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Noc s Andersenem

Jarní romantika z nové cesty
do Mrzek

VE ZKR ATCE
m

KONTEJNER NA SBĚR ŠATSTVA
Občané začali využívat kontejner na sběr šatstva, obuvi a hraček před obecním úřadem v
Tismicích. Sebraných surovin však zatím není
mnoho. Obec uvítá návrhy občanů na umístění
dalších kontejnerů.

m

OPLOCENÍ KONTEJNERŮ LIMUZY
Zastupitelka Václava Coombesová koordinuje
přípravu oplocení kontejnerů v Limuzích za účelem zvelebení návesního prostoru. Nové místo pro kontejnery se však nedaří nalézt z důvodu obav místních občanů o pořádek ve svém sousedství.

m

K AMIONOVÁ DOPR AVA
Výsledky měření intenzity kamionové dopravy
vedly Správu a údržbu silnic Středočeského kraje po konzultaci s obcemi k rozhodnutí, že omezující opatření pro nákladní dopravu prozatím
realizována nebudou. (Zastupitelé obce Tismice
diskutovali o současné situaci v kamionové
dopravě. Úplná uzavírka pro kamiony není možná. Možností je zachovat současný stav, který
se však může zásadně změnit s dokončením oprav mostů na kutnohorské silnici.
Zjednosměrnění provozu by přineslo okamžité až trojnásobné zvýšení intenzity kamionové
dopravy. Zastupitelé proto preferují ponechání
stávajícího stavu.)

m

PROVIZORNÍ MOST
Dne 1.3.2014 byl slavnostně (v rámci masopustu) zprůjezdněn provizorní most přes potok
Bušinec. Přemostění financuje kraj, provizorní
lávku obec Tismice.

m

OBNOVA MOSTU
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo investici ve výši 20 mil. Kč pro obnovu mostu a komunikace směrem ke kostelu. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

m

DOTACE - REKONSTRUKCE
CHODNÍKU
Výsledky dotačního řízení, resp. zda byla žádost
obce Tismice o dotaci na projekt “Rekonstrukce
chodníku aneb bezpečně do školky“ ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, krajem akceptována, není v době tvorby občasníku
známo.

m

DÍLNA PAN JORDÁK
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.
Zpracovatel územního plánu konstatoval, že pro-

jekt není v souladu s platným územním plánem
obce.

m

K ANALIZACE
Prováděcí dokumentace pro splaškovou kanalizaci v Tismicích a prováděcí dokumentace vodovodu pro Tismice i Limuzy je hotova. Stavební
poradna připravuje zadávací dokumentaci pro
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

m

DIGITALIZACE OPER ÁTU
V důsledku digitalizace operátu v katastrálním území Český Brod došlo k posunu pozemků a změně vlastníků na propoji plánované trasy
kanalizace. Vlastníky nyní obec obesílá návrhy
nových smluv. Dílčí úpravy jsou nutné i
v intravilánu obce Tismice. Změna projektu před
dokončením stavby bude projednána v souvislosti s pokládkou potrubí v úseku rekonstruované
komunikace v centru obce Tismice.

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. funguje velice dobře 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. Pozor: Zprávy jsou rozesílány z
„automatu“, na jeho číslo se NELZE DOVOLAT.

m

DOTACE KULTUR A A SPORT
Pro kulturu a sport v roce 2014 bylo obcí
Tismice vyčleněno 60.000,- Kč. Finanční prostředky byly rozděleny mezi všechny žadatele,
resp. žadatelé je obdrží, pokud plánovanou akci
uskuteční a v termínu vyúčtují. Na dotaci není
právní nárok.

m

KRONIK ÁŘK A
Obec Tismice nalezla kronikářku – paní Janu
Kratochvílovou z Mrzek.

m

TRUBADÚR
OPAKOVANÁ VÝZVA: 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. 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
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mezi námi takový ?

m

BROŽUR A O HISTORII KOSTELA
Obec Tismice vydala v rámci projektu
„Slavnostní osvětlení kostela v Tismicích“ brožuru (reedice z roku 2007) o historii kostela a
obce. Brožura je zdarma k dostání na obecním
úřadě, v kostele nebo místní knihovně.

m

VÝVĚSK A OBECNÍHO ÚŘ ADU
Obecní úřad v Tismicích bude má novou důstojnou vývěsku.

m

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole proběhl zápis. Uspokojeno
bude 15 ze 17 uchazečů.

m

HŘBITOV
V urnovém háji hřbitova byly odstraněny staré obruby vymezující vnitřní prostor loučky. Dále byly vyrovnány obruby kolem stávajících pomníčků v pravé části urnového háje. Živý
buxusový plot kolem pomníčků se velmi dobře
uchytil.

m

KOMPOSTÉR

Obec Tismice zakoupila a zapůjčila občanům 15 ks kompostérů. Pro kompostování se rozhodli:
Ditrichovi a Coombesovi z Limuz. Heřtusovi, Vlasta
Schválené dotace z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového dění v obci Tismice pro rok 2014

TJ Tismice

Pálení čarodějnic

hudba, občerstvení

Kratochvíl Jan

Požadovaná
výše příspěvku
7 500,00 Kč

TJ Tismice

Memoriál Petra Baumruka

poháry pro účastněná družstva + odměny, hudba,
občerstvení

Kratochvíl Jan

7 500,00 Kč

5 000,00 Kč

Fotbalová školička
Dětský sportovní den
Tismice

občerstvení, fotografování, předvedení canisterapie,
diplomy, ceny

Michaela Zubíková

7 000,00 Kč

5 000,00 Kč

SDH Tismice

občerstvení (špekáčky, hranolky, limo atd.), příprava lesy,
louky

Koza Jiří

8 000,00 Kč

6 000,00 Kč

Koza Jiří

9 000,00 Kč

6 000,00 Kč

Koza Jiří

15 000,00 Kč

13 000,00 Kč

Žadatel

SDH Tismice

SDH Tismice
SDH Tismice

Název akce akce

Dětský den

Náklady

3. ročník Podklepecké ligy
v požárním sportu,
občerstvení, poháry, příprava louky
Zahajovací soutěž
zabezpečení elektrické energie, mobilní WC, hudba,
Hasičská zábava pod
širým nebem 6. ročník
příprava louky, občerstvení, propagace
Maškarní bál (Mikulášská)
pro děti
občerstvení, ceny + balíčky,

Kontaktní osoba

Koza Jiří

Schválená
dotace
5 000,00 Kč

6 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Život pod Klepcem Brigáda ke dni země,

občerstvení, náklady na aktivity

Jan Bouda

2 000,00 Kč

1 500,00 Kč

Život pod Klepcem Dětský den – 4. ročník

občerstvení (jídlo, pití), zajištění zábavného programu,
zajištění akcí pro děti

Helena Boudová

4 000,00 Kč

3 000,00 Kč

4 000,00 Kč

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

1 500,00 Kč

3 000,00 Kč

2 000,00 Kč

Život pod Klepcem

Limuzský sedmiboj –
Limuzy open – 4. ročník

občerstvení, jídlo, zajištění programu, ceny pro účinkující

Život pod Klepcem Petanque turnaj – 3. ročník občerstvení (jídlo, pití), ceny pro vítěze
Život pod Klepcem Svatováclavské slavnosti

občerstvení, zajištění programu

Život pod Klepcem Vánoční dílničky pro děti

materiál na výrobu vánočních ozdob, občerstvení

Život pod Klepcem Mikulášská besídka

dárky pro děti, občerstvení

celkem

Schváleno OZ dne 26.3.2014

Vendula Coombesová

Helena Boudová

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

80 000,00 Kč

60 000,00 Kč
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Urbanová, Milatovi (2x), Kratochvílovi, Eva Nová,
Hana Doležalová, Chvátalovi, František Liška, Jan
Kolovratník, Susovi, Jindřiškovi a Geršiovi z Tismic.

m

ÚDRŽBA ZELENĚ
Údržbu zeleně v roce 2014 provádí J. Dittrich v Limuzích
a Hladíkovi v Tismicích.

m

VOLBY 2014
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23.
– 24.5.2014

m

KOPIE PANNY MARIE
V průběhu května bude nad vstupní schodiště kostela
vrácena kopie Panny Marie

m

LÍPA U MOSTU
V únoru (6.2.2014) byla pokácena lípa u mostu. Lípa by
musela být v souvislosti s instalací provizorního mostu
zásadně zredukována a později by zcela musela ustoupit
mostu novému.

m

OBEC PLÁTCE DPH
Obec Tismice se od dubna stala v souvislostí s přípravou
a budoucí výstavbou vodovodu a kanalizace dobrovolným plátcem DPH. V souvislosti s tím byl rovněž zakoupen PC modul Pokladna a Správa poplatků.

m

ZÁK AZ PODOMNÍHO PRODEJE
Znovu k zákazu podomního prodeje: více viz. info, které se může hodit. Přiložené samolepky můžete vylepit na
viditelné místo vaší nemovitosti. Zároveň se nebojte prodejcům říci, že v obci je podomní prodej zakázán a popř.
hned volejte starostku obce. Skrytým podomním prodejem je např. i nabízení zkoušek studniční vody. Toto
nabízela neznámá firma v Tismicích i Limuzích v březnu tohoto roku.

m

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST
Obec Tismice uzavřela nové smlouvy na pronájem hrobových míst na období let 2013 – 2023. Některé hroby
jsou řadu let i nově opuštěné. Pokud byste měli zájem o
odkoupení hrobu, kontaktujte OÚ Tismice.

zasedání zastupitelstva obce tismice
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 1/2014 ze
dne 5.2.2014
1-3/1/2014

Formální úkony

4/1/2014 ZOT schvaluje připojení se obce Tismice k
akci
„Vlajka pro Tibet“.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
5/1/2014 ZOT v souvislosti s přípravou a následnou realizací akce kanalizace a vodovod rozhodlo, že se obec
Tismice k 1.4.2014 stane dobrovolným plátcem DPH.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
6/1/2014 ZOT bere na vědomí zprávu a závěry inventarizační komise za rok 2013. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením projektu plynofikace z majetku obce
Tismice z důvodu jeho další nevyužitelnosti.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
7/1/2014 ZOT na podkladě odborného vyjádření zpracovatele ÚPD Tismice konstatuje, že projekt „Přístavba
dílny pro nákladní automobily na St. 355/20 v Tismicích“
není součástí areálu zemědělského hospodaření, resp.
nebude sloužit jako zařízení pro provoz a údržbu areálu zemědělského hospodaření a proto je v rozporu s platným územním plánem obce Tismice.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Koza)
8/1/2014 ZOT bere na vědomí obsah protokolů o činnosti kontrolní komise v roce 2013.
Pro:7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
9/1/2014 ZOT schvaluje poprvé za měsíc únor 2014

odměny zastupitelům takto:
Daně Hladečkové 460,- Kč
Ing. Marii Jindřiškové Freundlové 460,- Kč
Ing. Václavě Coombesové 460,- Kč
Romanu Polákovi 460,- Kč
Jiřímu Kozovi 460,- Kč
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
10/1/2014 ZOT bere na vědomí úpravy rozpočtu 2013
a schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.
1/2014.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
11/1/2014 ZOT schvaluje nákup 10 ks kompostérů
Thermoking 900l od firmy Elkoplast. Kompostéry budou
zájemcům poskytnuty zdarma na základě smlouvy o
výpůjčce. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce objednávkou, rozdělením kompostérů občanům a navýšením
příslušné kapitoly rozpočtu v rámci R.op. 1/2014.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1(Coombesová)
12/1/2014 ZOT schvaluje zařazení svého správního
území do územní působnosti MAS Region Pošembeří na
období let 2014-2020.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
13/1/2014 ZOT nesouhlasí s prodejem pozemku č. st.
90 v k.ú. Limuzy pod trafostanicí TS Náves KO_0087 ve
prospěch společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení, jehož předmětem je uznání vlastnického práva k budově trafostanice na parc. st. 264 v k.ú. Tismice
ve prospěch ČEZ, a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce podpisem prohlášení.
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Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
14/1/2014 ZOT vybralo za zhotovitele brožury „Kulturní
dědictví obce Tismice“ firmu tiskárna Label spol. s r.o.
Kutná Hora.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 2/2014 ze
dne 26.3.2014
1-3/2/2014

Formální úkony

4/2/2014 ZOT schvaluje Komentář k rozboru plnění rozpočtu roku 2013.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
5/2/2014 ZOT schvaluje účetní závěrku obce Tismice a
účetní závěrku Mateřské školy Tismice, obcí zřízené příspěvkové organizace, za rok 2013, přičemž konstatuje, že
v rámci kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
6/2/2014 ZOT schvaluje převod výsledku hospodaření
Mateřské školy Tismice za rok 2013 v objemu 39.563,69
Kč do rezervního fondu MŠ.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
7/2/2014 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 2/2014
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

8/2/2014 ZOT schvaluje rozdělení částky 60.000,- Kč z
Fondu kultury obce Tismice jednotlivým žadatelům dle
rozpisu
Pro: 5 Proti: 1 (M. Jindřišková Freundlová) Zdrželi se:
0
9/2/2014 ZOT schvaluje nákup 5 ks kompostérů
Thermoking 900l od firmy Elkoplast. Kompostéry budou
zájemcům poskytnuty zdarma na základě smlouvy o
výpůjčce. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce objednávkou, rozdělením kompostérů občanům a navýšením
příslušné kapitoly rozpočtu v rámci R.op. 2/2014. V případě možného využití a finanční rentability dotace OPŽP
schvaluje zastupitelstvo pořízení vyššího množství kompostérů.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
10/2/2014 ZOT schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s paní Janou Kratochvílovou z Mrzek za účelem
vedení obecní kroniky v Tismicích.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
11/2/2014 ZOT schvaluje Výroční zprávu obce Tismice
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v roce 2013.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
MASOPUST
a první březnový den jsme společně s vrátkovským
N
občanským sdružením, Vendulou Coombesovou a
Helenou Boudovou z Limuz a hromadou nadšenců připravili Masopust.

Zatímco si Vrátkováci obešli „svou“ obec, my jsme
začali v Limuzích. Návštěvy byly předem domluvené a hospodyňky skvěle nachystané. Dokonce i tam,
kde jsme se neobjednali. Průvod vedl ostřílený tismický Laufr, Jirka Zubík. Do kroku a k tanci hrál šikovný harmonikář, doprovázený dvěma zpěvačkami. Laufr
vždy zazvonil na paní domu a přednesl svou báseň. Jak
jsme však postupovali od domu k domu, byl jeho přednes čím dál obtížnější – jazyk nechtěl poslouchat.
V průvodu se objevil medvěd s medvědářem zn.: ABBA,
čarodějnice, jeptiška, princezna, upír, pirát, kapucín,
kovboj, rytíř, motýlek, Mexičanka a jiní „nezařazení“.
Vládla milá a příjemná nálada, voněly koblížky i jiné
dobrůtky.
Asi po hodině jsme se přesunuli do Tismic ke kostelu, kde na nás již čekal fáborky vyšňořený povoz a Jiří

Budský s traktorem. Na povoz se brzy nalodila hudba
Jaroslava Hezkého a mohlo se vyjet. Hudebníci již měli
v nohách pochůzku Vrátkovem a tak byli rádi, že sedí. S
nadšením na vůz vylezly i děti a tak měli hasiči, co hlídat. Ale zvládli to skvěle, pod koly neuvízl ani medvědí
ocásek. Všechny hospodyňky se podobně jako
v Limuzích vytáhly a připravily výborné masopustní
dobroty. Však je za to masky provedly v kole. A kdo
nemohl tancovat, alespoň nám z okna zamával.
Významným okamžikem bylo znovuotevření tismického mostu. Sice to není most nový, pouze provizorní, ale po více než roce objíždění nám udělal opravdovou radost. Za zvuku fanfáry hasiči slavnostně odstranili zátaras a mohlo se jet.
Průvod končil před kulturním domem. Porazili jsme
kobylu, oplývající stejně samými nešvary a od pěti
hodin už začínal v sále kulturního domu program pro
děti.
Divadelní spolek „bezejmenný“ uvedl sestřih muzikálu Mrazík. Dospělí ten příběh dobře znají, ale jak ho
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přijmou děti, jsme popravdě netušili. Nikdo na sále ani
nedutal a nakonec představení sklidilo velký aplaus.
Zejména pak Marfuška, Nastěnka i Ivánek. Stálo to
zato. A i kdyby to nedopadlo…stejně by nám nikdo
nevzal tu legraci, když jsme po večerech představení
trénovali. No, nasmáli jsme se. A bylo veselo znovu i
při večerní repríze. Mnozí avizovali, že se příště zúčastní také. Tak, jestli bude nějaké příště, počítáme s vámi.

se nechtělo domů.
Bylo však potřeba poklidit a připravit se na večerní tancovačku. Snad, že už byli rodiče unavení nebo špatný datum nebo…kdo ví, přišlo večer již jen málo lidí.
Alespoň byl ale volný parket a tak se dobře tančilo.
Nálada byla sice komorní, ale veselá a tančilo se ještě dlouho po půlnoci. Kapela Syntéza udával tón a rytmus.

Děti pak až do sedmé hodiny večerní tančili i soutěžili,
i se svými rodiči. Bylo pro ně přichystáno sladké pohoštění, které si vzali na starost vrátkovští. Také o výzdobu
sálu a disc jockeye se postarali. Hudbu mixoval a pouštěl pan Gec z Vrátkova. Sál byl úplně zaplněn a nikomu

Za fotografie děkujeme Janě Králové - JK foto
Fotografie jsou dostupné na adrese:
http://monty09.rajce.idnes.cz/Masopust_Limuzy_a_
Tismice_2014 			
(mz)

S veselou

		

Medvěd s medvědářem

Pozor na nás . . .
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Laufrova Zuzanka

U Hamtáků

Lesní víla
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V kole s kapucínem

U Flemingů

Krojovaná děvčata
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Šišky paní Bucharové

Start u kostela

Hroznové víno
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Sobík

Slet čarodějnic

Naladit a jedeme
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Mladá garda

Pipi a spol.

květen 2014 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Mrazík						

Klaun

U Kolovratníků
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U Bauerů							

S obecní kobylou

Indiánka v kole
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Kluci v akci

Průzkum terénu

Zatěžkávací zkouška mostu

Tři sudičky

Most vydržel UF
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Na sále vesele

Milostná

Marfušenka
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třetí noc s andersenem
ne 4. dubna 2014 jsme se již po třetí sešli, abychom
D
společně prožili Noc s Andersenem.
Letošní festivalová noc probíhala v mateřské škole

v Tismicích. Sešlo se 16 dětí a společně s paní ředitelkou MŠ Markétou Vedralovou a paní učitelkou Dášou
Vorlíčkovou jsme prožili krásný pohádkový večer.
Hned po příchodu do MŠ si děti, zejména ty školou
povinné, prohlédly a vyzkoušely nové hřiště na zahradě MŠ. Následoval program uvnitř školky, kde jsme se
seznámili a řekli si, co nás ten večer čeká. Po seznamovací hře na Romea a Julii, jsme si zazpívali při kytaře a pak
jsme vytvářeli papírové záložky do knížek.
Po lehké pozdní večeři, co nám připravily maminky,
jsme se vydali do místního loutkového divadla, kde si
pro nás manželé Jindřiškovi připravili novou pohádku
List kapradí. Pohádka se nám moc líbila. Honza přemohl čerta, kapradí se proměnilo ve zlato a Honza si mohl
vzít svojí milou Nánu.

Co napekly maminky						

Vyrábíme záložky 							

Když jsme se vrátili do školky, tak jsme si trochu procvičili mozkové závity při luštění záhad s pejskem –
komisařem Vrťapkou a pokračovali jsme bojovkou. Kdo
splnil 3 úkoly, získal písmenko – indicii a tu jsme pak
doplnili do tajenky a zjistili jsme, kde je ukrytý poklad.
Kolem 23 hod. se děti převlékly do spacích úborů, umyly a vyčistily zoubky a při čtení pohádky paní knihovnicí se odebraly do říše snů. Noc byla klidná.
Ráno po probuzení a hygieně se děti nasnídaly a postupně si je rodiče odváděli domů.
Věřím, že se Noc s Andersenem všem líbila a už teď se
mohou těšit na tu příští.
Martina Pelikánová, knihovnice

V loutkovém divadle

Ty mě nevidíš?
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Den země na klepci
tradičně se na nádherně rozkvetlém Klepci konal
JkýižDenkopec
Země. Byla sobota 19. dubna 2014. Na nedalezamířily ze všech světových stran celé rodiny
a skupinky pocestných. Tentokrát byl program opravdu
nekomerční. Občanská sdružení i okolní obce připravily řadu jednoduchých a přitom velmi zajímavých aktivit
pro pobavení i poučení. Návštěvníci si užili adrenalinové jízdy v popelnicích nebo se dosyta vyřádili na bubnech i bubíncích, s dřívky či řehtačkami. Bylo z toho
takové rytmické muzicírování a jistě se neslo daleko do
kraje. Mateřské školičky z Tismic a Přišimas předvedly svá jarní vystoupení. Tismické děti tu znovu vysadily svůj strom. Prostranstvím se nesla vůně rozličného
zdravého i toho méně zdravého občerstvení. Špekáčky
z Tismických jatek chutnaly výborně. Děti vyráběly

Myšičky z Tismic

Myšičky z Tismic

velikonoční předměty z bavlnek, drátků, pedigu, razily Vrátkovské groše, pletly pomlázky, některé se odvážně vydaly na bojovku – cestu plnou úkolů a pozorování
přírody. Hru sice připravila obec Tismice, ale jen díky
obětavým rukám mrzeckých občanů v čele s Petrem
Kolínským. Oni totiž vyčistil bývalou úvozovou cestu z
Mrzek na Klepec. Část sice ještě zbývá, ale roští a stromů zbavený úsek je krásně průchodný, resp. pro terénní kola i průjezdný. Teď nezbývá než cestu udržovat.
Mrzečtí s tím ale počítají a tak díky nim se krajina stala
zase více prostupnou a lidé mají kam vyrazit do přírody.
Děkujeme.
							
				
(mz)
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Adrenalin v popelnicích

Bubnování

Rozkvetlý Klepec

Na startu

Drobotina u tismického stánku

Pohled na novou cestu k Mrzkám
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Pavoučí síť na mrzecké cestě
Nové rozcestí

INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE SE HODIT
spotřebitelsk á por adna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
n Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince
a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/
n Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o
internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.
n Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
n Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)
n Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při
podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.
web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.
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evropské peníze určené pro mas
vaz měst a obcí ČR požaduje, aby 80 % evropských
S
peněz určených v období 2014 pro MAS mohly
využít obce

Praha, 17. dubna 2014 – tisková zpráva
16 z celkem 20 miliard korun, které budou moci v novém
programovém období formou integrovaných přístupů
(CLLD) využít sídla do 25 000 obyvatel, by měly mít k
dispozici obce. Právě obce jsou, jak zdůrazňuje Svaz měst
a obcí ČR, ze zákona odpovědné za územní rozvoj a na
rozdíl od třeba neziskových organizací mohou garantovat
spolufinancování. S částkou 20 miliard korun na CLLD,
kterou bude možné čerpat prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), počítá Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020. 9. dubna ji schválila vláda.
Podstatou tzv. MAS, tedy místních akčních skupin, je
partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Tedy
mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podniky apod.
V souvislosti s evropskými dotacemi to znamená, že tyto
subjekty mohou předkládat integrované projekty, které
vedou k územnímu rozvoji.
„Obce jsou ze zákona odpovědné za rozvoj území, zejména co se týče základních veřejných služeb a infrastruktury“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda Komory obcí Josef Bezdíček a dodává: „Své povinnosti nemohou přenášet na jiné subjekty a nejlépe přitom
vědí, co, kdy a kde je třeba udělat. Obce jsou tedy základní součástí místních akčních skupin a na rozdíl od jiných
subjektů, které MAS tvoří, například neziskových organi-

zací, mohou garantovat spolufinancování. Proto by měly
mít možnost využít 80 % peněz určených pro místní akční skupiny. U MAS je přitom samozřejmě zásadní kvalita, spolupráce a integrování dopadů jednotlivých projektů. Tak, aby z výsledků měla prospěch obec i region.“
Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), v jehož
gesci jsou pravidla pro čerpání dotací z Evropské unie, se
o rozdělení 20 miliard korun určených na MAS bude dále
debatovat. Výsledkem dřívějších tříletých diskuzí je zmiňovaná a pro nové období zcela zásadní Dohoda o partnerství, kterou MMR pošle Evropské komisi (EK). Tento
strategický dokument zakotvuje a vymezuje hlavní závazky ČR vůči EK v oblasti využívání evropských fondů a od
něj se odvíjí i budoucí programy. Ty se nyní dopracovávají a podle nařízení Evropské unie bude třeba – až některé
výjimky - poslat Evropské komisi nejpozději do 3 měsíců
od předložení Dohody o partnerství.
Česká republika má na programovací období 2014 - 2020
z Evropské unie dostat cca 550 miliard korun. Z toho by
250 miliard mělo jít na tzv. územní dimenzi. Podle Svazu
je nutné, aby byl systém evropských dotací v programovacím období 2014+ co nejjednodušší bez zbytečných
mezičlánků a neopakovaly se chyby z minulosti. Rovněž
má vzniknout Stálá konference na regionální úrovni proto, aby mj. usnadňovala komunikaci a výměnu informací
mezi kraji, městy, obcemi a dalšími hospodářskými i sociálními subjekty, slaďovala jednotlivé rozvojové dokumenty a investiční záměry a doporučovala vyhlašování výzev.

Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH pro Zpravodaj venkova

Naz vystoupení v Senátu v rámci setkání starostů obcí

celé ČR organizované Spolkem pro obnovu venkova a s účastí Sdružení místních samospráv, prezetoval Petr
Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství
aktuální otázky související s vývojem odpadového hospodářství v ČR. Navazující rozhovor na toto vystoupení vyšel
v březnovém čísle Zpravodaje venkova, který je jako měsíčník zasílán na tisíce odběrných míst, zejména v obcích.
Hovořil jste o integrovaném systému nakládání s odpady. Zkuste ve stručnosti shrnout či vysvětlit, o co jde a z
jaké pozice o tom šíříte osvětu?
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je sdružení více než 80 firem v sektoru odpadového hospodářství,
které zajišťují služby pro většinu občanů v ČR. Část členských firem se zabývá výhradně materiálovým využitím
odpadů nebo recyklací, část přípravou odpadů na energetické využití či jejich samotným energetickým využitím, část
sběrem odpadů, část jsou svozové firmy, část jsou firmy se
skládkou odpadů. Jedním z hlavních cílů asociace je technologická neutralita a zejména zachování dosavadního volného tržního prostředí, které nejlépe tlačí na nízkou cenu
služeb. Důležité je také zachování svobody původců odpa-

dů volit si své dodavatele služeb. Z toho důvodu ČAOH a
členské společnosti velmi pozorně sledují snahy o umělou
regulaci na poli odpadového hospodářství. V zájmu původců odpadů je, aby oblast nakládání s odpady, zůstala plně
funkční, rozmanitá a i nadále tržní, bez vnějších nepřirozených zásahů, které by mohly stávající rovnováhu a konkurenční prostředí narušit.
Takové snahy vidíme u prosazovatelů integrovaných systémů nakládání s odpady v aktuálním českém pojetí, označované také jako „ISNO“ nebo nově „DSO“. ČAOH podporuje integraci a logický systém sítě rozmanitých zařízení
na zpracování odpadů, která jsou na sebe smysluplně navázána. České „ISNO“ je však o něčem jiném. Tato umělá
strategie je založena na centralizaci řízení toků odpadů do
vybraných zařízení, která pro svůj provoz potřebují velké
množství odpadů. Takové množství má být dosaženo např.
cestou sdružení obcí do umělých svazků, kdy tyto svazky budou své odpady směrovat do velkých zařízení (např.
typu spaloven). Při této cestě však jednotlivé obce ztrácí
možnost samostatného rozhodování o svých odpadech a o
nákladovosti, která je s tím spojena. Jsou známy příklady z
Německa, kde obce na tuto cestu a s tím spojené dlouhodobé nevýhodné smlouvy doplácejí řádově miliony Euro roč-
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ně (příklad svazku obcí Ravon – doplatek 3,1 milionu Euro
ročně). Tyto snahy jsou často zdůvodňovány potřebou plnění evropských cílů. Evropské cíle však ČR doposud plní a
dokonce se v mnoha ukazatelích nakládání s odpady umisťuje na vysokých příčkách v rámci EU (viz ročenka MŽP +
Eurostat). Odůvodnění potřeby zavádění centralizace odpadového hospodářství se tak zdá být dosti účelové.
Hovořil jste také o tom, že obce by přišly o své kompetence rozhodovat o nakládání s odpady. Zkuste to blíže
vysvětlit.
Ano, je to logické. Pokud jste jen jedním hlasem ve sdružení mnoha dalších, tak vaše možnost ovlivnit to, co se bude
s vašimi odpady dít a také to, kolik to bude stát, se přímo
úměrně snižuje s ohledem na velikost sdružení. Je zcela v pořádku, když se některé obce na základě své vlastní úvahy a své zkušenosti rozhodnou, že budou řešit některé věci společně (kulturu, vzdělání, sport, případně i odpady). Problémem stávajícího ISNO je však to, že obce jsou
stále pod větším tlakem z vnějšku, aby se sdružily a řešily
oblast OH dle doporučení prosazovatelů ISNO a na základě předem připravených smluv a memorand. Toto již jako
vhodné nevnímám. Setkáváme se s různými starosty, kteří
se nás ptají, proč jsou do těchto dlouhodobých smluv nuceni a zda je tato cesta vhodná a nezbytná. Vždy je to samozřejmě na rozhodnutí konkrétního starosty či zastupitelstva,
ale většinou si po zjištění možných rizik a některých příkladů ze zahraničí chtějí ponechat rozhodování ve své obci.
Starostové jsou kompetentní osoby a umí dobře zvážit, co
je pro jejich občany výhodné a co ne (anketa některých starostů k ISNO). Je třeba si uvědomit, že náklady na odpady
zaplatí občané a každá obec tak musí respektovat svoje individuální podmínky, tradice, potřeby. Občané by těžko mohli souhlasit například s tím, že by dopláceli občanům jiných
obcí či měst.
Integrovaný systém souvisí se vznikem plánovaných spaloven. Je to tak?
Ano, lze říci, že nástroj pro centralizované řízení toků
odpadů ISNO je zpravidla v jednotlivých krajích ČR svázán
se snahami o výstavbu nových nákladných spaloven komunálních odpadů. Ty zde bez jistoty dlouhodobých dodávek
desítek tisíc tun odpadů vzniknou jen stěží. Právě potřeba
smluvního zajištění neustálého přísunu dostatečně velkého množství výhřevného odpadu do spaloven, řádově cca
100 000 – 150 000 tun za rok do jedné spalovny, a to minimálně na 15 až 20 let je jedním z důvodů umělého budování ISNO. Již jsem zmínil příklad z Německa se sdružením obcí RAVON. I zde došlo k tomu, že obce se sdružily do svazku a podepsaly dlouhodobé smlouvy na dodávky
odpadů do spalovny. Smlouvy však byly pro obce nevýhodné a obce začaly na své rozhodnutí postupně doplácet nemalé částky. V roce 2012 to bylo již 3,1 milionu Euro. Zásadní
problém pro obce ve svazku ale je dlouhodobost těchto
smluv, které platí až do roku 2029. Je zřejmé, že sama obec,
která by si ponechala původní svobodu ve volbě dodavatele služeb odpadového hospodářství, by se do takové situace
nedostala. Ve chvíli, kdy by stávající dodavatel služeb obci
nevyhovoval, by vypsala nové výběrové řízení a vysoutěžila by nejvýhodnější aktuální nabídku služeb a ceny, dle
potřeb svých občanů. To je přeci standardní chování dobrého hospodáře a jedna ze základních výhod volného trhu.

Zvýší se kvůli tomu i náklady obcí za odvoz odpadů?
Jak?
Znovu nejprve jednoduchá odpověď. Náklady si obec může
nejlépe kontrolovat, pokud disponuje svou samostatnou rozhodovací pravomocí. Může tak průběžně v čase jednoduše měnit spektrum poskytovaných služeb a s tím související
cenu. A pokud se ptáte, zda se zvýší náklady obcí při zavedení ISNO, či při s tím spojené výstavbě spaloven, pak dle
našeho názoru zcela jednoznačně. Uvedu jen jeden příklad,
z materiálu MPO, ale i z jiných zdrojů např. EUWID vyplývá, že průměrná cena za spálení jedné tuny komunálního
odpadu ve spalovně v Evropě se pohybuje okolo 100 Euro (i
více). Tedy nyní cca 2650 Kč. Je fér dodat, že v ČR by byly
tyto náklady zřejmě o něco nižší cca 1800 Kč, ale bezpochyby se stále jedná o jednu z nejnákladnějších technologií.
A cenu zaplatí samozřejmě původce odpadů. Dalším aspektem je to, že ISNO svou centralizací a navázáním na velkokapacitní zařízení pravděpodobně způsobí omezení konkurence a tržního prostředí. To pak logicky opět tlačí na střednědobé navýšení cen. Ještě jsme také nezmínili další aspekt
ISNO a to je přerozdělování peněz. V legislativních návrzích k ISNO bylo počítáno s tím, že ze zákona budou všichni původci platit více a vybrané peníze budou z části uměle přerozdělovány z krajské úrovně dle úvahy úředníků do
systému odpadového hospodářství. Takovýto přístup je přímo smrtící pro tržní prostředí, to si asi umí spočítat skoro
každý. Paradoxní je, že by tyto zbytečné náklady dopadly
zejména na komunální sféru, tedy na občany. Další původce
odpadů – firmy by těžko mohl někdo donutit, aby si z možností na trhu vybrali tu nejnákladnější.
Pro příklad si vzpomínám na obec Horní Moštěnice na
Přerovsku, kde vybudovali kompostárnu, kromě toho
třídí odpady tak příkladně, že obec svým obyvatelům
od letošního roku dokonce snížila poplatky za odvoz…
Je to tak, že namísto inspirace pro ostatní by tato obec
mohla být spíš příkladem marného snažení?
Ano, pokud se v blízkosti postaví mamutí zařízení, tak ta
marnost je skutečně reálná. Děkuji za tento příklad, který
jasně potvrzuje racionalitu našich argumentů v praxi. Obec
si v současné době spočítala, že se jí vyplatí zavést systém
třídění biologicky rozložitelných odpadů a tyto využije ve
své kompostárně. Obecně také podporuje své občany v třídění. Sníží se jí tak množství produkovaného komunálního
odpadu a ušetří na poplatcích za svoz. V návaznosti na své
samostatné a smysluplné rozhodnutí tak následně může snížit poplatky za odpady svým občanům. Nepotřebuje k tomu
žádné umělé nástroje, ale využívá své svobody rozhodnutí, jakožto původce odpadů, jak se svými odpady naloží.
Mimochodem ČAOH velmi podporuje zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích. Toto opatření přispívá zásadním způsobem k odklonu odpadů od skládek a k
jejich materiálovému využití. Důležité také je, že toto opatření je plně funkční již za stávajícího zákona a nevyžaduje
navýšení jakýchkoli poplatků.
Na schůzi Spolku pro obnovu venkova uvedl jeden příklad za všechny starosta obce s 510 obyvateli, kde se daří
rok od roku snižovat objem tuhých komunálních odpadů díky třídění odpadů… tím se šetří vlastně i náklady za odvoz a v neposlední řadě životní prostředí. Jak si
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dnes stojí ČR v žebříčku třídění EU?
Dle údajů ze Statistické ročenky MŽP, v ČR od roku 2003
klesla produkce odpadů o cca 15%, neroste ani produkce
komunálních odpadů. Naopak postupně roste podíl využívaných odpadů a v roce 2011 dosáhl cca 78%. Ruku v ruce s
tím pak dlouhodobě klesá množství odstraňovaných odpadů, které bylo v roce 2011 v míře cca 12%. Co se týká
komunálního odpadu, skládkování bylo zastoupeno v míře
55% a stále citelně klesá. Za posledních pět let se na skládky uložilo o více než milion tun odpadů méně a tento trend
pokračuje. Pokud by vás zajímala průměrná míra skládkování na občana a rok v EU (Eurostat 2008), je to 207 kg/
občan/rok, v ČR je to velmi podobné číslo 218 kg/občan/
rok. Dále uveďme číslo 30,3%, tolik v ČR dosahuje podíl
materiálově využitých komunálních odpadů. Míra využití
odpadů v ČR je sedmá nejvyšší v EU. Samozřejmě, vždy je
co zlepšovat, ale je vhodné to dělat postupnými kroky, tak
jako doposud, neboť dlouhodobé trendy jsou jednoznačně
pozitivní. Je potřeba dodat, že celková produkce odpadů v
ČR je cca 30 mil. tun za rok a podíl komunálních odpadů
ukládaných na skládky z celkového objemu dosahuje kolem
10% a stále klesá. Podle našeho názoru jsou uvažované
zásadní změny zejména komunálního odpadového hospodářství zbytečné, riskantní a příliš drahé. Logicky je vhodnější pokračovat plynule, tak jako dosud, a postupnými kroky komunální odpadové hospodářství vylepšovat.
Zkuste vyjmenovat nějaké pozitivní i negativní příklady
nakládání s odpady ve světě.
Z našeho pohledu negativní příklad jsem již uvedl v případě sdružení obcí RAVON, tedy regionálního odpadového
svazku obcí Horní Lužice – Dolní Slezsko, které již řadu let
doplácí na své dlouhodobé smlouvy se spalovnou. Situace
je dokonce tak neutěšená, že se tím již zabývá i parlament
a vláda. Více informací k tomuto, jsme s ohledem na větší zájem starostů a médií zveřejnili na našem webu www.
caoh.cz. Dále bych asi uvedl obecnou situaci v Evropě, kdy
některé státy s větším počtem spaloven mají velké problémy
s nedostatkem odpadů a také s jejich výhřevností. Takovými
státy jsou např. Německo či Švédsko, které rok od roku
citelně navyšují množství přeshraničně dovážených odpadů
z jiných států EU, aby nakrmili své spalovny. Ročně každý
z těchto státu dováží cca milion tun odpadů, aby udržel svá
zařízení v chodu. Co se týká problému s výhřevností, ten je
zřejmý opět například v Německu, kde jsou občané velmi
environmentálně uvědomělí a třídí značnou část produkovaných odpadů (papír, plasty, sklo), což je samozřejmě zcela v pořádku a v souladu s evropskou hierarchií. V popelnicích pak ale logicky nezbývá mnoho výhřevných složek a
problém je opět řešen dovozem odpadů ze zahraničí.
Mnoho zemí ale i Evropa samotná se tak aktuálně dává
spíše cestou důrazu za materiálové využití odpadů a s tím
spojené co největší třídění. Rozvíjí se i zařízení na úpravy odpadů, kde se třídí materiálově využitelné odpady a ta
část, která materiálově využitelná není je využita na výrobu paliva z odpadů, které může být energeticky využito ve
stávajících energetických zdrojích typu cementáren, elektráren či tepláren. V tomto směru je poměrně daleko Itálie
a Polsko, kde se míra takto využitých odpadů rok od roku
citelně navyšuje.

Lze ještě nyní vůbec zabránit vybudování spaloven, kterých se v naší zemi má stavět 15? Co mohou dělat starostové, potažmo obyvatelé vesnic?
Nevím jestli 15, myslím si, že výrazně méně, ta čísla se
postupně snižují, ale je pravda, že dříve zaznívala vyjádření jako „spalovna v každém kraji“ a podobně. Chci zdůraznit, že ČAOH není proti spalovnám jako takovým. Je to jedna z nejmodernějších technologií a je jistě kvalitní. Zároveň
jsou však spalovny velmi drahé a je pro ně nutné skutečně
velké množství odpadů. Dle vývoje z posledních let nevěřím tomu, že by EU tato zařízení dotovala, ta doba je pravděpodobně již pryč, neboť EU v tomto směru řeší zcela reálné problémy s vysokou nadkapacitou spaloven. V Evropě je
jich více než 400. Pokud se najde investor, který bude chtít v
ČR takové zařízení postavit a bude chtít se svou cenou konkurovat ostatním moderním technologiím, pak je to zcela
v pořádku, nechť v příslušném regionu přesvědčí občany a
své zařízení zde postaví. Nejsme však příznivci toho, aby se
nejprve uměle vytvářely legislativní podmínky typu citelného zdražení poplatků, či zavádění protitržního ISNO a
tím se vytvářelo prostředí pro tyto vybrané nákladné technologie. Taková cesta na nás působí jako příběh s fotovoltaikou a ten jsme již v ČR dostatečně zažili.
V jaké fázi je nyní legislativní návrh?
Na ministerstvu od listopadu působí další pracovní skupiny
k zákonu o odpadech. Jsem rád, že nové vedení MŽP tato
jednání otevřela širší odborné veřejnosti a že se již nejedná tajně za zavřenými dveřmi. Aktuální přístup MŽP hodnotím jako konstruktivní a otevřený, a to je jistě pozitivní. V tak zásadní oblasti jako je agenda OH, která se ve
svém důsledku týká všech občanů v ČR, je třeba konsensuálně projednat budoucí směřování v otevřené a pokud možno co nejvíce odborné diskuzi. Co se týká času, zachytil
jsem vyjádření pana ministra Brabce, že věcný záměr nového zákona by chtěl předložit v září tohoto roku.
Co by tyto změny měly přinést venkovu?
Je nutné se snažit, aby venkovu, ale i obcím jako takovým
zbytečně nerostly náklady. V pracovních skupinách na
MŽP jsou nově přítomni i zástupci obcí, což je velmi dobře a skoro bych řekl, že je to klíčové. Na Slovensku, kde
novelu zákona schválili na konci minulého roku a kde obce
tlačily na co nejmenší zdražení poplatků za odpady, se jim
to nakonec podařilo. Na Slovensku předkladatelé ustoupili od původně zvažovaného plošného zdražení a soustředili se na potřebu třídění odpadů v obcích. Na obce, které třídí pět a více složek se zdražení prakticky nepromítne. Předpokládám podobný postoj i od zástupců obcí v ČR,
tedy že prioritou budou co nejnižší náklady pro občany,
ovšem při takovém nastavení systému, které bude plnit cíle
EU. To je i náš cíl a chceme se na prosazení takové cesty
konstruktivně podílet.
Rozhovor je možné najít také přímo v březnovém časopisu
Zpravodaj venkova - odkaz viz zde, k dispozici je rovněž v
pdf. formě orginálu zde - zpravodaj-venkova-3-2014---rozhovor-havelka.pdf [ 1.73 MB ]
Zdroj: Zpravodaj venkova (rozhovor vedla redaktorka
Marie Šuláková), 23.03.2014| kategorie: Aktuality
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ASPERGERŮV SYNDROM
ožná jste už někdy slyšeli o dětech, dospívajících,
M
kteří mají obtíže s navazováním a udržením běžné
komunikace. Možná jste se setkali s jedinci, kteří skáčou

druhému do řeči a nenechají ho domluvit, vedou dlouhý
monolog o předmětu svého zájmu, aniž by si všimli, že už
to druhého nebaví a nezajímá. Příznačné je pro ně také to,
že se vám nedívají do očí a nepochopí posměšné, ironické
poznámky, ani pokusy o humor, nedodrží vhodný tělesný odstup, nevybírají si slova vhodná pro danou situaci.
Nedělají to schválně, ani proto, že by byly rozmazlené,
nebo zanedbané. Mají Aspergerův syndrom a těmto situacím a projevům nerozumí, svět vnímají jinak, než je tomu
ve většinové společnosti běžné.
Problémy v komunikaci s druhými s sebou přináší obtíže v navazování kontaktů s vrstevníky, v zapojení se do
třídního kolektivu, často i nevyrovnané vztahy s dospělými, potažmo autoritami. Ve svých snahách o získání přá-

telství bývají nešikovné a neobratné. Tyto pokusy často
končí nezdarem, zklamáním, pláčem, zlostí, nadávkami.
Jejich chování se druhým může zdát divné, naivní a drzé.
Sociální dovednosti, jak správně komunikovat a chovat
se k druhým, je možné trénovat a posilovat na konkrétních problémových situacích formou skupinového i individuálního nácviku. Pocit úspěchu a přijetí je možné zažít
ve skupině dětí vzájemně si podobných. Nácviky sociálních dovedností mohou být pro tyto děti velmi přínosné.
Přínosný může být zároveň každý jednotlivec, který už
předem neodmítne jejich jinakost a pomůže jim a půjde
jim v komunikaci tzv. naproti.
Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec nad
Černými lesy

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
6. května		

Posezení ke dni matek

23. května

Noc kostelů

13. srpna		

Eucharistická slavnost v tismické basilice – předsedá J.Em.

			

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

17. května 		

Sportovní olympiáda Tismice

květen - červen

Dětské dny v Tismicích a Limuzích

květen – říjen

3. ročník Podklepecké ligy v požárním sportu

14.6.2014 		

ČESKO SE HÝBE --BĚH NA KLEPCI

červen		

Limuzský sedmiboj

26. července

Hasičská zábava pod širým nebem (Tismice)		

červenec		

Memoriál Petra Baumruka (Tismice)

srpen			

Petanque (Limuzy)

září			

Dny Evropského historického dědictví

září			

Vítání občánků

září			

Svatováclavské slavnosti (Limuzy)

Možné akce:

O.s. Českobroďák je ochotno uspořádat praktický výcvik první pomoci a záchrany. Seminář v rozsahu cca 2,5
hod, pořádaný dle počasí v kulturním domě nebo venku pro 15-20 účastníků, je zcela zdarma. Dubnový termín
byl stanoven nepříliš šťastně na poslední chvíli a pro malý zájem se seminář neuskutečnil. Pokud byste se však
tohoto semináře chtěli napříště zúčastnit, dejte vědět na: ou.tismice@volny.cz spolu s informací, jaké časy vám
obecně vyhovují. V případě většího zájmu akci znovu vyjednáme. (ou)
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SLUŽBU POSKYTUJE PAN RUDOLF BUMBA, MAJITEL KRÁMKU V ROSTOKLATECH. NEMUSÍTE
OBJEDNÁVAT PO INTERNETU. ZAVOLÁTE, PAN BUMBA VÁM ZAVOLÁ ZPĚT. NADIKTUJETE MU
SVŮJ NÁKUP A ON HO DOVEZE AŽ K VÁM DOMŮ. PLATÍTE HOTOVĚ NEBO KARTOU.
ZKUSTE A UVIDÍTE.
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Z DÁVNÉ HISTORIE ZAJÍMAVĚJI
Vyhledal a přepsal Jan Psota ml.z Hradešína:
Tismice ve Zlaté knize (urbář Kosteleckého panství) z roku 1677 Při něm studnice zděná s dostatkem vody.
1 lán = 8 kop záhonů = 48 korců = 13,6176 ha
1 kopa záhonů = 6 korců = 1,7022 ha
10 záhonů = 1 korec = 0,2837 ha
1 kopa míš. grošů = 60 míš. grošů
1 míš. groš = 7 penízů

Wes Tismicze
rolí vorných nyní se nachází pod . . 12 korců . . . 2 kopy záhonů
loučního pod 1 vůz sena . . . . . . . . . .}
zahrady 0 toliko 2 štěpy na dvoře . . . . .} . . 6 kop záhonů
ostatek všechno lesy zarostlý . . . . . . .}

Wes Tismicze

Platí z toho k důchodům panským ouroku
Wes Tismicze
Svato jiřského čtyry kopy dvaceti míš. grošův
Někdy k důchodům obecním města Brodu Českého, a k rychtě Svato havelského čtyry kopy dvaceti míš. grošův.
Brodský přináležející, počítajíce do lánu po 10 kopách záhoních,
a na každou kopu po 6 korcích rolí prostřední pšeničný.
Chalupa s ½ lánem Pawla Luniaka.
Při ní se vynachází studnice s dostatkem vody
Taxa rolí orných, jeden každý záhon, loučního, zahrad
rolí orných pod . . . . . . . . . . . . . 3 korce . . . – 30 záhonů
a štěpnic po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 míš. grošů zahrada vorná a ostatek pro trávu za 10 záhonů
oulehlí po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 míš. grošů ostatek všechno zarostlý . . . . . . . . . . . . 4 kopy 30 záhonů
porostlin a lesův . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 míš. grošů
Platí z toho k důchodům panským ouroku
Pustá chalupa se 30 záhony Matěje Drchala.
Swato jiřského Dvě kopě třiceti šest míš. grošův
Toliko místo se vynachází kde bejvala rolí 30 záhonů
Svato havelského Dvě kopě třiceti šest míš. grošův.
Ta chalupa bejvala pánův Brodských, zůstávali v ní podruzi
a odváděli nájem pánům českobrodským. A poněvadž k ní od
kovárny pole odňaty 30 záhonův přidáno bylo, jest pojata do
purkrechtu pod ourok.
Z ní se platilo k důchodům panským auroku
Svato jiřského čtyřiceti míš. grošů
Svato havelského čtyřiceti míš. grošů.
S swymi pržiležitostmj

		

Chalupa s 1 kopou 35 záhony Jiržika Brauma. /vpravo uveden
tužkou další majitel Ržehorž Czyžek a vlevo také další majitel
Waclaw Bartl/
Při ní studnice s dostatkem vody
rolí orných nyní se nachází pod . . . . . . . . 5 korců . . . – 50
záhonů oulehlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 45 záhonů
zahrada orná, štěpná, a pro trávu za 10 záhonův
ta se počítá v rolí orný.
Platí z toho k důchodům panským ouroku
Lyst 465. Svato jiřského Jednu kopu dvaceti míš. grošův
Svato havelského Jednu kopu dvaceti míš. grošův.

Vejjezdní s (½) lánem Jiržika Wotypky.
Při něm se nyní vynachází rolí orný pod 12 korců 2 kopy záhonů
loučního pod 2 vozy sena . . . . . . . . . . . . .}
zahrada vorná pod 8 záhonův . . . . . . . . . .} 13 kop záhonů
ostatek všechno lesem březovým živým a jinším }
rozdílným zarostlý . . . . . . . . . . . . . . . .}
Platí z toho k důchodům panským ouroku
Svato jiřského Tři kopy míšeňský
Svato havelského Tři kopy míš.
Chalupa se 3 kopami záhony Jana Tkadlcze /vpravo uveden
tužkou další majitel Jacub Dostřes?/
Při ní studnice poloviční s Janem Kořínkem mlynářem.
Rolí orných pod . . . . . . . . . . 18 korců . . . 3 kopy záhonů
Loučního . . . . . 0
zahrady 2 pro trávu a něco v nich slívoví počítají se za 4 záhony, však pojaty do rolí.
Platí z toho k důchodům panským ouroku
Svato jiřského čtyřiceti míš. grošův
Svato havelského čtyřiceti míš. grošův.
Vejjezdní s 8 kopami záhonů Jana Brauma.

S swymi pržiležitostmj.

		

Lyst. 465.

Chalupa se 2 kopami záhony Jindržicha Malka /vedle tužkou
další majitel Waczlaw Wotipka/
Při ní se vynachází rolí orných pod . 9 korců . . . 1 kopa 30
záhonů oulehlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . – 30 záhonů
zahrada s štěpím mladým vysazená za 18 záhonů
Platí k důchodům panským ouroku
Svato jiřského Jednu kopu, dvaceti míš. grošův
Svato havelského Jednu kopu, dvaceti míš. grošův.
Chalupa s 1 kopou záhonu po Thomassowj Wotypkowj na níž
nyní Waczlaw Tucžek za hospodáře dosazený /vpravo tužkou
uvedeno později: pustej/
Při ní se vynachází rolí orný pod . . 3 korce . . . – 30 záhonů
loučního za 1 vůz sena . . . . . . . . . }. . . . . . . – 30 záhonů
zahrada s 6 štěpy za 4 záhony . . . . . }
Z ní se platí k důchodům panským ouroku
Svato jiřského Jedna míš. kopa
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Svato havelského Jedna míš. kopa

Swoboda/
Při ní se nyní vynachází rolí orný pod . 1 korec . . . – 10 záhonů
Pustá chalupa s 1 kopou záhony Slowe Machacžkowska. /vpra- loučního pod ½ vozu sena, klidí se k ruce panský . . }
vo uveden další majitel Martin Nejesel?/
zahrada se 2. štěpy za 1 záhon . . . . . . . } 1 kopa 20 záhonů
Při ní se nyní vynachází rolí orný pod . . . . . 1 korec 2 věrtele ostatek všechno zarostlý . . . . . . . . . . . . . . . }
na záhony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 záhonů
zahrada pro trávu trním zarostlá . . . . .} – 45 záhonů
Z toho k důchodům panským ouroku
ostatek všechno lesy zarostlý . . . . . . .}
Svato jiřského Jednu kopu, dvaceti čtyry míš. groše
Svato havelského Jednu kopu, dvaceti čtyry míš. groše.
Z toho se platilo k důchodům panským ouroku
Svato jiřského Jedna kopa, čtyřiceti míš. grošův
Chalupa se 30 záhony. Při tý vsy vynachází se Krcžma
Svato havelského Jedna kopa, čtyřiceti míš. grošův.
Wegsadni kteráž niekdy od pánův Česko Brodských najímána bejvala. A nyní jest do purkrechtu uvedena, a na ní hospoWes Tismicze.
dářem Jan Koržinek Mlynarž. Při ní jest studnice poloviční s
Janem Tkadlcem.
Pustá chalupa s 1 kopou 30 záhony Michala Kopacžka. Rolí orný .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 záhonů
(vpravo uveden další majitel Vith Fialla)
Při ní se nachází rolí orný pod. . . . . 1 korec . . . – 10 záhonů Má z ní platiti k důchodům panským ouroku
zahrada s 1 hruškou za 1 záhon . . . . . . .} 1 kopa 20 záhonů Svato jiřského Jednu míš. kopu
jiný všechno lesem zarostlý . . . . . . . . .}
Svato havelského Jednu míš. kopu.
Z toho platil k důchodům panským ouroku
Svato jiřského Jednu kopu, dvaceti dva míš. grošův
Wes Tismicze
Svato havelského Jednu kopu, dvaceti dva míš. grošův.
Summa Osedlych wtež wsy Tismiczych se wynachazy.
Pustá chalupa s 1 kopou 40 záhony Jiržika Hržibka. /vle- 15. Totiž.
vo tužkou uveden Waclaw Wysussil a vlevo Waczlaw Tucžek
další majitelé/
Hospodaržj. Po Tři dni na robotu vyjířdějící, a mymo ty Tři
Při ní se vynachází rolí orných
dni s potahem za ostatek vejjezdní roboty po jednom pěším celej
pod 1 korec 2 věrtele . . . 15 záhonů
Tejden posílající. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwa.
zahrada s 10 štěpy za 8 záhonův. . . . .} . . 1 kopa 25 záhonů
ostatek všechno zarostlý . . . . . . . . .}
Chalupnikuw. Celej Tejden do stodol na mlácení a na jiná rozdílná díla vycházející. Mezi nimiž jest Krčzma Wegsadni Jana
Z toho platil k důchodům panským ouroku
Kořínka mlynáře. . . . . . . . . . . . . . . . Tržinaczte.
Svato jiřského Jednu kopu, patnácte míš. grošův
Svato havelského Jednu kopu patnácte míš. grošův
Lanuw Roly magi. 2. Lany 3 kopy 45 zahonuw.
Pustá chalupa s 30 záhony Ondržege Ržezacže. /vlevo tužkou
uvedeno: Drchalowska/
Při ní se nyní vynachází rolí orných
pod 1 korec 2 věrtele . . . – 15 záhonů
zahrada se 2 štěpy za 1 záhon . . . .} . . . . . . – 15 záhonů
ostatek všechno lesem zarostlý . . . . . . . . . .}
Z toho platil k důchodům panským ouroku
Svato jiřského čtyřiceti pět míš. grošův
Svato havelského čtyřiceti pět míš. grošův
s swymi pržipadnostmj.

Lyst 466.

S swymi a Obecznimi pržiležytostmj.
					

Lyst 467.

Aurokuw se Schazywalo a Schazy.
Swato Jiržskeho na Peniezych. i s krčmou.
Dvaceti Tři kopy, dvaceti dva míš. groše.
Swato Hawelskeho.
Dwaceti Tři kopy, dvaceti dva míš. groše.
Obecz z Handle Solniho ročně k důchodům J. M. Knížecí
platí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 zl. 30 kr.

Prži gmenowane Obczy Tismiczske tyto
se případnosti vynacházejí.
Pustá chalupa a 1 kopou záhonu Lynharta Skalnika. /vpravo Pržednie Konsel 1 ku pomoci právu a rychtáři Mrzeckému. Za
tužkou Ondržeg Swobota/
trestání mají kládu, trdlici, a regiment jako v jiných podacích vesPři ní se nachází rolí orný pod . . . . . 3 korce . . . 30 záhonů nicích.
Loučního za ½ vozu sena, seká se nyní k ruce panský}
Kram Masneg Obecznj. Zatím pustej,co z něho řezník nájmu
zahrada s 1 hruškou též pro trávu slívoví na ní
} 30 záhonů ročního platil, věděti se nemůže. K tomu krámu se nachází rolí
zrostlý za 3 záhony . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
kteráž se přidávala do nájmu 10 záhonův.
Pastauska s kouskem zahrady pustá.
Z toho platil k důchodům panským ouroku
Chalupa Obeczni. V kterýž nyní pastucha obydlí má, z ní se přeSvato jiřského Jednu míš. kopu
dešle platívalo k důchodům obecním každoročně po 28 míšeňSvato havelského Jednu míš. kopu
ských groších.
Pustá chalupa s 1 kopou 30 záhony Jana Brazdy. /vedle tužkou další majitelé Waczlaw Obrsjka?, Jan Girasek, Matieg
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historické foto - nedatováno

O NÁS
V DRUHÉM ČTVRTLETÍ ROKU 2014 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Anna Tylová z Tismic (99 let)
Věr a Budsk á z Tismic
Milan Šurina z Tismic
Ivank a Chvátalová z Tismic
Václav Doležal z Limuz
Dana Černá z Tismic
Petr Kunc z Tismic
Pavel Hladík z Tismic
Luboš Knop z Tismic

BLAHOPŘEJEME
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opustili nás
ne 24. dubna 2014 v pokoře a tichosti ve svých 99 letech odešla paní Anna Tylová z Tismic.
D
Jana Strnadová: Těžko se píší takovéto řádky, ale i to je jedna z nedílných stránek lidského života. Na sklonku měsíce

dubna přesně dvacátéhočtvrtého náhle dotlouklo, v požehnaném věku 99 let, srdce zdejší rodačky paní Anny Tylové.
Nebylo jí tedy souzeno oslavit příští rok sté narozeniny, což bychom jí bývali přáli…
V loňském roce jsem měla možnost paní Tylovou navštívit a strávit s ní asi dvě hodiny v příjemném rozhovoru. Chtěla bych prostřednictvím těchto řádků zavzpomínat a podělit se o dojmy z tohoto setkání, při kterém mi s neobyčejnou duševní svěžestí vyprávěla o době dávno minulé i o současném dění, které bedlivě sledovala.
Paní Tylová se narodila 10.4.1915 v Tismicích. Pocházela ze selského rodu, měla dva sourozence. Po studiu na
gymnáziu a německém ústavu působila šest let na jazykové škole. Později Němci školu uzavřeli. Při vyřizování dědického řízení se seznámila se svým budoucím manželem, doktorem práv. O něm mi doslova řekla: „Byl advokátem, získal dva vysokoškolské tituly – Ing. na obchodní vysoké škole a JUDr. na právech ve Franci. Byl to člověk vzdělaný,
hodný a laskavý.“ Vzali se v roce 1935 a svatbu měli ve stejném kostele jako její rodiče. Jejich manželství trvalo téměř
padesát let a rozdělila je až manželova smrt. Narodily se jim dvě děti – Anička a Miroslav. Z rozhovoru bylo patrné, jak
nesmírně byla vděčná Bohu, že děti dosáhly vysokoškolského vzdělání a převzaly od rodičů křesťanskou víru. V jejím
životě byly i těžké chvíle. Manžel byl za války deportován do koncentračního tábora a ona zůstala sama se starostí o
dvě děti. Z koncentráku se vrátil vyhublý a s podlomeným zdravím. Po prodělané tzv. čtvrtodenní zimnici přestěhovala manžela z Prahy do Tismic a jen díky její domácí péči a venkovskému prostředí se manžel uzdravil.
V posledních letech bylo kromě vnoučat a pravnoučat její zálibou luštění křížovek, četba a poslech křesťanského vysílání rádia Proglas. V mládí se věnovala dětem, zahrádce, milovala kytičky i zvířata. Na jejím dvoře se to hemžilo slepicemi, káčaty, husami, králíky i ovcemi. Jak mi sama s humorem řekla: „ Jsem ze selského pytle, měla jsem to
ráda“.
Když jsem se jí na konci našeho povídání ptala, co by vzkázala mladým lidem, odpověděla: „ Velkou skromnost“.
Měla jsem možnost, a jsem tomu ráda, poznat člověka, který prožil dlouhý plnohodnotný život. Těchto pár řádků představuje jen několik korálků na dlouhé niti jejího života. Paní Tylová byla z generace, kterou zastihly dvě světové války. Všechny těžkosti života ji pomáhala překonávat víra v Boha. Byla to žena vzdělaná, tolerantní, měla neobyčejný přehled a velký dar životní moudrosti. Co říci na závěr? Napadá mě známá věta z Babičky Boženy Němcové jen
si ji dovolím poněkud upravit – byla to dobrá žena.
Přejme jí tedy to, čím končí smuteční oznámení : R.I.P. – Requiescat in pace, Nechť odpočívá v pokoji.

Čest její památce.
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