ
lo to 8.9. 2013 tradičními Dny evropského dědictví
v Tismicích, pokračovalo vítáním občánků a Jabkobraním

v Limuzích.
V rámci sobotního odpoledne proběhl v basilice koncert
hudebního uskupení Společnost Marie Teresie Savoiské,
které předneslo díla Johna V. Stamitze, G.F. Händela,
J. Haydna, A. Dvořáka a dalších. Na housle hráli Ladislav
Šmejkal a Tatina Ymenová, na violu Renata Machačová
a na cello David Rejchrt.

Prezentace projektu Leader

Společnost M.T.Savoiské

			

Pro rodiny s dětmi byla přichystána bojovka, trasa
od knihovny, ořechovkou, kolem hřbitova a basiliky,
na níž byla umístěna stanoviště s úkoly. Děti i rodiče byli
velmi šikovní a tak jim odměnou nebyla jen čokoládová
Fidorka, ale i uspokojení ze zvládnutých úkolů. V rámci
odpoledne prezentovala obec Tismice připravovaný projekt Slavnostního osvětlení kostela. Tento leaderovský
projekt byl v závěru roku 2013 dokončen a nyní připravujeme jeho vyúčtování.
(ou)

Tradiční cíl cyklistů
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JABKOBR ANÍ
řetí ročník Jabkobraní letos vzešel ze spolupráT
ce občanského sdružení Rozvoj Vrátkova a občanského sdružení Život pod Klepcem. Akce spojená
se Svatováclavskými slavnostmi se konala 28.září 2013
v Limuzích.
Celé odpoledne bylo teplo a krásně slunečno. Zájem byl
o všechny stánky s rukodělnými výrobky i aktivitami
a s domácími potravinářskými výrobky, jablky, mošty
… Točilo se pivo i limonáda, místní se postarali o pečené klobásky i hudební doprovod. Každý si přišel na své.
Soutěžilo se o nejlepší „štrúdl“. Svatováclavský chorál
i jiné písně zazpívali VOXáci z Českého Brodu. O histo-

rii vyprávěl Jan Psota, pan Hamták rozhoupal zvon místní
kapličky. Vládla milá a pokojná atmosféra. V rámci odpoledne bylo prezentováno dokončení projektu „Obnova
dětského hřiště v Limuzích“ z programu Leader. Akci též
finančně podpořila obec Tismice.			
(ou)

VOXáci

		

Co umí šikovné ruce
		

Mňam . . .			

Něco pro holčičky

A jede se…

Pan Hamták zvoníkem
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
září roku 2013 jsme již potřetí vítali naše maličké
V
občánky. Bylo jich celkem osm:
Nikolka, Žofie, Jan, Zuzanka, Hynek, Štěpán, Natálka

a Jiří. Na violoncello zahrála slečna Julie z českobrodské lidušky, za doprovodu mamky zazpíval veselou
Svěrákovu písničku Jonáš Přibyl a svou básničku tenkými hlásky přednesly děti z mateřinky. Toto setkání je pro

Babyparking . . .						

Hyneček					

nás pokaždé velmi milé a tak doufáme, že jsme potěšili
i jeho účastníky.
Paní Suchá s malým Tobiášem si může dáreček vyzvednout kdykoliv na obecním úřadě.			
(ou)

Přivítání

Nikolka					

Honzík						

Zuzanka

Natálka a Jiřík v tismickém dresu
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Malí recitátoři

Štěpánek - malý místostarosta

Lyrické viloncello

Růžička pro Žofinku

ZASTŘEŠENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
a počátku školního roku 2013/2014 zastřešila obec
N
Tismice nástupní autobusovou zastávku v Tismicích
i Limuzích a to v rámci projektu Leader MAS Region

Pošembeří. O tématickou výzdobu zastávek se stará Mateřská škola Tismice. Věříme, že přístřešky budou
dobře sloužit ke spokojenosti cestujících.

UPOZORŇUJME: V PROSTORÁCH ZASTÁVKY
NENÍ MOŽNÉ KOUŘIT!!!
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RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
předvánočním čase jsme nejen rozsvěceli stromky
V
na návsích obou obcí, ale těsně před Vánoci se
také sešli tismické basilice, abychom se zaposlouchali do známé a tradiční mše Jakuba Jana Ryby. Příchozí
i přijíždějící, troufám si říct, byli mile překvapeni do daleka svítící dominantou kostela. Těsně před Vánoci se nám
totiž podařilo zprovoznit slavnostní osvětlení a tak basilika zářila daleko do krajiny. I během svátků si pak mnozí z vás nenechali ujít tento nevšední zážitek. Vycházeli
jste ven podívat se na tu krásu. Mnozí z vás nám poslali své fotografie spolu s přáním. Za oboje velmi, velmi děkujeme. Těšíme se z toho, že vám projekt přinesl
radost. Slavnostní osvětlení bude nadále v provozu během
významných dnů v roce a při slavnostních příležitostech.

Poděkování hudebníkům

Vlastní uvedení Rybovy mše bylo letos také jiné v tom,
že si sbor nenajímal cizí sólisty. Všichni čtyři sólisté Veronika, Pavlína, Janek a Jan vzešli z VOXu. Slavnostní
atmosféru pomohl vytvořit teplý čaj i svařáček a také
něco sladkého k zakousnutí. Koncert v Tismicích má vždy
svou osobitou atmosféru, kterou vytváří nejen účinkující,
ale i návštěvníci. Snad jsme se v předvánočním čase mile
zastavili a cítili se dobře.
(mz)

VOX Bohemica

Fotografie od vás

Noční fara

Tismická basilika

LEDEN 2014 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

CO SE DĚLO NA KLEPCI ???
řírodní památka Klepec je jedno ze 187 zvláště chráP
něných území, pro které zajišťuje péči Krajský úřad
Středočeského kraje. Jeho pracovníci lokalitu pravidelně
navštěvují. V roce 2013 probíhalo a nadále bude probíhat odstraňování výmladků akátu. Pařezy budou na místě ponechány až do úplného uhynutí akátů. Postup likvidace akátového porostu je komplexně popsán v metodice dostupné na: http://www.daphne.cz/vystupy/metodicky-list-boj-s-akatem
Bohužel jsme z důvodu rozsahu nebyli schopni metodiku v rámci občasníku zveřejnit. Doporučujeme ji však
ke stažení na výše uvedené adrese. Jde o velmi zajímavý materiál.
(ou)

Akáty v likvidaci

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU
letošní zakončení Podklepecké ligy se konalo na louce
Ipřekážka
za naší vesnicí. Ovšem letošní rok nastala neočekávaná
v podobě přepravy materiálu na louku z příčiny

rekonstrukce mostu. Nezbylo nám nic jiného, než naložit
veškeré věci na valníky a vyrazit po vyznačené objížďce.
Po příjezdu na louku jsme se hned pustili do práce, aby
na třináctou hodinu, kdy soutěž začínala, bylo vše připraveno. První sbory se začaly sjíždět na půl jednou, kdy
bylo vše již připraveno. Na okraji louky byl postaven stan,
ve kterém se prodávalo dobře vychlazené pivo, vařil se
grog a jako již tradičně se prodávaly opečené klobásky.
Mezi tím jsme na louce dopřipravili terče a základnu, ze které všichni soutěžící startovali. O dobrý zvuk
a trochu líbezné melodie se jako vždy postaral D.J. v
podání Jirky Kozy. Vše probíhalo díky výbornému počasí v přátelském duchu. Náš sbor se umístil na prvním
místě a díky sečteným výsledkům z předchozích soutěží v letošním roce obhájil prvenství v Podklepecké
lize. Putovní pohár tedy zůstal
našemu sboru.
Lukáš Mátl, SDH Tismice

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového
dění v obci Tismice částkou 9.000,- Kč.
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HASIČSK Á ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM, aneb ještě ohlédnutí za létem
iž se pomalu začíná stávat tradicí zábava pod širým
Jmístních
nebem, která se koná v tismickém lesíku pod taktovkou
dobrovolných hasičů. Ani letošní ročník nebyl

výjimkou. Datum konání bylo stanoveno na 27.7.2013.
Nikdo netušil, jak má sv.Florián ty naše kluky hasičský rád, protože počasí letošního ročníku bylo opravdu
jako objednané u patrona hasičů! Ale začněme od samého začátku - rozhodnutí o konání zábavy musí padnout
již na samém počátku roku. Letos nebylo pochyb, že
se zábava bude konat. Datum se ladí během roku a letos
to byla trefa přímo do černého - spíše řečeno, slunečného
dne. Louka byla kvalitně posekána naším bratrem hasičem, soukromým zemědělcem Láďou Borovským, který
nám ještě zajišťoval dopravu vybavení na louku.V sobotu jako první vyrazila do lesíka hasičská elektro-četa
ve složení Ruda Ferbs a Jirka Koza. Při příjezdu k bráně tito odborníci seznali, že zámek na závoře si postavil
hlavu a nepustí je dál. Ale to by nebyli naši hasičtí všeumělové, aby si neporadili.Chtělo to jenom dovést centrálu a rozbrušovačku. Jak jednoduché a jde to i bez klíčů!
A když se dostali do lesa, tak se mohli pustit do osvětlení, které návštěvníci v pozdních či ranních hodinách jistě ocenili. Po obědě začala ta správná přípravná vlna, kde
se navezly stoly, lavice, stany, občerstvení…atd. Kdo nebyl
do té doby opálený, tak toto odpoledne nějaký ten bronz
jistě pochytil. K večeru se dostavila kapela Syntéza, která nás provázela celým večerem a podle ohlasu návštěvní-

Tančí i hasičský potěr

ků to bylo na výbornou! Ve výčepu jste mohli potkat Jirku
Kozu a Jirku Pášu. Ostřejší povzbuzováky podávali Iveta
Budská se Zuzkou Liškovou za dohledu Jirky Budského.
Masové pochutiny dodávali Mirek Bláha s mojí maličkostí. Že jsme plynule a bez problémů svítili, o to se postaral Ruda Ferbs. Zábava proběhla ke spokojenosti jak hasičů, tak návštěvníků. Letos se končilo něco málo po třetí
hodině ranní.V tuto dobu se všichni návštěvníci jistě rádi
uvelebí v posteli a slastně usnou. Ne tak hasiči, které čeká
rozebrání stanů, lavic, stolů, naložení toho všeho na auto
a následně složení v hasičárny -prostě po tom všem je to
ještě fůra práce! A věřte, že když se dostanete do postele v půl sedmé ráno, není nic slastnějšího! Ale toto vše
stojí za to, protože letošní ročník zábavy byl vydařený.
Nakonec se sluší poděkovat. Tímto SDH Tismice děkuje
OÚ Tismice pod vedením paní starostky ing. Zdražilové
za umožnění konání zábavy v lesíku a za finanční příspěvek z fondu kultury. Dalšímu, kterému děkujeme je Láďa
Borovský za posekání a dopravní služby. Sv. Floriánovi
za počasí, které vyšlo na 200%. Samozřejmě také vám
všem, kteří jste se dostavili a tím podpořili tuto tradiční akci dobrovolných hasičů. Všem moc velké díky(jestli jsem na někoho zapomněl, tak promiňte, je Vás opravdu mnoho). Na závěr pronesu již otřepané: za rok opět
na viděnou na louce v lesíku s hasiči z Tismic!
Za SDH Tismice Petr Heřtus

Oblíbené zázemí

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci
Tismice částkou 12.000,- Kč.
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SPORTOVNÍ LÉTO – MEMORIÁL PETR A BAUMRUK A
sobotu 10. 8. se v Tismicích na hřišti konal Memoriál
V
Petra Baumruka. Na turnaj dorazil jako každý rok
týmy z Přišimas a Bylan. Navíc, jako třetí tým, byl pozván

klub z Prahy, který se skládal pouze z žen a dorostenek.
Po celou dobu turnaje bylo připraveno občerstvení z tismických jatek (párky + klobásy). Celý turnaj byl doprovázený hudbou a navštívilo jej asi 100 lidí včetně týmů.
Počasí nám vyšlo perfektně. Turnaj byl zakončen rozdáním cen. Každý tým si odnesl za svoji účast pohár.
Bohužel se letos nepovedlo obhájit loňské první místo

v turnaji, ale druhé místo není špatné.
Turnaj byl velice náročný po fyzické stránce, ale i přes to
se poslední účastníci rozcházeli kolem dvanácté hodiny
večer. 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.
							
Jan Kratochvíl

Tak se kouknem, jak to ti naši soupeři hrají				

Doplňujeme energii a minerály

V útoku							

Zelená je tráva, fotbal to je hra…

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice
částkou 5.000,- Kč.

LEDEN 2014 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

MAŠK ARNÍ PLES 2013
čase druhé adventní neděle, tedy 8.12.2013, uspořáV
dal hasičský sbor v Tismicích Maškarní ples pro děti
místní, ale i přespolní. Začátek byl naplánován na 14 hodinu, ale stává se již tradicí že někteří nedočkavci přichází
o půl hodiny dříve, což nás samozřejmě moc těší. Během
prvního úkolu pro děti, kterým bylo malování, jsme společně počkali i na několik opozdilců. Dále pak následovali nejrůznější soutěže od skákání v pytli přes hod balonkem na plechovky, nošení míčku na lžíci až po přetahování lana, které jako obvykle mělo největší ohlas. Nejen
dětí. Během celého odpoledne nám hrála příjemná hudba pod vedením Jirky Kozy a tak se během přestávek
mezi soutěžemi většinou tancovalo. Během poslední soutěže- židliček se na sále trochu setmělo a přišel Mikuláš
spolu s andělem a čerty. Postupně si k podiu pozvali všechny děti, které po odrecitování básničky odměnili sladkou nadílkou.

i

Do pekla si nakonec nikoho neodnesli, takže se všechny
děti spolu s rodiči mohly vrátit domů a očekávat příchod
Vánoc. Doufáme že se Vám s námi na maškarním plese
líbilo a budeme se opět za rok těšit na Vaši hojnou účast.
Za podporu děkujeme obci Tismice ,která se podílela
na nákladech akce.
					
Rudolf Ferbs

u

Z říše pohádek
Tak, jakoupak nám povíš

Hodný Mikuláš

I mě maškarní baví

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice
částkou 5.000,- Kč.
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MIKULÁŠ V LIMUZÍCH
etošní první adventní neděle byla v Limuzích mimoL
řádně společenská. Na toto nedělní odpoledne připravilo občanské sdružení Život pod Klepcem v pořadí již 4.
Mikulášskou nadílku v Limuzích. Od 15 hodin byly pro
místní děti připraveny dílničky opět s vánoční tematikou.
Vyráběly se svícny na slavnostní stůl, zdobil se papírový stromeček jako vánoční dekorace, vyráběly se vánoční ozdoby z obalů čajových svíček a také dárkové papírové tašky dostávaly novou podobu ubrouskovou metodou
obrázky s vánočními motivy.
Atmosféru podpořila krásně vyzdobená Společenská
místnost v Limuzích, provoněná čerstvým chvojím, citronovým čajem, svařeným vínem, napečeným štrúdlem,
perníkem a bábovkou, a také praskající oheň v kamnech a vánoční koledy. Spousta dětí i některé maminky
a dokonce i tatínkové se kreativně vyžívali až do příchodu Mikuláše.
Těsně před jeho příchodem v 17 hodin si děti společně zazpívaly a jaké bylo překvapení, když do místnosti
vtrhnul (a to bylo leknutí, …) nejen čert, ale i Mikuláš
a dokonce dva andělé, … Čert byl jako vždy nažhavený
na zlobivé děti, když ale zjistil, že limuzské děti jsou
vesměs hodné, dal víceméně prostor Mikuláši, aby celou
situaci zhodnotil. Mikuláš se velmi zřídka díval do „knihy hříchů“, o všech dětech totiž věděl všechno, mnohdy
i víc než jejich samotné rodiče, a občas některý případ
konzultoval s anděly, jeden z nich byl velmi malý, dokonce menší než ostatní děti, asi se zrovna zaučoval, … Děti

s

moc hezky zpívaly (Andělé to nevydrželi a zpívali s nimi,
…Mikuláš si dokonce i zatancoval, …) a byly všechny odměněny balíčkem s dobrotami i jablíčky z místního sadu.
Kolem 18. hodiny byl tradičně rozsvícen vánoční smrk
na návsi u rybníka, zazpívaly se další koledy v doprovodu kytary a upíjel čaj i svařené víno, které přišly v chladném večeru vhod. Posléze se všichni postupně odebírali do svých nedalekých domovů, aby doslavili ten první
adventní večer v rodinném kruhu.
Za Život pod Klepcem Václava Coombesová
Foto: Petr Vaňous

Andělský mrňousek

Šikovné dětské ručičky

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

Stromečku, poveď se mi
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE SE HODIT
Opr avné daňové přiznání po digitalizaci oper átu !!!
ážení spoluobčané, zkontrolujte si, zda jste po digitaV
lizaci operátů obou našich katastrů v roce 2010 nezapomněli podat Finančnímu úřadu opravné přiznání k dani
z nemovitosti. V případě, že v důsledku digitalizace došlo
ke změně číslování či výměry vašeho pozemku (navýšení i zmenšení rozlohy), je třeba oznámit toto místně příslušnému finančnímu úřadu. Pozor – od roku 2013 eviduje pozemky v rámci celého Středočeského kraje vždy ten
FÚ, kde jste hlášeni k trvalému pobytu. Pokud tedy dojde
k obnově operátu např. v Kladně a vy zde (v k.ú. Kladno)
vlastníte pozemek a zároveň jste trvale hlášeni
v obci Tismice, pak je třeba navštívit FÚ v Českém Brodě

a zde případnou změnu rozlohy nebo číslování pozemku
nahlásit formou opravného daňového přiznání. V opačném případě Vás může správce daně pokutovat.
Za účelem kontroly velikosti a číslování pozemků
a jaKO příloha daňového přiznání postačí informativní
výpis z KN, není nutný výpis z Czech Pointu či originál
z Katastru. Informativní výpis vám zdarma na požádání vyhotovíme v kanceláři obecního úřadu. Je však nutné,
abyste znali čísla vašich pozemků v jednotlivých katastrálních územích.
(ou)

Učíme se filmem
Semináře pro širokou
i odbornou veřejnost s použitím
dokumentárních ﬁlmů podněcují
inspirativní diskusi nad tématy:
Prostupnost venkovské krajiny,
Samospráva na venkově,
Veřejný prostor na venkově,
Ekonomika na venkově

UČÍME SE

FILMEM

Přijďte diskutovat o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově,
o rozvoji regionální produkce, o nevyužitých objektech vhodných pro podnikání, o možnostech
vzájemné spolupráce mezi obcemi anebo o zvyšování biodiverzity venkovské krajiny apod.

VSTUP
ZDARMA

V září 2014 jednodenní ﬁlmový festival v Českém Brodě
Jsme na FACEBOOKU

TÉMA

LEKTOR

doc.
Ing. arch.
ThLic. Jiří
Region Pošembeří o.p.s Kupka Ph.D.

VEŘEJNÝ
PROSTOR

PROSTUPNOST
KRAJINY
Přemyslovské
střední Čechy o.p.s.

SAMOSPRÁVA
NA VENKOVĚ

MAS Sedlčansko, o.p.s.

EKONOMIKA
NA VENKOVĚ
MAS Vyhlídky

Ing.
Kateřina
Zímová

doc. Dr. Mgr.
Lubomír
Pána, Ph.D.
Ing. Jiří
Dušek, Ph.D.
Jaroslav
Kroužek
Ing. Ilona
Švihlíková,
Ph.D

DATUM

ČAS

21.1.
23.1.
28.1.
30.1.
22.4.
24.4.
29.4.
30.4.
4.2.
6.2.
11.2.
13.2.
6.5.
7.5.
13.5.
15.5.
18.2.
20.2.
25.2.
27.2.
20.5.
22.5.
27.5.
29.5.
4.3.
6.3.
11.3.
13.3.
3.6.
5.6.
10.6.
12.6.

14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00
14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00
14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00
14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00

MAS
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří.
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky

MÍSTO
Kounice
Velvary
Sedlčany
Mělník
Český Brod
Velvary
Vletice
Mělník
Úvaly
Velké Přílepy
Sedlčany
Medonosy
Úvaly
Velké Přílepy
Vletice
Medonosy
Chrášťany
Tursko
Sedlčany
Kokořín
Český Brod
Tursko
Vletice
Kokořín
Jirny
Slaný
Sedlčany
Mělník
Český Brod
Slaný
Vletice
Mělník

VEŘEJNOST
Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
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Odbornou
Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
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Širokou
Širokou
Širokou
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Odbornou
Odbornou
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K artičkové jízdní ř ády vlaků opět zdarma
radičně nejžádanější informační materiál k prosincovým změnám jízdních řádů – kartičkové
T
jízdní řády vlaků – jsou zdarma distribuovány v jednotlivých železničních stanicích
a zastávkách v rámci Pražské integrované dopravy. Již nyní je možné si jednotlivé kartičkové
jízdní řády stáhnout na webu www.ropid.cz v sekci Jízdní řády.

Nová tarifní k alkulačk a Pr ažské integrované dopr avy
Organizace ROPID spustila novou webovou prezentaci
o cenách jízdného a o Tarifu Pražské integrované dopravy. „Nový web pomůže cestujícím zjistit správnou cenu
jízdenky a vybrat si nejvýhodnější jízdní doklad pro cestování, ať už po Praze, nebo ve středočeských tarifních
Tarifní web

Srozumitelné informace
o Tarifu PID nebyly dosud
dostupné komplexně na jednom místě, ale byly roztroušené na stránkách ROPID
a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jedním z cílů webu je
seskupit tyto informace na jedno místo a poskytnout uživateli přesně ty informace, které potřebuje.
Nový web obsahuje především informace o cenách
a dostupných slevách v Praze a jejím okolí. Zároveň přiTarifní kalkulačka

Cestující často řeší otázku,
jestli si pořídit předplatné
jízdné nebo jezdit na jednotlivé jízdenky. Složitost tarifu PID pak často dělá lidem
problémy s určením ceny jízdného, zvláště vztahují-li se
na ně různé slevy.

pásmech PID. Nová tarifní kalkulačka lidem pomůže najít
nejvýhodnější jízdenku, ať jsou pravidelnými cestujícími
nebo návštěvníky metropole na pár dní,“ popisuje hlavní přínosy této novinky Pavel Procházka, povřený řízením ROPID
chází s interaktivnější formou, kdy na základě zadaných
tří parametrů získá uživatel konkrétní informaci o cenách
jízdného i možných slevách, ať už cestuje Pražskou
integrovanou dopravou příležitostně či každý den.
Nové webové stránky jsou protkány vysvětlivkami
a odkazy na články o systému Pražské integrované dopravy, takže si na své přijdou jak znalejší cestující, tak i ti,
kteří o PID dosud nevědí téměř nic.

Díky tarifní kalkulačce se její uživatelé na základě informací o počtu a délce cest za určité období snadno dozví,
jakou jízdenku pro svou cestu zakoupit a kde tuto jízdenku mohou sehnat. Získají přehledné srovnání, jestli se jim
vyplatí předplatné, nebo jednotlivé jízdenky.
Odkaz na tarifní web: www.ropid.cz/tarifniweb

Nová aplikace PID: Odjezdy z kterékoliv zastávky v mobilu
Organizace ROPID ve spolupráci se společností CHAPS
rozšířila stávající webovou aplikaci „Zastávková tabla
PID“ a přizpůsobila ji pro chytré telefony a tablety. „Nové
grafické pojetí a intuitivní vyhledávání konkrétní zastávky umožní zjistit snadno a rychle aktuální odjezdy z jakékoli zastávky Pražské integrované dopravy,“ uvádí Pavel
Procházka, pověřený řízením ROPID. Nová aplikace běží
na adrese www.kdymitojede.cz.
Novou webovou aplikaci lze spustit v jakémkoli zařízení s připojením k internetu. Po nalezení vybrané zastávky
se zobrazují aktuální odjezdy vlaků a autobusových spojů
Pražské integrované dopravy včetně aktuálního zpoždění, které je sledováno pomocí zařízení GPS v jednotlivých
autobusech nebo ze sledovacího systému Správy železniční dopravní cesty v případě vlaků. Prozatím nejsou tyto
informace dostupné z vozidel Dopravního podniku hl.
m. Prahy (u těchto autobusových linek jsou zobrazovány
pouze odjezdy podle platného jízdního řádu).
ROPID bude postupně na jednotlivé zastávky vyvěšovat
QR kódy s odkazem na tuto mobilní aplikaci, aby bylo
možné získat aktuální informace o odjezdech z konkrétní zastávky pouhým načtením tohoto QR kódu do chyt-

rého telefonu. I když nebude tato služba prozatím dostupná pro linky Dopravního podniku hl. m. Prahy, stane se
pomocníkem zejména na příměstských linkách a na vlakových zastávkách, kde jsou dosud umístěny pouze standardní jízdní řády.
„V nové aplikaci lze označit několik zastávek, ze kterých
uživatel jezdí často, jako oblíbené. Odjezdy jednotlivých
spojů se zobrazují barevně podle toho, zda jede konkrétní
spoj včas nebo se zpožděním. Lze si také vybrat z několika
barevných šablon podle osobních preferencí. Zobrazovány
jsou rovněž informace o bezbariérovosti konkrétních spojů,“ vysvětluje Jan Šimůnek, vedoucí odboru technického
rozvoje ROPID.
V další etapě, po dohodě o poskytnutí dat Dopravním
podnikem hl. m. Prahy, by již měly být k dispozici on-line
informace o všech linkách PID na jednom místě. Nynější
zkušební provoz aplikace bude vyhodnocen a na základě připomínek uživatelů jsme připraveni aplikaci doladit
podle přání našich cestujících.
(Ropid)
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K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
15.2.2014 		

Hasičský ples

1.3.2014		

Masopustní zábava ve spolupráci s o.s. Rozvoj Vrátkova

			

(uvažovaná akce v KD Tismice)

A JINÉ . . .
V květnovém čísle časopisu Poštovní kurýr –časopis pro starosty měst a obcí –mne zaujal jeden z článků. Který pak
starosta by nechtěl vědět, jak na to? A protože je rok 2014 rokem volebním, možná vás, podobně jako mne, přivedou
následující řádky k zamyšlení…
Martina Zdražilová

Ideální starosta
Ideální starosta je údajně jako yetti.
aždý o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. Není to tak
úplně pravda. Sice jsem potkal spoustu starostů, kteK
ří do ideálu měli daleko, ale taky jsem narazil na pár, kte-

rým by v jejich obcích a městech měli postavit pomník.
Přitom být ideálním starostou je neuvěřitelně jednoduché.
Opravdu. Kdybyste jím náhodou chtěli být, dám vám tento prostý recept. Za prvé je nejdůležitější uvědomit si, že
v komunální politice nehrají strany až tak důležitou roli.
A čím menší je město či obec, v níž starostujete, tím víc
toto pravidlo platí. Vždyť jak chcete ideově rozhodovat
o tom, který chodník postavit dřív? Tohle fungovalo za
komunistů, kdy v ulici, kde bydlel můj děda a další dva
jeho bývalí spolustraníci od agrárníků, se chodník zásadně neopravoval, ale dnes rozhoduje spíš to, který chodník
je prostě potřeba opravit dřív. Čím víc na to budete myslet,
tím lépe. To je první vlastnost ideálního starosty – kašlat
na politikaření a dělat reálnou práci. Politikaření totiž funguje jenom v parlamentu a ve vládě, ne v obci ani
ve městě.
Druhá dobrá vlastnost, kterou zase měl bývalý starosta
mojí malé obce na Bruntálsku, je „nepouštět divočáky
ke korytu“. Alespoň tak to náš bývalý starosta říkával.
Na každou obecní kasu se totiž přisávají různé skupiny,
které by z ní rády získávaly profit. Jejich problém je v tom,
že se stále množí a jejich hlad je neukojitelný. „Dáš jednomu, chce druhej, třetí i čtvrtej, a když připustíš všechny,
chce pak každej víc a víc,“ vysvětloval mi ještě jako studentovi regionálního rozvoje náš starosta. Ideální je tak
nedat z erárního nažrat nikomu. Zajímavé je, že to ocení
i ti divočáci. Když budou vědět, že nedostal ani první, ani
druhý, pochopí i ten třetí, že tudy cesta nevede. Pamatuji
si, že když náš starosta všechny obecní podnikatele odstavil od výhodných kšeftů naráz a vypsal na obecní zakázky jednoduchá a čistá výběrová řízení, ocenili to všich-

ni zúčastnění. Ušetřili na úplatcích a také se jim najednou
nějak dobře spalo. Další vlastnost dobrého starosty
je neprudit zbytečně lidi. Čím méně papírování, vyplňování anket, méně poplatků a podobně po nich chcete, tím
lépe. A když už po nich něco chcete, mělo by to být co
nejjednodušší, tak aby to zvládl vyplnit a zaplatit i devadesátiletý staříček. Města a obce jsou od toho, aby lidem
usnadňovaly život, ne jim ho komplikovaly.
Předposlední nejdůležitější vlastností dobrého starosty
je uměřenost. Každý by chtěl ve své obci nebo městě mít
mega-akvapark, mega-koncertní sál, mega-kulturní dům,
mega-sportovní centrum, ale ideální starosta se do něj
nepustí dřív, než na něj skutečně bude mít a bude vědět,
že to nakonec nebude mega-průser.
Poslední a nejdůležitější vlastností ideálního starosty
je charisma. Že ho nemáte? A myslíte si, že třeba Jaroslav
Kubera se s ním narodil? (Možno nahradit: A myslíte si,
že jakýkoliv jiný politik, kterého vnímáme jako charismatického, se s ním narodil?) Kdepak. Zkuste nepolitikařit, nepouštět divočáky k obecnímu korytu, neprudit
své občany zbytečnostmi, nevymýšlet nesmyslné projekty
polykající miliony, a najednou zjistíte, že máte charisma,
které by vám mohl závidět i prezident.
Leoš Kyša, Štěpán Adámek
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Z KRONIKY TISMICKÉ
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
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.

František Dušek		
231 hlasů
Antonín Kaše		
84 hlasů
Václav Horálek		
214 hlasů
František Vondruška
210 hlasů
Josef Straka ml.		
48 hlasů
Miroslava 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 (výčet neuvádíme).

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
Zprávy z MNV
1954 bylo v obci 393 obyvatelů, 159 mužů,169 žen, 65 dětí.
16.5. zúčastnili se občané naší obce voleb do MNV, ONV, Během roku 6 obyvatel zemřelo, 21 osob se odstěhovalo.
K
NV. Z 271 zapsaných voličů bylo odevzdáno 268 hlasů
Zprávy z JZD
(z toho 268 platných hlasů). Občané na předcházejících V tomto roce JZD upevňovalo své posice v pracovní morálschůzích se seznámili s kandidáty NF do MNV, ONV, ce. Byla dokončena stavba drůbežárny a postaveno 7 velKNV.
kých pařenišť. Pracovní jednotka byla plánována 17 Kčs
a naturalie. Ve skutečnosti obdrželi družstevníci za pracovní jednotku 18,50 Kčs a naturalie.
Kandidovali:

Obvodní volební komise:
Předseda
Karel Vosecký
Náměstek
Gothard Veselý
Tajemník
Marta Dejlová
Členové
Jaroslav Procházka
Místní volební komise:
Předseda
Karel Hruška
Náměstek
Jaroslav Pačes
Tajemník
Ludmila Polednová
Členové
Josef Svoboda, Jaroslav Straka st.
Okrsková volební komise :
František Dušek, František Vostřez, Anežka Šimonová
Při volbách obdrželi:
Josef Vízner		
250 hlasů
Anna Pačesová		
227 hlasů
Jar. Janeček		
229 hlasů
Jar. Polák		
234 hlasů
František Dejl		
220 hlasů
Jar. Šimon		
204 hlasů

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 přízni-
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vém 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:
Průměrná sklizeň na l ha:
Pšenice		
28,00 q
Žito		
26,00 q
Ječmen		
30,50 q
Oves		
27,70 q
Cukrovka
408,00 q
Dodávky státu byly v naší obci vysoko překročeny.
		

to zima nezůstala bez následků. Opět pomrzla spousta
ovocných stromů, takže v některých sadech a zahradách
se muselo kácet skoro napořád. Ani jaro nebylo nijak příznivé, zvláště pro cukrovku, která pro nedostatek vláhy
a tepla špatně vzešla. Léto bylo spíše suché. Za to podzim se přihlásil trvalými dešti. Těžko se sklízela cukrovka
a těžko odvážela z polí, které byly tak rozbláceny, že koňský
potah těžko někdy táhl prázdný vůz a bez pásových traktorů by se snad někde ani nesvezla. Brambor zůstalo mnoho
na polích. Těžkou zkouškou prošli zemědělci tento podzim.
Zvláště ženy, na které připadá při sklizni okopanin největší díl.
Zprávy JZD
Počet členů k 31.XII.1956 = 60.

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,
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.
V obci
Po celý rok nebylo ve správě a životě vesnice mnoho změn.
Pokračuje se sice ve stavbě hasičské zbrojnice, ale 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 zasadit lípu novou.

Pracovní jednotka
Plán 20 Kčs
Vyplaceno 22 Kčs + 2½ kg obilí
			
ROK 1957
Počasí
Zima letošního roku byla celkem mírná, bez velkých
výkyvů. I jaro bylo dosti příznivé. Až téměř v polovici
května dostavily se noční mrazíky značné síly a ještě 25.
května v noci bylo přes 1°C mrazu. Většina ovoce, zvlášNejstarší občané
tě v údolích, pomrzla. V druhé polovině června uhodila
Svědky všech událostí v obci jsou nejen občané, kteří se přímo tropická vedra a trvala celých čtrnáct dnů. Léto bylo
jich mohou aktivně zúčastnit, ale i několik lidí užívajících poměrně suché. Podzim velmi pěkný, což usnadnilo sklizaslouženého odpočinku a svým věkem vzbuzující oprav- zeň brambor a zvláště cukrovky.
dovou úctu. Nejstarší z nich jsou pan Josef Horálek čp. 4
– 87 roků, paní Antonie Moravcová čp. 9-86 roků a Anna Návštěva ze SSSR
Dejlová čp. 36 – 86 roků.
Dne 12. května navštívila naši obec početná skupina sovětských turistů, kteří byli na zájezdě v naší republice. Již den
Rozpočet
před tím byla delegace místních občanů v Praze pozvat
Rozpočet obce činil:
milé hosty k nám na návštěvu. Oni rádi pozvání přijali
Příjem 60.200,-Kčs
a když v sobotu odpoledne zastavil na okraji vesnice
Výdaje 85.600,- Kčs
moderní autobus přivážející 35 milých lidí z Donbasu,
Rozdíl byl uhrazen ze státního rozpočtu.
vítali je téměř všichni občané. Děti z národní školy se svými písněmi i děti starší s básněmi a tanečROK 1956
ky, dávaly najevo radost nás všech nad naší návštěvou.
Počasí
Hosté si prohlédli celou ves, zašli do školy i jednotlivých
Letošní zimu možno nazvati obdobou zimy z roku 1929 domácností a bylo znát, že se jim u nás líbí. Večer byla
v malém. Zpočátku mírná, bez sněhu. Až v polovici led- v sále „Jednoty“ zábava, kde při dechovce ze Semic
na napadlo asi 15 cm sněhu a zároveň uhodily mrazy, jaké si zatančila panímáma z Tismic s inženýrem donbaských
nebyly zaznamenány za posledních 15 let. Ještě ku konci dolů, sovětské děvče s naším družstevníkem. Na rozloučeúnora dosahovaly u nás v místě -25°C a v některých mís- nou jako upomínku, dostali hosté album fotografií z místa
tech republiky (Tábor) až -31°C. Samozřejmě , že taková- i okolí a oni zase darovali pěkný skleněný model kremel-
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ské věže, který převzali naši družstevníci. Návštěva milých
sovětských lidí zanechala u našich občanů jen pěkné vzpomínky.Příloha – fotografie – „Příjezd sovětských přátel
do Tismic.“
Volby do MNV
Letošní rok byl i rokem voleb do národních výborů.
V neděli 17. května od časného rána přicházejí občané starší 18 let do místností MNV slavnostně vyzdobených, splnit
svou občanskou povinnost.Svátečně oblečeni, staří i mladí
dávají svou důvěru kandidátům se kterými byli již seznámeni na předchozích schůzích. Hlasování bylo skončeno
sčítáním hlasů, přesně v 18 hod.
Celkem odevzdáno 277 platných hlasů.
Z toho obdrželi jednotliví kandidáti MNV:
1.Veselý Jaromír 23 roků			
266 hlasů
2.Kaše Antonín		
42 roků		
271 hlasů
3.Kurel Václav		
30 roků		
260 hlasů
4.Bláha Václav		
36 roků		
260 hlasů
5.Páša Václav		
45 roků		
261 hlasů
6.Šimon Jaroslav
44 roků		
256 hlasů
7.Dušek Frant.		
46 roků		
271 hlasů
8.Hruška Karel		
51 roků		
269 hlasů
9.Vondruška Frant.
55 roků		
269hlasů
10.Maroušek Jiří
28 roků		
264 hlasů
11.Dejl Frant.		
46 roků		
256 hlasů

Stavby
1.
Porodnice pro 16 kusů prasnic
2.
Adaptace odchovny kuřat
3.
Adaptace konírny pro 12 koní.
Dobré hospodaření umožnilo dodržení plánované pracov
ní jednotky, na kterou bylo letos vypláceno 20 Kčs a 2.5
kg obilí. Jednotné zemědělské družstvo obhospodařuje 5/6
veškeré půdy v obci.

Vypuštění 1. družice země
Dne 4. října 1957 bylo dosaženo jednoho z největších úspěDo ONV za volební obvod 23 (Tismice, Mrzky, Vrátkov
chů vědy a techniky. Sovětský svaz posílá do věsmíru první
a Nová Ves) byl zvolen: Pačes Vladimír 23roků (Tismice) družici země o váze 58 kg. Všichni jsme vzrušeni, naslouhaDo KNV zvolen:
Zahradníček Karel (Vyžlovka).
li jsme signálům vysílaným družicí, které přenášely všechny rozhlasové stanice světa. Tím byl učiněn první krůček k
Při ustavující schůzi MNV 29. května zvolena rada MNV dobytí vesmíru a já věřím, že v dohledné době poletí vstříc
ve složení:
slunci ne vybájený Ikar, ale skutečný, živý člověk.
1.
2.
3.
4.
5.

Dufek František		
Hruška Karel		
Dejl František		
Veselý Jaromír
Šimon Jaroslav

předseda MNV
náměstek
tajemník

Předsedou finanční komise zvolen:
Jar.Veselý
Předsedou kulturní komise zvolen:
Jiří Maroušek
Předsedou komise pro výstavbu zvolen: Páša Václav
Předsedou zemědělské komise zvolen: Kaše Antonín
Bezpečnostním referentem zvolen: Vondruška František
Zprávy z JZD:
Počet členů k 1.1.1957 činil
Přistoupilo			
Vystoupilo			
CELKEM			

60 členů
7
9
58 členů

Pracovní jednotka: Plán		
		
20,- Kčs

skutečnost.
20,-Kčs+ 2,5 kg obilí

Úmrtí presidenta A. Zápotockého
Dne 13. listopadu zemřel po krátké nemoci neočekávaně president ČSR Antonín Zápotocký, věrný spolupracovník prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda.
Celý jeho bohatý a činorodý život byl nerozlučně spjat
s vítězným bojem dělnické třídy proti kapitalistickému panství, s bojem za vybudování socialismu. Již jako šestnáctiletý chlapec vstoupil do řad sociálně demokratické mládeže, aby aktivně pracoval pro vítězství revolučního dělnického hnutí. Bojoval za založení Komunistické strany
Československa a od prvních dnů byl jejím nejaktivnějším
členem. Na 5. sjezdu KSČ byl zvolen do Ústředního výboru a pověřen funkcí generálního tajemníka Rudých odborů.
V roce 1939 padl při přechodu polských hranic do rukou
gestapa a 6 let byl vláčen nacistickými žaláři. I zde za nejtěžších podmínek je organisátorem ilegálního boje věrných
komunistů. Téměř 5 let stál v čele naší vlády.
Místní národní výbor se stranickou organisací odeslali jeho
rodině a ÚV KSČ soustrastné telegramy.
Volba nového presidenta
19. listopadu byl novým presidentem jednohlasně zvolen
Antonín Novotný, dosavadní první tajemník ÚV KSČ. Již
po třetí byly slavné prostory Vladislavského sálu svědky
okamžiku, kdy dělník jest zvolen do čela našeho státu.
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O NÁS
Proměny lásky v prvních 50 letech manželství

Jaro Křivohlavý

dyž jsem hrál v době dospívání na housle „Lásko,
K
Bože, lásko…?“, hrál jsem to na všech čtyřech
struhách a ve všech polohách. Vibráto při tom dosa-

hovalo maximální frekvence i intenzity. Tak se mnou
emocionálně cloumala představa lásky. Když se potom
mládež přidala a zpívali to všichni, díval jsem se
do jejich očí. I když je přivírali, bylo znát, že se prolamují do říše blahé předtuchy. Bylo to očekávání něčeho, co přesahuje vše, co dosud zažili.
Něco na tom bylo. Zamilování se stupňovalo k fortissimu. A vše vyvrcholilo při vstupu do manželství. Jeho
první fáze – honey moon (doslova : měsíc medu) však
netrvala měsíc, ale jen 10 dní. Proč? Dostal jsem povolání k nástupu do dvouleté základní vojenské služby
a opona spadla. S odstupem času mohu říci, že první
fáze lásky byla emocionálně „holistická „ (od anglického slova whole – celek). Zasahovala všechny smysly
a to naplno. Bylo toho nepředstavitelně mnoho
- k udušení.
Vojna přinesla celibát a smyslové vystřízlivění. Dala
však poznat hlubší sféry vzájemného vztahu. Jak?
V dopisech. Bylo jich bezpočtu. Měl jsem možnost sledovat jak si manželka vede, jak zvládá přerůzné úkoly,
těžkosti a problémy. Naučil jsem se jí vidět jinak. Jak?
Kognitivně. To byla druhá fáze naší lásky. Má úcta
k ní rostla. Obdobně rostl i můj obdiv – v prvé řadě
k její hierarchii hodnot, k jejím morálním zásadám,
k jejímu rozhodování v každodenních záležitostech –
a měl jsem z toho radost. Radost z toho, jak moudrého člověka jsem dostal do života, do páru. Jak jsem
se potom těšil na to, až budeme moci žít bok po boku
na každý den spolu. Můj respekt k ní a má úcta k ní rostla. Akceptace – její přijetí do mého života - se dovršila.
Třetí fáze měla jinou podobu. Žili jsme již dny všední
i sváteční bok po boku, děti se rodily a rostly. Starosti
se zabezpečením rodiny a s problémy v zaměstnání a nejen v něm - se vršily. A tu jsme poznali, že občas
děláme chyby. Jednou jsem něco zavinil já, podruhé
manželka. Nad našim vzájemným vztahem se občas
objevily mráčky. Za této situace nám pomohla babič-

čina rada: “Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší“.
Přeloženo do srozumitelštiny: „Dříve nežli slunce
zajde, vše si odpusťte a smiřte se“. A ono to fungovalo! Dalo to však práci přemoci se a zvítězit nad sebou
– nad vlastním „oprávněným“ hněvem. Zdá se, že právě toto přemožení sebe sama, o něž při odpouštění jde,
bylo tím, co naši vzájemnou úctu a lásku posilovalo.
Čtvrtá fáze lásky se u nás objevovala v drobnostech
již dříve, ale k plnosti dozrála v době zlaté svatby. Věk
přinášel s sebou přerůzné zdravotní těžkosti a člověk je
často těžko zvládal sám. A tu se najednou láska projevila ve své ryzí podobě – v pozorné, ochotné, včasné
a nezištné pomoci a péči jednoho o druhého. Teprve
v této fázi se v každém z nás objevilo “pravé jádro
osobnosti“ - přemáhání sobeckosti, nadřazenosti,
namyšlenosti a necitlivosti. Čím? Láskou. Kolikrát
jsme byli překvapeni tím, co láska ještě pro nás má.
Je to, po pravdě řečeno, odlišné od toho, co jsme měli
na mysli, když jsme zamlada zpívali „Lásko, Bože,
lásko…“, ale emocionální stránka lásky se k této
její prosociální podobě přidala s neztenčenou silou.
Že by láska to touto fází končila ve svých proměnnách?
Ani zdaleka ne. Po zlaté svatbě se stále výrazněji objevuje její další podoba. Je jí možno nazvat „vděčnost“.
Každý den ráno vstáváme a děkujeme za to, že jsme
dva – „spolu dva“. Máme děti, vnoučata a pravnoučata
– a bylo nám jich dáno bohatě. Máme z nich radost, která převyšuje vše, co jsme si kdy vysnili. A máme stále
o ně starost. Ani o té jsme neměli dříve potuchy.
Ale nad tím vším dominuje pocit vděčnosti – vděčnost
za to, že jsi tu ty, že jsi mi nablízku, že mi pomáháš
a že i já ti stále ještě mohu pomáhat tam, kde to potřebuješ, že se ti mohu svěřovat se vším (starostmi i radostmi), že s tebou mohu hovořit i mlčet a při tom tě mohu
držet za ruku. Vděčnost za to že si spolu můžeme vyjít
na pocházku a držet se za ruce – i když se nám mladí smějí, že jsme staří blázni. Ať si říkají, co chtějí.
Ale máme se rádi!
Jaro Křivohlavý
Publikováno v časopise Psychologie dnes, 2008, č.4.
zdroj: http://jaro.krivohlavy.cz/promeny-lasky-v-prvnich50-letech-manzelstvi
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Dne 30.ledna 2014 oslaví manželé Eva a Josef Hladíkovi z Tismic

ZLATOU SVATBU
Vedení obce jim tímto vyjadřuje obdiv a úctu a ze srdce jim gratuluje:
„Vážení manželé Hladíkovi, v dnešní době není manželství zrovna moderním a uznávaným pojmem.
Vždyť každé druhé nevydrží tíhu každodenních starostí a rozvádí se. Vy jste to však zvládli a jste
pro nás vzorem.
Děkujeme. Přejeme mnoho zdraví a společných úsměvů“
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2014 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Ivan K afka z Tismic
Jiří Vojta z Limuz
Václava Šermauerová z Tismic
Pavel Vodseďálek z Tismic
Bohumila Housková z Tismic

NARODILI SE
Viktor Černý z Limuz
Natálie Kolovratníková z Tismic
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