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Socha Panny Marie se dne 14.6.2014 vrátila nad vstupní schodiště tismické baziliky

VE ZKR ATCE
m

KONTEJNER NA SBĚR ŠATSTVA
Občané začali využívat kontejner na sběr šatstva, obuvi a hraček před obecním úřadem
v Tismicích. V prvním pololetí roku 2014 bylo
nasbíráno 839 kg surovin.

m

KONTEJNERy U MŠ
K mateřské škole v Tismicích přibyly nově dva
kontejnery – na papír a na plasty. Zpevněnou
plochu zhotovil Roman Polák. Separace odpadů
bude nyní pro mateřinku dostupnější. Kontejnery
slouží rovněž občanům přilehlé lokality a TJ
Tismice. Prosíme občany, aby zde udržovali
pořádek a neodkládali odpad kolem kontejnerů.

m

K AMIONOVÁ DOPR AVA
Kamionová doprava v obcích a její negativní
dopady hýbe celým Českem. Více v článcích
tohoto vydání.

m

MOSTNÍ PROVIZORIUM
Mostní provizorium v Tismicích zůstane zachováno i přes zimu.

m

DOTACE NA CHODNÍK
Žádost obce Tismice o dotaci na projekt
“Rekonstrukce chodníku aneb bezpečně do školky“ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst,
nebyla krajem zařazena k financování. Obec
nechá vyhotovit prováděcí dokumentaci stavby a požádá o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI).

m

VODOVOD A K ANALIZACE
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele stavby vodovodu Tismice – Limuzy a
tlakové kanalizace Tismice byla zastupitelstvem
na počátku prázdnin schválena. Probíhající výběrové řízení na zhotovitele vodovodu pro Tismice
a Limuzy a tlakové kanalizace pro část Tismice
bylo přerušeno pro závady v rozpočtu. Chyby
rozpočtu budou odstraněny na počátku září a
přerušené řízení bude pokračovat. Lhůty pro
podání nabídek budou posunuty cca o 14 dní.
Uzavření smlouvy s dodavatelem tak pravděpodobně bude prvním úkolem nového zastupitelstva obce. Veškeré povinné informace naleznete
na portále https://www.vhodne-uverejneni.cz, na
profilu obce Tismice dle IČ: 0235776. Naleznete
zde rovněž zakázku Středočeského kraje vypsanou na most a komunikaci v Tismicích.

m

DARY NA VODOVOD A K ANALIZACI
V souvislosti s realizací akce kanalizace a vodovod obec Tismice prozatím brzdí příjem darů
občanů na účet obce. Neboť není dosud zajištěna
dotace, nebylo by vhodné, aby byly prostředky
občanů ve větší míře na účtu obce blokovány.

Platby nadále přijímáme od občanů, kteří si
nechtějí ponechat prostředky na svých osobních
účtech a na akci se tak chtějí postupně po částech připravit.

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

REPORTÉR TRUBADÚRU
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 mezi
námi takový? – VÝZVA STÁLE TRVÁ

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

VOLBY 2014
Volby do zastupitelstev obcí, spojené se senátními volbami se uskuteční ve dvou volebních okrscích (Tismice a Limuzy) ve dnech 10.-11.10.
2014. Pro komunální volby v Tismicích jsou
zaregistrovány dvě kandidátky po 7 kandidátech.

m

HROBOVÁ MÍSTA
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.

m

K ALENDÁŘ MÍSTOPIS KOLÍNSK A 2015
Obec opět objednala a pro všechny místní
domácnosti připravila k závěru roku tradiční
kalendář Místopis Kolínska 2015.
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m

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD
Kontejnery pro objemný odpad budou přistaveny
o víkendu 4. – 5. října 2014, po jednom v Tismicích
i Limuzích na obvyklých místech. Kontejnery
jsou určeny pro objemný komunální odpad, který
se nevejde do běžné popelnice. NEVHAZUJTE
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, STAVEBNINY,
PNEUMATIKY A NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!

m

SVOZ ODPADU
S počátkem topné sezony bude svoz komunálního odpadu opět týdenní. SVÁŽET SE BUDE OD
2.10.2014 PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN.

m

VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY
Blíží se konec volebního období současného
zastupitelstva. Jak jsme hospodařili s veřejnými
prostředky?

UPRAVENÝ ROZPOČET OBCE TISMICE NA ROK 2014 A JEHO ORIENTAČNÍ PLNĚNÍ K DATU UZÁVĚRKY TRUBADÚRU
VÝDAJE

2014 Oddíl - paragraf

UPRAVENÝ ROZPOČET

PLNĚNÍ V Kč

2212

Silnice

200 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

135 000

83 500

2310

Pitná voda

450 000

347 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

450 000

386 000

3111

Předškolní zařízení

391 000

386 000

3314

Činnosti knihovnické celkem

52 000

30 000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

59 000

49 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

45 000

40 000

3392

Zájmová činnost v kultuře

23 500

6 000

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví

38 000

27 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

40 000

40 000

3612

Bytové hospodářství

10 000

0

3631

Veřejné osvětlení

155 000

95 000

3632

Pohřebnictví celkem

33 000

10 500

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

11 000

5 500

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

561 000

341 000

329 000

157 000

20 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

5212

Obrana obyvatelstva

10 000

0

5512

Požární ochrana dobrovolná část

56 000

36 000

6112

Zastupitelstva obcí celkem

679 000

378 000

6171

Činnost místní správy celkem

928 900

487 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

54 000

51 500

6401

Rezerva běžného roku

1 486 020

0

Celkem výdaje

6 196 420

2 976 000

Daňové příjmy celkem

PŘÍJMY
0

2014
5 869 800

4 679 000

1012

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

99 580

91 900

2310

Pitná voda

10 000

24 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

23 000

46 000

3314

Činnosti knihovnické

15 000

7 500

3392

Zájmová činnost v kultuře

3 000

1 000

3399

Ostatní záležitosti kultury a církví

1 000

0

3612

Bytové hospodářství

45 690

29 590
16 600

3632

Pohřebnictví

15 350

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpad

60 000

27000

6171

Činnost místní správy

54 000

41 500

6 196 420

4 964 090

Příjmy celkem

Pozn.: Údaje jsou čerpány z období mezi měsíčními uzávěrkami, proto jsou pouze orientační!!!
Aktuální stav běžného účtu obce činí: 6,7 mil. Kč
Aktuální stav spořícího účtu obce (voda a kanalizace) činí: 290 350,- Kč
Aktuální stav povinného účtu obce u ČNB činí: 3 570,- Kč

Obec Tismice nečerpá ani nesplácí žádný úvěr a nemá zastaven žádný majetek.
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m

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu,
dne 4. října 2014
Harmonogram svozu je následující:
10:25 - 10:40 Limuzy
12:30 - 12:45 Tismice
				

u rybníčku
před obecním
úřadem

Odpad musí být předán od občanů či zástupců
obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost
nahromaděný odpad převzít. (Nykos, a.s.)

m

REKONSTRUKCE MOSTU
Středočeský kraj odkládá rekonstrukci mostu a
silnice ke kostelu. Provizorní přemostění bude
fungovat do zahájení stavby cca do března roku
2015.

m

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ
Středočeský kraj spolu s Ministerstvem životního prostředí vyhlásil společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu výměny kotlů. Informace obdrželi občané prostřednictvím www.tismice.cz a SMS bránou. Neboť tento
občasník vyjde až po vyhlášení výzvy, celý text
není zveřejněn. Žadatelé, nečekejte na datum
ukončení výzvy, určené prostředky bývají vyčerpány již během prvních dní!!!

m

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPR AVY
Pozemkový úřad zahájil v katastrálním území
Tismice KPÚ – komplexní pozemkové úpravy.

m

LIKVIDACE NÁLETŮ U MŠ
Obec Tismice a mateřská škola tímto velmi

děkuje panu Kolínskému z Mrzek, který v rámci dobrých sousedských vztahů a také jako bývalý školáček místní mateřinky pomohl vyčistit
od náletových akátů blízké okolí školní zahrady. Spolu s tismickým hasiči pak ještě přichystali pro mateřinku dřevo na oheň. DÍKY VŠEM
ZÚČASTNĚNÝM.

m

LEKNÍNY V LIMUZÍCH
Limuzský rybníček někdo zvelebil krásnými lekníny. Děkujeme.

m

REKONSTRUKCE EL. VEDENÍ V mš
Je pořizován projekt na rekonstrukci elektrického vedení v mateřské škole v Tismicích.
Stávající rozvody jsou sice bezpečné, avšak
zastaralé, na hranici životnosti. O termínu rekonstrukce a jejím financování rozhodne nové zastupitelstvo obce.

m

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVK A U HŘBITOVA
Obec Vrátkov navrhuje obci Tismice, aby společně vybudovaly autobusovou zastávku u hřbitova v Tismicích. OBČANÉ, UVÍTALI BYSTE
NOVOU ZASTÁVKU U HŘBITOVA? Své
názory sdělte prosíme obecnímu úřadu ústně,
písemně nebo telefonicky. Děkujeme.

m

NALEZENÝ STŘÍBRNÝ PŘÍVĚSEK
Paní Dana Hladečková odevzdala obecnímu úřadu nalezený stříbrný přívěšek ve tvaru písmene.
Kdo jej postrádáte, přijďte si ho na obecní úřad
vyzvednout.

m

ČIŠTĚNÍ K AMENNÉHO ŽLABU
V LAJTLOVICÍCH
Obec nechala strojně vyčistit kamenný žlab v
Lajtlovicích. Práce prováděla firma František Páv.

zasedání zastupitelstva obce tismice
Zápisy Zastupitelstva obce Tismice v plném znění včetně rozpravy k jednotlivým bodům a záznamu o hlasování jednotlivých zastupitelů naleznete na www.tismice.cz nebo do nich lze nahlížet a pořizovat z nich poznámky
v kanceláři Obecního úřadu Tismice.
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 3/2014 ze
dne 26.5.2014

počtového opatření č. 3/2014.
PRO: 6

1-3/3/2014

4/3/2014
ZOT schvaluje hospodaření obce
Tismice a Závěrečný účet obce Tismice za rok 2013,
vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Tismice za rok 2013.
BEZ VÝHRAD. PRO: 6

6/3/2014
ZOT schvaluje Smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a dodatek č. 1 k této smlouvě mezi obcí Tismice a společností EKO-KOM a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Zastupitelé schválili pořízení dvou kusů kontejnerů
na separaci odpadů k mateřské škole.
RO: 6

5/3/2014

7/3/2014

Formální úkony

ZOT schvaluje předložený návrh roz-

ZOT souhlasí s pořízením stavebního
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povolení na zateplení Mateřské školy v Tismicích a dále
souhlasí s pořízením projektu na rekonstrukci elektro
budovy MŠ.
PRO: 6
8/3/2014
ZOT schvaluje dopracování PD chodník
k MŠ Tismice do stupně prováděcí dokumentace a jeho
následné podání do SFDI.
PRO: 6
9/3/2014
ZOT bere na vědomí zveřejnění veřejné zakázky vodovod a kanalizace Tismice ve Věstníku
veřejných zakázek. Zastupitelstvo obce Tismice schválilo
dodatek č. 1/2014 mandátní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. .
PRO: 6
10/3/2014
ZOT bere na vědomí přípravu smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským
krajem a obcí Tismice, týkající se výstavby a spolufinancování dešťové kanalizace v centru obce Tismice.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
s f. INGAS Praha s.r.o. za účelem vypracování prováděcí dokumentace předmětného úseku dešťové kanalizace
v centru obce Tismice a pověřuje starostku obce jejím
uzavřením.
PRO: 6
11/3/2014
ZOT schvaluje návrh Darovací smlouvy,
na jejímž podkladě daruje Obec Tismice Římskokatolické
farnosti Český Brod finanční prostředky ve výši 40.000,Kč za účelem financování obnovy ohradní zdi kostela a
restaurování sochy Panny Marie Tismické.
PRO: 6
12/3/2014
ZOT schvaluje odměnu Jiřímu Kozovi
ve výši 3.600,- Kč vyplacenou formou dohody o provedení práce za činnosti nad rámec výkonu práce zastupitele.
PRO: 6
13/3/2014
ZOT stanovuje počet členů Zastupitelstva
obce Tismice na volební období 2014 – 2018 na 7 zastupitelů.
PRO: 6
14/3/2014
ZOT schvaluje nákup pozemku parc.č.
904/70 v k.ú. Český Brod za účelem vedení výtlaku kanalizace, cena 70,- Kč/m2. PRO: 6
15/3/2014
ZOT schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení VB a souhlas s realizací stavby, elektropřípojka NN k vodoměrné šachtě v k.ú. Rostoklaty, v
souvislosti s plánovanou výstavbou veřejného vodovodu
pro Tismice a Limuzy.
PRO: 6
16/3/2014
ZOT schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. 14/350/
KH/JK/BS, se Středočeským krajem, týkající se elektropřípojky pro veřejný vodovod v obci a k.ú. Rostoklaty.
PRO: 6
17/3/2014
ZOT schvaluje termín mimořádné účet-

ní závěrky v souvislosti s komunálními volbami 2014 na
30.8.2014.
PRO: 6
18/3/2014
ZOT bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly v Mateřské škole Tismice, kontrolované období 1.Q 2014 a dopis ředitelky školy (reakci na výsledky
kontroly).
PRO: 6
19/3/2014
ZOT schválilo Smlouvu o poskytnutí
daňového poradenství s panem Petrem Drhlíkem.
PRO: 4, ZDRŽELI SE: Hladečková, Coombesová
20/3/2014
ZOT souhlasí se zajištěním právní pomoci ve věci poskytnutí investičního příspěvku obce Tismice
ve výši cca 3,5 mil Kč Městu Český Brod v souvislosti s
napojením kanalizace obce Tismice na ČOV v Liblicích,
prostřednictvím KVB advokátní kanceláře s.r.o..
PRO: 6
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 4/2014 ze
dne 2.7.2014
1-3/4/2014

Formální úkony

4/4/2014
ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/201.
PRO: 5
5/4/2014
ZOT schvaluje zápisy v obecní kronice
učiněné k datu 31.12.2013.
PRO: 5
6/4/2014
ZOT vybralo a schválilo nabídku Pavla
Horského na zpracování PD elektroinstalace a hromosvodu v rozsahu provedení stavby DPS za 35.520,- Kč (dodavatel není plátcem DPH). Zastupitelstvo obce doporučuje
Mateřské škole Tismice, zřízené příspěvkové organizaci,
uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem. Pořízení
projektové dokumentace bude hrazeno z Fondu reprodukce majetku Mateřské školy Tismice.
PRO: 4, ZDRŽELI SE: Polák
7/4/2014
ZOT souhlasí s připojením lokality (cca
4 rodinné řadové domky) v k.ú. Český Brod (proti čerpací stanici PAP OIL v Českém Brodě) na nově budovanou
splaškovou kanalizaci obce Tismice za předpokladu, že to
bude v době stavby technicky možné, že investor (manželé Němcovi) vybudují přípojku na vlastní náklady a dále
za eventuelně dalších finančních podmínek, nastavených
zastupitelstvem obce v době realizace stavby kanalizace.
PRO: 5
8/4/2014
ZOT jmenuje inventarizační komisi pro
mimořádnou účetní závěrku ke dni 30.8.2014 v souvislosti s komunálními volbami ve složení: předsedkyně Ing.
Václava Coombesová, člen Petr Heřtus.
PRO: 5
9/4/2014
ZOT schválilo vnitřní směrnice obce
Tismice pro rok 2014.
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PRO: 5
10/4/2014
ZOT uznalo nárok o.s. Život pod
Klepcem na zpětné vyplacení příspěvku z Fondu kultury roku 2013 ve výši 2.000,- Kč na akci Vánoční dílničky
v Limuzích. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce zpětným poukázáním příspěvku na účet občanského sdružení
Život pod Klepcem.
PRO: 5
11/4/2014
ZOT schvaluje zastupiteli Romanu
Polákovi odměnu ve výši 5.000,- Kč, která mu bude
vyplacena na základě Dohody o provedení práce za zpevnění plochy pod sběrnými nádobami u mateřské školy v
Tismicích.
PRO: 4, ZDRŽELI SE: Polák

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 5/2014 ze
dne 17.7.2014
1-3/5/2014

Formální úkony

4/5/2014
ZOT schvaluje Zadávací dokumentaci
stavby pro výběr zhotovitele tlakové splaškové kanalizace
a vodovodu, včetně příloh a návrhu smlouvy o díl.
PRO: 6
5/5/2014
ZOT schvaluje
předložený záměr
výstavby čp. 62 v Tismicích.
PRO: 4, PROTI: Zdražilová, Heřtus
6/5/2014
ZOT souhlasí s umístěním mobilního
zařízení pro nakládání s odpady panem Radkem Jordákem
v areálu firmy Arnošt, čp. 19 v centru obce Tismice.
PRO: 5, ZDRŽELI SE: Zdražilová

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ V TISMICÍCH - 2014
Informace provozovatele o skončení nájmu
hrobových míst
Obec Tismice, provozovatel Veřejného pohřebiště v
Tismicích, tímto v souladu s § 25 odst. 8 a 9 a rovněž
v souladu s § 20 písm. g) bodu 4 Zákona 256/2001 Sb.
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, upozorňuje na skončení nájmu k níže uvedeným hrobovým místům. Provozovatel opakovaně od roku
2003, následně také v roce 2013 písemně doporučeným
dopisem a také způsobem v místě obvyklým (uveřejně-

ním informace v areálu veřejného pohřebiště a v občasníku Trubadúr) upozornil nájemce na skončení sjednané doby nájmu. Neboť nájemci níže v druhé skupině uvedených hrobových míst nepožádali o uzavření nájemní smlouvy a neodebrali svá hrobová zařízení, upozorňuje obec Tismice na skutečnost, že pokud se nájemci do
1 roku, tj. do 1.9.2015 o zařízení hrobových míst včetně ostatků nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi
opuštěnými.

První skupina – hroby k nimž se nikdo nepřihlásil od r. 2003 do 30.6.2012
č. 201 rodina Nehasilova				

č. 209 rodina Hruškova a Konšelova

č. 245 Rak a Randejsek

č. 224 zpustlý
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č. 85 bezejmenný 			

č. 55 rodina Fruncova

č. 86 rodina Hroudova

č. 97 rodina Jelínkova

č. 154 Homolovi 			

č. 186 Kovaříkovi

č. 215 zpustlý 			

č. 229 rodina Rakova

zpustlý

Druhá skupina – hroby k nimž se nikdo nepřihlásil od 2.10.2013 - do 1.9.2014
Hrobové místo č. 112 – pravá strana hřbitova, 5. řada – Žohová, Kudláček
Hrobové místo č. 9 – urnový háj – rodina Šetkova
Hrobové místo č. 200 – levá strana hřbitova – rodina Čechova
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poděkování
spoluobčané, dovolte mi na tomto místě s blížícím se koncem volebního období poděkovat všem zastupiteVážení
lům za jejich po většinou dlouholetou obětavou činnost pro obec, rovněž tak i paní Evě Doubové a Janu Boudovi,
kteří odstoupili již v průběhu roku 2013.
Velmi si vážím jejich nasazení. Toho, že po své práci na úkor svého volna a na úkor svých rodin věnovali čas a energii
ve prospěch celé obce. Být zastupitelem často znamená postavit zájmy obce nad své osobní, fungovat v kteroukoliv
denní i noční dobu, být pod kritickým drobnohledem občanů, trpělivě vysvětlovat, proč bylo rozhodnuto tak či onak.
Každý ze zastupitelů byl osobností s vlastním názorem, který nám však nikdy nebránil dospět k dohodě a jít společným směrem. Děkuji – BYLO MI CTÍ S VÁMI PRACOVAT.

Poděkování patří i Vám všem obětavým občanům, kterým na Tismicích i Limuzích záleží. Každému, kdo nežije
na úkor druhých, ba naopak pomáhá svým sousedům a buduje dobré vztahy. Díky za každý podnět, radu i výtku
k mé činnosti, díky za praktickou pomoc při zvelebování veřejného prostoru, při kulturních a společenských akcích.
Mnoho jsem se od Vás naučila.

Novým zastupitelům přeji moudrost v rozhodování a týmového ducha.
							

Martina Zdražilová
starostka obce v letech 2003 – 2014

komunální volby 2014
Volební komise v Tismicích i Limuzích jsou zkušené a spolehlivé

Parlamentní volby v
Tismicích – jaro 2014
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Sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro obec“
Vážení spoluobčané, sousedé!
Rozhodli jsme se kandidovat v letošních komunálních volbách, neboť jsme na základě četných rozhovorů s Vámi vnímali Vaši oprávněnou potřebu – mít možnost volby zastupitelů na základě výběru.
Pro ty z Vás, kteří jste již rozhodnuti opět dát svůj hlas dosavadním zastupitelům, vzniká příležitost se ve svém záměru utvrdit a vyjádřit tak jasnou spokojenost s dosavadním vedením našich obcí.
Pokud se naopak rozhodnete dát hlas našim kandidátům, je to pro nás signál, že nastal čas pro určité změny ve stylu
vedení obcí a způsobu komunikace s občany.
Vás, kteří z jakýchkoli důvodů využijete své právo nevolit, se v případě úspěchu našich kandidátů v nadcházejícím
volebním období pokusíme přesvědčit, že má smysl využít možnost ovlivňování dění v našich obcích aktivní volbou
svých zastupitelů.
Jsme si vědomi, že mnoho problémů vzniká především díky nedostatku informovanosti občanů o podstatných záležitostech obce a mnoho dobrých rozhodnutí je považováno za sporné právě díky vzájemnému nepochopení. Přáli bychom
si docílit, aby Obecní úřad pracoval pružně a vstřícně tak, aby občan nepociťoval nutnou administrativu příliš zatěžujícím způsobem. Zároveň bychom uvítali Vaše nápady a podněty vedoucí k rozvoji našich obcí, protože zastupitel je z
našeho pohledu především vykonavatelem zájmů svých voličů.
V nejbližší době obdržíte do svých schránek informativní leták, kde představíme naše kandidáty a uvedeme několik
nápadů z našeho programu.

Jménem sdružení

Ing. Jana Školová kandidátka na starostku obcí Tismice a Limuzy

Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby 2014. „NAŠE OBCE“: Hanka Doležalová, Petr Bada (Limuzy), Dana Hladečková, Jirka Koza, Martina
Zdražilová, Roman Polák a Petr Heřtus

Vážení voliči. Vaše osobní zkušenost s každým z nás Vás dovede k rozhodnutí dát či nedat nám svůj hlas.
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zajímavosti z obce
Více k mostu

Hasiči znovu zasahovali

26.8.2014

V pátek 8. srpna 2014 byli tismičtí hasiči povoláni k zásahu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tismice ve
složení Jiří Budský, Rudolf Ferbs, Jiří Koza a Jaroslav
Páša na základě poplachu vyhlášeného v 11:16 hod vyrazila v 11:25 hod ze stanoviště v Tismicích a v 11:32 hod byla
již v místě požáru při silnici mezi Tismicemi a Limuzy.
Hořel suchý porost. Po dohodě s velitelem zásahu HZS
Český Brod provedli naši hasiči průzkum okolí požáru
a dále hlídali požářiště proti znovuvznícení. Výjezd byl
ukončen ve 12:15 hod návratem na základnu. Děkujeme.
						
(ou)

Dle informací Vladimíry Stehlíkové z odboru dopravy Středočeského kraje bude projekt rekonstrukce mostu a komunikace ke kostelu v Tismicích znovu podán
do nové výzvy ROP a to v termínu do 15.10. 2014. Rada
Středočeského kraje k tomuto přijme usnesení v týdnu od
1.9.2014. ROP by měl akceptovat dodatečně doplněný projekt dešťové kanalizace v předmětném úseku a dle propočtu větší část kanalizace zafinancovat. Dešťová kanalizace bude totiž sloužit především odvodnění komunikace. Přilehlých domů je v této lokalitě minimum. Obec
Tismice je připravena odvodnění spolufinancovat a dále
na vlastní náklady do komunikace uložit vodovodní a
kanalizační tlakového potrubí.
Soutěž na zhotovitele by měla být Středočeským krajem dokončena v září 2014. Předpokládaný termín zahájení akce je v březnu 2015. Mostní provizorium zůstane
zachováno přes zimu. Průjezdnost obce do zahájení stavby BUDE ZACHOVÁNA.			
(ou)

Slavnostní mše svatá a vysvěcení sochy Panny Marie
Ve středu 13. srpna zažily Tismice nevšední událost, která
přilákala mnoho návštěvníků i z řad nevěřících. Slavnostní
mše svatá za účasti Arcibiskupa pražského, metropolity a
primase českého, Dominika Duky, který je zároveň předsedou České biskupské konference a také za účasti mons.
Bernarda Morase, arcibiskupa z indického Bangalore a za
laskavého vedení duchovního správce Římskokatolické
farnosti Český Brod, pana Matúše Kociána a místních i
přespolních celebrujících, se konala u příležitosti osazení
kopie sochy Panny Marie na oblouk vstupní brány kostela.
Devastace sochy z červeného pískovce postoupila
v roce 2008 tak daleko, že již nebylo možné rozpoznat
její původní tvar. Hlava sochy byla v minulosti poničena
pádem na schodiště a o jejím dalším osudu není nic známo. Přibližně v té době se objevila možnost spolupráce
se vznikající holandskou Nadací Tismice, kterou založila
paní doktorka Nováková z Českého Brodu, provdaná do
Holandska. Slovo dalo slovo a výsledkem téměř šestileté spolupráce Nadace Tismice, obce Tismice, ŘKF Český
Brod, Alexandra Kozlova, Nadace VIA a mnoha dalších
fanoušků, podporovatelů a farníků, bylo znovunavrácení
kopie sochy na její původní místo.
Torzo sochy, sejmuté dne 31.10.2008 z oblouku vstupního
schodiště, bude uloženo v depozitáři ŘKF Český Brod.
Obnova sochy přišla na 473 000,- Kč. Její navrácení je pro
farníky duchovním symbolem, pro občany pak symbolem

historickým a kulturním, hlavně je však dílem lidské sounáležitosti.
Slavnost měla krásnou atmosféru nejen díky významným hostům a návštěvníkům samým, ale také díky obětavé práci mnoha lidiček, kteří uklízeli, pekli, smažili, stavěli stany, sekali trávu… Do poslední chvíle také pracoval Honza Přibyl na opravě fasády vstupní brány, aby soše
nedělala ostudu.
Kostelem se nesly zpěvy chrámového sboru, posíleného členy pěveckého sboru VOX Bohemica, který přerušil
své letní soustředění v Orlických horách. Jak padala tma,
nořila se bazilika do měkkého světla reflektorů. Stoly plné
dobrot se pomalu prázdnily a nikomu se nechtělo domů.
Mnozí využili příležitosti neformálně si s panem kardinálem popovídat a podat mu ruku. Indický host se skromně vytratil hned po slavnosti, ale ostatní si ještě dlouho
vyprávěli u dobrého jídla a pití. Lidi si sami sobě darovali hezký podvečer a tak to má být.
(mz)
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Sejmutí sochy Alexandrem Kozlovem 31.10.2008

O šest let později 14.6.2014

Alexandr Kozlov a Jan Přibyl

Příprava agape

Přivítání kardinála Duky

Mons. Bernard Moras z Indie
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Paní doktorka Nováková s manželem – hlavní donátoři (UPROSTŘED)

Procesí

zajímavosti z obce
Čarodějnice v Tismicích
etošní pálení čarodějnic se konalo jako každý rok na
L
fotbalovém hřišti v Tismicích. Místní fotbalisté se
„vrhli“ na přípravy hranice, kterou v podvečer zapálili. Na

jejím vrcholu nechyběla ani postava čarodějnice, této přípravy se zhostily p. Školová a p. Zubíková, za což jim patří náš velký dík. Hranice byla zapálena v 19:00 a účast-

nilo se ho cca 70 občanů. Nádherné počasí, teplo od ohně
a vůně špekáčků zajistilo, že zábava trvala až do ranních
hodin. Za celý fotbalový oddíl děkuji všem, co se zúčastnili, a doufám, že na přes rok se sejdeme minimálně ve
sejném počtu.					
(Jan Kratochvíl)

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci
Tismice částkou 5.000,- Kč.
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Sportovní olympiáda Tismice 17.5.2014
sobotu 17. května 2014 se konala v Tismicích již
V
potřetí Sportovní olympiáda. Vzhledem k počasí musela být tento rok přesunuta do sálu KD Tismice.
I přes tuto změnu a opravdu deštivé počasí dorazil rekordní počet - 38 dětí. Po prvotní registraci jsme každému účastníkovi dali kartičku pro zapisování výsledků
a namalovali na obličej olympijské kruhy Na olympiádě se soutěžilo v šesti disciplínách – hod raketkou (hod
do dálky raketkami – měřeno na centimetry), skok
do dálky, slalomový běh (slalom mezi kužely na čas), běh
na chůdách (měřen čas, za zapůjčení chůd děkujeme MŠ
Tismice), hledání pexesa a nakonec malování obrázků
s olympijskou tématikou. U každé disciplíny byl pomocník,
který pomáhal dětem a zapsal jejich výsledek na kartičku.
Děti byly rozděleny do 4 kategorií podle věku: 3 a méně
let (celkem 5 dětí), 4-5 let (celkem 12 dětí), 6-7 let (celkem 12 dětí) a 8-9let (celkem 9 dětí). V každé kate-

gorii byli soutěžící ještě rozděleni na holky a kluky – dohromady se nám sešlo 19 kluků a 19 holek.
K občerstvení bylo připraveno pro děti několik druhů limonád a vafle se šlehačkou, kterých
se snědlo neuvěřitelných 120 kusů. J Pro dospělé byla k dispozici voda, ochucená voda nebo káva.
Po občerstvení se konalo vyhlášení vítězů jednotlivých
kategorií. Oceňována byla všechna místa v každé kategorii diplomem a malým dárkem. První až třetí místo v každé kategorii navíc obdrželo medaili. Olympiáda
se snad všem líbila a i přes nepříznivé počasí jsme si
ji všichni užili. A příští rok se těšíme Na shledanou.
Děkujeme pomocníkům a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Jana Školová a Michaela Zubíková

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice částkou
5.000,- Kč. Sál KD byl poskytnut zdarma.
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Dětský den 2014 - hasiči
ako tradičně začal dětský den první červnový den u
Jzaznamenávání
knihovny v Tismicích, kde jsme dostali kartičky na
prošlých stanovišť. Po tomto prvním

kroku, jsme vyrazili směrem k lesíku, kde na nás čekali veškeré soutěže. Hasiči pro nás, už jako tradičně připravili mnoho zajímavých stanovišť, v podobě ať už
pohádkových nebo jiných bytostí.
Na prvním místě na nás z křoví vyskočila
Gorila, která spolu s ovečkou ŠÓ, obývala první stanoviště. Dále na nás čekal pirát s hasičem, u kterého jsme
museli předvést svoji sportovní zdatnost v podobě přelezení po laně. U kominíků jsme se zase dozvěděli, co
mají v komíně. Na dalším kroku jsme potkali kouzelné mravence. To už jsme se pomalu přesunuli na louku. Trochu nás vyděsil ohnivý čert, který spolu s vodníkem převáděli přes potůček. Zapomenout nesmíme ani
na rybáře, veselé klauny, u kterých jsme se příjemně
zasmáli. Na vše dohlížely zdravotní sestřičky, které by
se o nás určitě postarali, kdyby se nám něco stalo.
Závěr louky patřil, už jako tradičně stánku s
buřty a limonádou, které pro nás připravila dvojce řezníků. Děkujeme našim hasičům a obecnímu úřadu, za
příjemně strávené odpoledne. 		
(účastník)
Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice
částkou 6.000,- Kč.
Kominíci v akci

Příšerky skupinové foto
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Dětský den v Limuzích s dopr avní tématikou
neděli, 1.června jsme pro děti v Limuzích připraviV
li již čtvrtým rokem dětský den plný her, soutěží a
zábavy. Letos si u nás děti mohly vyzkoušet povolání nás,

„dospěláků“.
Připravili jsme pro ně zajímavé úkoly. Na silnici jsme
nakreslili dopravní hřiště s přechodem pro chodce i kruhovým objezdem a cesta byla značena dopravními značkami. Nejprve děti musely projít testem znalosti dopravního značení a předpisů a na jejich plnění dohlížely dvě přísné policistky, které poté malým řidičům vydávaly i řidičské průkazy.
Na stanovišti kuchaře si vyzkoušely čištění mrkve, škrabání brambor, podle vůně se pokusily rozpoznat bylinky,
které používáme v kuchyni. Dozvěděly se, z čeho se uvaří
dobrá polévka a mohly si „uvařit“ zdravý zeleninový špíz,
na kterém si nakonec i pochutnaly.
Dalším stanovištěm byl například stavitel nebo tesař.
Ukázalo se, že postavit z kostek vysokou rovnou věž
nakonec nemusí být tak úplně jednoduché a malí tesaři
zručně pokrývali papírovými taškami střechu.
U hasičů si děti trénovaly svoji odvahu a v opravdické
hasičské výzbroji se snažily vylézt na žebřík a pomoci
plyšové kočičce dolů se stromu nebo hasičskou stříkačkou
zaměřit správně na cíl.
Stanoviště popelářů nabízelo dětem svezení v popelnici,
výrobu popelnicového strašidýlka i ponaučení, jak máme
třídit odpadky.
Pod dohledem zkušené, profesionální zahradnice si děti
samy zasadily sazeničku jahody a nechybělo ani stanoviště chovatele zvířat, kde jsme si i letos mohli prohlédnout

živá zvířátka a naučit se, čím je krmíme. Byl tu papoušek,
bílý ježek, slepice, králíčci i mazlivé koťátko.
U archeologa se skládaly puzzle dinosaura a trilobita a
pro zpestření soutěží byla možnost se dát namalovat barvami na obličej.
Pro děti byly jako vždy připraveny hezké odměny a výborné občerstvení.
Dětský den se všem moc líbil, letos jeho návštěvnost
překonala rekord a tak nám ani nestačily soutěžní karty a organizátoři museli trochu improvizovat. Přišlo snad
šedesát dětí, které s námi při báječném počasí a náladě strávily celé odpoledne. Doufejme, že příští rok tomu
nebude jinak. My pořadatelé se už moc těšíme a vymýšlíme, co pro děti zase připravíme!
Velký dík všem organizátorům za jejich nápady a energii!!!

Za sdružení Život pod Klepcem
Helena Boudová

Plejáda fravoritů

Znáte Bořka – všechno spraví

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

Je libo pizzu?

Kdo sesadí Limuzské mistry příští rok?
polovině června si opět sportovci z Limuz a okolí
V
mohli zažít sportovní den a porovnat svoje síly s dalšími účastníky.
V sobotu čtrnáctého června v devět ráno se to opět odstartovalo. V Limuzích se konal již čtvrtý ročník kultovního sedmiboje, v kterém tentokrát změřilo síly devět dvojic. Pojďme si stručně připomenout pravidla. Účastnit se
musí především smíšené dvojice, muž a žena. Je zajímavé, že tak, jak jde čas, více a více se nám objevují dvojice otce a dcery, marně prozatím čekáme na matku se
synem…. Ti z vás, kteří čtou pozorně Trubadúra, již jistě vědí, v jakých disciplínách se tentokrát soutěžilo. Ano,
byl to i pro tentokrát tradiční nohejbal, na to navazovala střelba na přesnost na branku. K dalším, již tradičním
patřil ping pong, hod polenem na cíl do sudu, skok z místa a paletu sedmi disciplín uzavírají dvě „královské“ disciplíny. Jedna z nich, tandemový sprint ve skoku v pytli nabízí každý rok řadu výjimečných okamžiků, především díky použití pytlů velikosti XS. A poslední disciplína, ač nejmladší se stala velmi obdivovanou diváky, jedná
se o slalom s kolečky, kdy jeden z dvojice veze toho druhého. Záměrně se vyhýbám tomu, že bych psal, že muž
veze ženu, protože se pravidelně setkáváme s opakem…
A jak to celé probíhalo? Přestože jsme již zažili ročníky
podstatně hojněji obsazené, dá se říci, že se vyprofilovala jasná skupiny účastníků, která výkony rok za rokem
posouvá nahoru…. Tento rok se podařilo dobít první místo
týmu Čmeláci z Limuz, Markovi a Dominice, druhé místo patřilo týmu Nejkulaťoulinkatější - Mírovi a Kačence
z Prahy a třetí místo obsadil tým Pohoda – Láďa a Jana
z Rostoklat. Určitě nechceme opominout žádný z týmů,
přestože se bojuje o ty nejvyšší příčky, patří říci, že hlavním mottem této akce je Coubertinovské „Nejdůležitější
je se zúčastnit.“
A jméno třetího týmu ilustruje, jaká vládla atmosféra, jedním slovem Pohoda. Jako každý rok bylo jak pro účastníky, tak pro diváky připraveno bohaté zázemí, které
jim skýtalo spousty možností, jak uhasit žízeň či nasytit prázdný žaludek. Z dobré nálady nás nemohl vytrhnout
ani krátký deštík, který jen spláchl prach boje, a vzápětí
se soutěžilo dál.
Po konání akce jsme se rozhodli pro další rok připravit historické tabulky za všechny čtyři roky, protože řada účastníků nevynechala ani jeden rok a bude fajn se podívat, jak
si stojí. Stranou není ani samotný program, na příští rok

uvažujeme o změnách v disciplínách a možná rozšíříme
počet disciplín na desetiboj. Ale nechte se překvapit.
A aby Vám nechyběly „historky z natáčení“, i tento rok
jsme měli možnost prožít něco úžasného. Ti, kteří viděli velmi kvalitní finále nohejbalu, kdy obě dvojice byly
naprosto úchvatné, museli konstatovat, že v podobné kvalitě nehraje ani ostřílená parta z Limuz. Takže mnoho
úžasných sportovních zážitků a zase za rok….
Petr Vejvoda
Šéf sedmiboje

S neposedným malým bílým kulatým

Já si létám
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Olympijský tým

Vítězný tým

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice částkou 2.000,- Kč.

BĚH OKOLO KLEPCE, Přišimasy
sobotu 14. června 2014 se na stezkách přírodní památV
ky Klepec v obci Přišimasy (Středočeský kraj) uskutečnil přespolní běžecký závod „O pohár Klepce“, který
pořádají Sokol Přišimasy, RC Šikulka za podpory nezávislé iniciativy Česko se hýbe. Od rána se na tratích v délce od 30 do 2000 metrů prohánělo v 11 věkových kategoriích více něž 100 „dětí-běžců-závodníků“ nejen z Přišimas,
ale také z Českého Brodu, Tismic, Škvorce, Klánovic,
Měcholup, Doubravčic, Jevan, Horních Počernic a Újezdu
nad Lesy.
A kdo vyhrál? Všichni, kdo se zúčastnili a společně
s námi prožili příjemné sobotní dopoledne vyplněné pohybem. Vždyť takové běhání, to je především o radosti, smíchu a zdraví. A že bylo opravdu veselo, poznáte

z fotografií.
Děkujeme pořadatelskému týmu, partnerům a také patronovi počasí sv. Petrovi, který nám dal slunečné dopoledne
a déšť spustil až po skončení závodu. A na Vás všechny
se těšíme při některé další akci iniciativy Česko se hýbe
a projektu Mámo, táto, sportuj se mnou. Váš tým Česko
se hýbe.
Pokud pořádáte podobné akci ve svém okolí, rádi vás podpoříme – morálně, propagací akce a zapůjčením vybavení.
Napište nám – marek.sima@ceskosehybe.cz
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Hasičsk á zábava pod širým nebem
ne 2.8.2014 pořádali tismičtí hasiči již tradiční zábaD
vu pod širým nebem. Vzhledem k příznivému počasí
se sešlo více jak 150 lidí. K tanci a poslechu nám zahrála
Syntéza, které bychom chtěli poděkovat za navození dobré nálady. Zcela poprvé jsme zde představili a vyzkoušeli
náš zbrusu nový pojízdný výčep s občerstvením, který se
velmi osvědčil. Jídla a pití bylo také dost. Mezi točeným
pivem, limonádou, kořalkou, klobásou a gulášem si jistě
každý přišel na své. Celý večer proběhl v klidu a skončilo

se kolem půl třetí, ale ne pro hasiče. Pro ty zábava pokračovala uklízením laviček, stolů, stanů, osvětlení.. atd. Do
postele jsme uléhali po sedmé hodině, ale i letos to stálo
za to. Nakonec bychom chtěli poděkovat OÚ za finanční
podporu a panu Borovskému za posekání louky a pomoc
s organizací celé akce, ale velké poděkování patří také
hlavně Vám zúčastněným. Takže všem velké díky a za
rok zase nashledanou.
Piterková Jana, SDH Tismice

Přípravy vrcholí

Zázemí v červené boudičce

Ejchuchů

Účast byla hojná, atmosféra veselá

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci Tismice částkou 13.000,- Kč.
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE HODIT
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AKTUÁLNĚ Z DOPR AVY
Objíždění mýtného a kamiony v obcích? Marginální problém, vzkázal ministr
dopravy starostům.
21. 8. 2014
Přes sedmdesát obcí (jednou z nich byla i obec Tismice),
které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy žádaly, aby mýtný systém po roce 2016
umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v
závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé
odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře
je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí“ a obce mají dostatečné možnosti, jak se
tranzitní dopravě bránit.
Ve skutečnosti mají obce pouze velmi omezené možnosti, jak se bránit průjezdu kamionů. Jen málokde se podaří regulovat těžkou tranzitní dopravu zákazovými značkami. Současná legislativa takové opatření sice umožňuje, obce však opakovaně naráží na nevoli úřadů, zejména
Policie ČR. (Ostatně i samo ministerstvo zaujímá k tomuto řešení dle vyjádření v dopise spíš opatrný postoj.) A
bohužel i v případech, kdy se podaří zákaz vjezdu pro
těžká vozidla prosadit, vzniká problém s dodržováním a
vymáháním zákazu. Ministerstvo navíc ve své odpovědi uvádí i zcela nepravdivé informace, např. o údajném
omezení průjezdu nákladních vozidel na silnici II/605 ve
Středočeském kraji.
Pokud jde o rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd, ministerstvo ve své odpovědi uvádí, že je k této
možnosti „velice skeptické“, a to z důvodu údajné ekonomické neefektivnosti rozšířeného zpoplatnění. Na základě realizovaných předběžných ekonomických posouzení
„dospěli k závěru, že žádné případné benefity ze zpoplatnění silnic II. a III. třídy nemohou dostatečně vynahradit
či jiným způsobem refundovat investice do jejich zpoplatnění.“ Ministerstvo dopravy odkazuje na dvě již existující

studie, které údajně dokládají ekonomickou neefektivnost
rozšíření mýtného systému.
Markéta Šugárková z Dopravní federace k tomu uvádí:
„V tomto kontextu je dobré se ptát, proč Ministerstvo
dopravy vypsalo výběrové řízení na projektového manažera v hodnotě až 100 mil. Kč, který má posoudit varianty a způsob zpoplatnění silnic po roce 2016, jestliže již
ministr „ví“, jaká varianta zpoplatnění je či není výhodná. V každém případě platí, že při posuzování ekonomické výhodnosti je vždy třeba brát v potaz veškeré náklady a
přínosy navrhovaných řešení. V případě rozšířeného zpoplatnění silnic jsou to oproti samotným nákladům na rozšíření systému zejména benefity ve formě snížení škod na
majetku a zdraví obyvatel obcí, snížení škod na silnicích
nižších tříd a obecně zvýšení výběru mýta na komunikacích, které jsou k nákladní dopravě určené.“

Obec Horní Police, silnice II/262

Otevřený dopis obcí ministrovi dopravy 2014
Otevřený dopis zástupců obcí ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi
Vážený pane ministře,

28.května 2014

v těchto dnech Váš úřad připravuje výběr nového provozovatele mýtného systému po roce 2016. Z pohledu nás, zástupců obcí postižených současnou neúplnou podobou mýtného systému, se jedná o zásadní krok, který musí naše problémy
pomoci řešit, a nikoli je zakonzervovat nebo dokonce zhoršit. Z našeho hlediska je tedy zcela zásadní nikoli to, kdo bude
po roce 2016 mýtné od provozovatelů nákladních aut v ČR vybírat, ale jaký bude rozsah zpoplatněných komunikací.
Současný systém, kdy jsou kromě několika výjimečných případů silnic I. třídy zpoplatněné pouze dálnice a rychlostní silnice, vede část dopravců k ekonomicky motivovanému objíždění zpoplatněných tras po nezpoplatněných silnicích.
Odhadovaný podíl objíždějících vozidel na celkovém objemu dopravy v daném směru se může na první pohled jevit v procentuálním vyjádření jako málo významný a jejich úbytek na vysoce kapacitní dálnici nebo rychlostní silnici nemusí být
běžnému pozorovateli ani zřejmý. Nicméně přesunutí těchto vozidel na pro jejich provoz nevyhovující, prostorově stísněné průtahy městy a vesnicemi přináší naprosto neúnosnou zátěž obyvatel hlukem, znečištěním ovzduší a vibracemi, vede
ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu a obecně ke snížení kvality života v postižených obcích.
Situace v mnoha obcích je proto katastrofální, úzké silnice zde nemají často vybudovány ani chodníky a kamiony jezdí obyvatelům doslova pod okny. Nevyčíslitelné jsou pak finanční škody, které vznikají obyvatelům a majitelům domů
(popraskané stěny, znečištěné fasády, zhoršená kvalita života, snížená hodnota nemovitostí) i majitelům silnic - státu
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a krajům. Na opravy těchto silnic (zejména krajských) přitom chybí v rozpočtu peníze, a i pokud je komunikace opravena, jedná se o velmi nehospodárnou a neefektivní investici vzhledem ke skutečnosti, že není zároveň odstraněna příčina
jejího poškozování a stav silnice se opět rychle zhorší. Stát a kraje tak tratí na této situaci hned dvakrát - nutností opakovaně investovat do oprav poničených komunikací a na nevybraném mýtném. Všechny výše uvedené finanční aspekty je proto třeba zahrnout do úvahy o funkci a ekonomické výhodnosti mýtného systému, a to zejména při koncipování
jeho budoucího rozsahu.
Zároveň je pravda, že určitou část nákladní dopravy z některých z nejvíce zatížených průtahů silnic obcemi mohou v
budoucnu převzít plánované nové dálnice a rychlostní silnice. Jejich územní příprava a samotná výstavba je ale z řady
důvodů, z nichž finanční náročnost rozhodně není na posledním místě, spíše než otázkou let záležitostí na několik desetiletí. Jako zástupci občanů obcí zatížených silniční nákladní dopravou rezolutně odmítáme snášet dál kolony kamionů s
pouhým příslibem, že problém vyřeší výstavba dálnice či rychlostní silnice v některé z budoucích dekád. Navíc ani nové
dálnice nebudou řešením pro situace, kdy po silnicích nižších tříd jezdí nákladní vozidla nikoli z nutnosti, ale prokazatelně za účelem objíždění zpoplatněných tras: dnes jde např. o silnice II/605 a II/203 kopírující dálnici D5, II/611 vedoucí paralelně s D11, II/610 kopírující rychlostní silnici R10, II/425 a II/380 podél dálnice D2, II/602 v souběhu s dálnicí D1,
II/603 s dálnicí D3 a mnohé další.
Rovněž často zmiňovaná možnost zakázat na problematickém průtahu obcemi průjezd nákladních vozidel, která v dané
oblasti nemají cíl či zdroj své jízdy, představuje prostředek vhodný pouze pro menší část problémových případů. Zejména
nelze zákaz průjezdu nákladní dopravy uplatnit na nejvíce zatížených průtazích silnic I. třídy, protože tato třída silnic je
pro jízdu vozidel (i nákladních) na větší vzdálenosti přímo určena. A i na silnicích II. a III. třídy, které nejsou pro tranzitní
nákladní dopravu vhodné, se omezení vjezdu pro těžká nákladní vozidla prosazuje jen velmi obtížně. Obcí, které vyřešily
dopravní situaci tímto opatřením, je proto jen velmi málo a zkušenosti bohužel ukazují, že i v případě umístění zákazové
značky není zákaz plně respektován a jeho dodržování účinně vymáháno.
Vážený pane ministře,
s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádáme, aby rozšíření výběru mýta od roku 2017 zahrnulo jak všechny silnice I. třídy, tak ty silnice II. a III. třídy a místní komunikace, které budou příslušnými kraji a obcemi ve spolupráci s Vaším
ministerstvem vytipovány jako v současnosti problematické a ke zpoplatnění vhodné. Rovněž je nezbytné, aby zvolený
systém sledování pohybu vozidel a výběru mýta umožňoval další postupné rozšiřování sítě zpoplatněných komunikací za
únosné marginální náklady, aby bylo možné pružně reagovat na měnící se situaci v zatížení silniční sítě.
Níže uvedení zástupci měst a obcí: mj. také obec Tismice

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
15. září		

Vítání občánků

Z KRONIKY TISMICKÉ – ŠEDESÁTÁ LÉTA
ROK 1963
Počasí
Zima byla celkem velmi tuhá a doplatili na ni všichni, kteří si
neudělali pořádnou zásobu topení. Touto zimou se jarní práce
velmi zdržely. Po příznivém létě i podzimu byla úroda dosti
veliká. Stačí se podívat na výsledky našeho JZD a vidíme, že
úrody letos bylo hojně a co víc, byla skutečně chuť lidí do práce. Bylo to snad i zvolením nového představenstva, do jehož
čela byl zvolen s. Adam Václav, jako předseda.
Zvolený předseda zastával až do žní funkci agronoma, než
přišel s. G Šimáně ze ZTŠ z Poděbrad. Z průmyslu přišel s. J.
Moravec z Vrátkova do funkce mechanizátora, ve funkci zootechnika zůstal s. Vosecký V. a ekonomem družstva zůstal s.
Najman M.

Výnosy
			
Pšenice zimní		
Pšenice jarní		
Žito			
Ječmen			

Plán:		
37,40 q/ha
38,10 q/ha
31 q/ha		
37,50 q/ha

Překročeno:
o 0,4 q/ha
o 8,1 q/ha
o 2 q/ha
o 2,5 q/ha méně

Suchým počasím byl nejvíce postižen ječmen. Výborného
výsledku bylo dosaženo u nové odrůdy jedlého hrachu Rovar,
kde družstevníci dosáhli hektarového výnosu 35,50q/ha na
zkušebních plochách, kde bylo použito větších dávek strojených hnojiv a Agronalu, při stejné agrotechnice dokonce 41
q/ha.
		
Plán:			
Splněno:
Brambory
191 q			
163 q/ha
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Cukrovka		

355 q		

280 q/ha

V živočišné výrobě bylo vyrobeno za 4,355.000 Kčs.
Živočišná výroba oproti r. 1962 stoupla o 12%
		
Hovězí maso
Vepřové maso
Drůbeží maso
Mléko		
Vejce		

Plán:		
1.079 q		
895 q		
41 q		
700.000 l
373.000 kusů

Splněno:
950 q
1.000q
68 q
698.029 l
530.000 kusů

Kronikář
Pro letošní rok byl získán za kronikáře s. Klepal Stanislav,
ředitel zdejší školy. Tentýž se narodil 22.3.1936 v Kolíně. Přišel
do Tismic v r. 1961 z okresu Ústí nad Labem.
Škola
Od listopadu je prováděna generální oprava školní budovy.
Vyučuje se v bývalém pohostinství u Cábrnochů a v budově
MNV.

Žena ve vesmíru

ROK 1964

16. červen zůstane navždy zapsán v srdcích lidí celého světa.
Poprvé vzlétla do vesmíru žena. Byla to sovětská občanka s.
Valentina Těreškovová, bývalá dělnice z textilní továrny.

Počasí

Kulturní akce
Náš divadelní soubor sehrál 2 představení a to Molierova
„Chudáka manžela“ a Orsiho „Černý ventilátor“. Obě tyto hry
byly přijaty naším obecenstvem velmi příznivě. Představení
„Černý ventilátor“ navštívila i krajská porota LUT v čele s
redaktorem Ochotnického divadla s. Vedralem, dále zde byla
přítomna s. Brabcová, prof.českého jazyka na PI v Brandýse
n..Lab. a s .Doubek, tajemník pro kulturu KU ČSM v Praze.
Taktéž i porotě se hra líbila, ale naši ochotníci byli upozorněni
na některé maličkosti, které jdou ještě na hře vylepšit.
Děti zdejší školy sehrály 2 pohádky a to: „Princezna čáry píše“
a od Maršeka „Dřevěný zámeček“. I tato představení se velmi líbila.
Na MDŽ byla besídka, na které děti 3. p.r. dostaly pionýrské
šátky a předseda MNV s. Hruška odměnil s. vedoucí PO knihou a věnováním MNV.
Na závěr školního roku byl dětský den na hřišti, kde děti soutěžily a za odměnu dostaly mnoho velmi pěkných cen. Na ukončenou velmi zdařeného odpoledne sehráli tatínkové z Tismic
fotbalové utkání proti tatínkům z Vrátkova, s výsledkem 3:2
pro Tismice. První poločas pískal.s.Jedlička, druhý pak s.
Uhlíř. Na připojeném snímku je jedenáctka tismických. Až
na tři stehy na obočí s. Kolínského, bylo utkání skončeno ve
zdraví.
Koncem července byla provedena beseda s rodákem z Tismic
panem Fr. Kačírkem, nyní žijícím již 36 let v Nové Kaledonii
u Austrálie. Na tuto besedu se sešlo přes 200 občanů z Tismic
i okolí.
Dožínky
7. a 8. září byly slavnostní dožínky, spojené s Mezinárodním
družstevním dnem, na kterých účinkovala Kmochova hudba z
Kolína a národopisný soubor Třebičan.
Zájezd OB
OB uspořádala zájezd do západních Čech s prohlídkou
Karlových Var, Mariánských lázní a Plzně. Během zájezdu
jsme zastavili mezi Mariánskými lázněmi a Plzní a šli jsme
sbírat houby. Hub bylo velmi hodně a všichni si jich přivezli plné tašky.

Počasí přes zimu bylo celkem vyrovnané, bez vážnějších výkyvů. Velmi nepříznivé počasí však zastihlo naše zemědělce o
žních. O tom bude psáno na jiném místě.
Práce našeho JZD
Družstvo hospodařilo v r. 1964 na celkové výměře 1.159 ha,
z čehož podíl orné půdy představuje 1.086 ha. Na zajištění
této výměry se podílelo celkem 281 členů a 14 zaměstnanců.
Potěšitelné je, že za členy družstva přistupují vesměs mladší pracovníci, ať z průmyslu, či domácností. Jest však současně třeba říci, že družstvo s pohledem na stále rostoucí mechanizaci, má citelný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
Zůstává stále problémem nábor a výchova učňů. Nábor neprobíhá tak, jak by si družstvo přálo. Zdejší družstvo mělo získat
4 mechanizátory, nebyl získán ani jeden, mimo to mělo v plánu získat 1 kováře, 1 zedníka, 1 tesaře a 1 elektrikáře. Místo
nich byli získáni 2 opraváři a 1 tesař. Plán náboru byl splněn
na 37%.
V r. 1964 má družstvo v učebním poměru 16 učňů včetně studujících na ekonomické střední škole (3) a studujících na střední zemědělsko technické škole (2).
Ročně družstvo zaplatilo 44.000,- Kčs na tyto učně a studující.
K vyrovnání rozdílu mezi zemědělstvím a průmyslem byla
zavedena poprvé od založení družstva placená dovolená. Na
úseku schůzové činnosti se opakovala smutná zkušenost minulých let. Nedostatek je v tom, že se nedodržel plánovaný počet
členských schůzí, kterých za celý uplynulý rok bylo jen 5, ačkoliv jich bylo plánováno 12. Tím se omezuje styk družstevníků
s vedením a naopak, kritizuje se a někdy zbytečně a nevhodně
na místech nevhodných. Diskuze na schůzích se často zneužívala k řešení vlastních, osobních záležitostí, které mely přivést
vlastní, osobní prospěch.
Hospodaření, výnosy, výsledky
Naše družstvo je množitelským závodem v rostlinné výrobě.
Na jedné straně je to velkým přínosem (finanční), na druhé
straně však svazuje to družstvu ruce (v krmivové bilanci).
Přestože r. 1964 byl charakterizován dlouhotrvajícím suchem,
zaznamenala rostlinná výroba vzestup v hrubé produkci na
každý hektar o 643,- Kčs, to znamená, že na celém družstvu
bylo vyrobeno v rostlinné výrobě o 720.000,- Kčs více než
v r.1963. To představuje vzestup o 14% proti roku 1963.
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Produkt:		
Pšenice		
Brambory
Cukrovka

Plán:		
37 q/ha		
170 q/ha		
350 q/ha		

Skutečnost:
29,12 q
240 q/ha
381 q/ha

Náklady na umělá hnojiva rok co rok rostou. V r. 1962 za 180,Kčs, v r.1963 za 232,- Kčs,v r. 1964 305,-Kčs.
Mechanizace v JZD
V roce 1964 se strojový park rozšířil natolik, že kupříkladu
počet traktorů v dnešní výši představuje hektarové zatížení na
1 stroj kolem 40 ha, to je ukazatel, který se blíží předním kapitalistickým státům. Stav traktorů proti stavu při sloučení družstva se zdvojnásobil.
Náklady na opravy strojů stoupají. V roce 1964 činily 310.000,Kčs. Mechanizovaný park se zvýšil o stroje v celkové hodnotě 431.000,-Kčs.
Živočišná výroba
V roce 1964 představuje produkci na 1 ks celkem 4.255,- Kčs,
tj. o 318 Kčs více než v roce 1963. Ještě více vystoupne dobrá práce v živočišné výrobě tak, když si uvědomíme, že v r.
1964 ve společném družstvu bylo vyrobeno za 4,723.000,Kčs, zatím co v roce 1960, když družstva hospodařila samostatně (Mrzky, Vrátkov, Limuzy, Tismice) bylo vyprodukováno v živočišné výrobě za 3,270.000,-Kčs, což je o 1,5 mil méně
než v roce 1964. To představuje vzestup o plných 44%.
Produkt		
Hovězí maso
Vepřové maso
Drůbeží maso
Mléko		
Vejce		

Plán:		
1065 q		
1090 q		
73 q		
710.000 l
490.000 ks

Skutečnost:
1242 q		
1072 q		
113 q		
853.418 l
538.000 ks

%
117
98
155
120
110

Jak je vidět, vyšli družstevníci s plněním svých povinností
vůči společnosti lépe, než se ctí.
Kulturní akce
V únoru byl uspořádán velmi zdařilý maškarní karneval, jehož
čistý výtěžek byl věnován na vybudování hřiště na bývalé louce za domem pana Pýchy. Dalším kulturním podnikem byl
zájezd OB do Liberce na LVT. Děti zdejší školy sehrály hru
„Hrozný Muchomur“.
Volby do NS, KNV, ONV, MNV a soudců z lidu
Dne 14. června byly provedeny volby do NS, KNV,ONV, MNV
a dále volby soudců z lidu a placení soudci. Volbám předcházely volební schůze, na kterých občané byli seznámeni s kandidáty. Všechny schůze byly veřejností dostatečně navštíveny.
Do NS byl zvolen:s. Josef Smrkovský (náměstek ministra)
Do KNV byl : s. Libor Karkoška (ředitel OPMP)
Do ONV byl zvolen:s. Jaroslav Pohořal (instruktor ZVS)
Do MNV byla zvolena:s .Marie Čechová, 62 let, členka JZD
		
s. Ludmila Doležalová, 52 let, členka JZD
		
František Dušek, 53 let, zedník
		
Josef Hakl, 53 let, dělník

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

František Heřtus, 22 let, poštovní zřízenec
Marie Hladíková, 50 let, členka JZD
Václav Horálek, 38 let, úředník
Alois Houska, 53 let, zedník
Karel Hruška, 58 let, dílovedoucí
Josef Jeřábek, 57 let, úředník
Stanislav Jůna, 25 let, dělník
Antonín Kaše, 49 let, člen JZD
Stanislav Klepal, 28 let, učitel
Stanislav Kovařík, 32 let, dělník
Miroslav Kratochvíl, 36 let, mechanik
Václav Kupr, 43 let, dělník
Václav Lachman, 50 let, zedník
Anežka Lopadčuková, 60 let, dělnice
Jiří Maroušek, 36 let, úředník
Václav Páša, 52 let, člen JZD
Ludmila Polednová, 63 let, důchodkyně
Tomáš Ptáček, 64 let, důchodce
Jaroslav Skala, 39 let, člen JZD
František Steinocher, 25 let, dělník
Josef Svoboda, 48 let, úředník
Slavomír Šermauer, 36 let, úředník
Bedřich Toman, 50 let, úředník
František Uhlíř, 49 let, dělník
Josef Uhlíř, 54 let, technik
Václav Vančura, 55 let, člen JZD
František Vondruška, 62 let, důchodce.

Volby soudců z povolání: JUDr. Jaroslav Kohoutek, 52 let,
předseda senátu
Volby soudců z lidu: Anežka Kadeřábková, 35 let, dělnice
		
Jaroslav Pohořal, 42 let, úředník
Volby proběhly velmi klidně, bez rušivých momentů.Všichni
kandidáti byli jednohlasně zvoleni, jen L. Polednová, kandidátka do MNV, dostala o 1 hlas méně.
SNP
Banská Bystrica, srdce povstání. Odtud zazněl před 20 lety
poprvé po dlouhých letech nesvobody, hlas svobodného slovenského lidu. Odtud se před 20 lety rozletěla do celého světa zpráva o povstání slovenského lidu, který se nezlomil před
jhem fašismu, ale chopil se zbraní, aby především proklamoval svou touhu po svobodě, po novém životě v jednotném státě
Čechů a Slováků, v novém Československu. A v letošním roce,
v r. 1964- tedy po 20 letech se opět upínají zraky všeho našeho lidu k Bánské Bystrici, k místu, kde jsou oslavy 20. výročí SNP. Bánskou Bystrici navštívila státní a stranická delegace ČSSR a SSSR.
Stranická a státní delegace, která se zúčastnila oslav SNP,
navštívila i náš okres a to vzorný zemědělský závod – JZD
„Družba“ Bečváry. Děti zdejší školy i ostatní občané vítali
sovětské hosty na státní silnici. Delegace JZD a MNV jela přímo do Bečvár.
Boj o dobytí vesmíru
Dne 12. října byla poprvé v dějinách kosmických letů v SSSR
vypuštěna kosmická loď se třemi kosmonauty na palubě.
Byli to: velitel lodi, ing. plukovník- 37 letý, Vladimír Komarov
vědec, 38 letý, Konstantin Feoktistav
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lékař, 27 letý, Boris Jegorov
Při této příležitosti je dobré si prohlédnout tabulku dosavadních letů vesmírem:

ROK 1965

12.4.1961
SSSR
6.8.1961		
SSSR
20.2.1962
USA
24.5.1962
USA
11.8.1962
SSSR
12.8.1962
SSSR
3.10.1962
USA
15.5.1963
USA
14.6.1963
SSSR
16.6.1963
SSSR
12.10.1964
SSSR
			
			

V letošním roce počasí našim zemědělcům skutečně nepřálo.
Tak např. řepa byla v některých případech o 6 až 7 neděl zaseta později, než bývá zvykem. Proto i výnosy a to nejen řepy ale
i ostatních zemědělských plodin byly podstatně nižší. Nejen
zjara, ale i o žních bylo počasí velmi nestálé. Konec však vše
napravil. Řepa byla sklizena za suchého počasí. Nižší výnosy
však byly nahrazeny vyšší cukernatostí.

J. A. Gagarin		
1x
G. S. Titov		
17 x
J. Glen			
3x
M. S. Carperten		
3x
A. G. Nikolajev		
64 x
P. R. Popovič		
48 x
W. M. Schirpa		
6x
G. L. Cooper		
22 x
V. F. Bykovskij		
81 x
V. V. Těreškovová
48 x
V. Komarov			
B. Jegorov
K. Feoklistav

Na první pohled je vidět převaha sovětské techniky. Je jenom
si přát, aby výsledky letů byly přínosem pro lidi i pro zachování světového míru.
Olympijské hry
Olympijské hry se konaly v Tokiu. Naši sportovci se umístili
na čestném 10. místě. Lze připomenout pěkné výsledky Věry
Čáslavské (3 zlaté, 1 bronzová), Dahler (zlatá), Zdražila (zlatá),
Daněk (stříbrná) fotbalisté a odbíjenkáři (stříbrná), Nácovský
(bronzová) atd. Z našeho okresu se OH zúčastnili odbíjenkáři
kolínské Dukly s. Paulus a Šmídl.

Počasí

20. výročí osvobození ČSSR
Rok 1965 je rokem 20. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou. Proto veškeré akce konané v rámci obce, okresu, kraje či
státu byly zaměřeny k tomuto výročí. Na obcích byly uzavírány závazky a občané si zvelebovali a zkrášlili své domky, své
okolí. Je však třeba říci, že ne všichni občané v naší obci se do
těchto akcí zapojili. Do školy a na školní zahrádku bylo zakoupeno 100 ks růží, které se velmi pěkně uchytly a zdobily naší
obec. Taktéž prostor před MNV byl vkusně upraven a vysázen
květinami. Veškeré slavnosti, ať 1. máje, či veřejného zasedání
MNV byly občany plně navštíveny.
Návštěva sovětské delegace na oslavách
U příležitosti oslav zavítala do naší vlasti stranická a státní
delegace SSSR v čele se s. Brežněvem, která navštívila Prahu a
několik dalších míst naší země.

Dožínky

Akce v naší obci

Tak jako každý rok byly letos uspořádány dožínky začátkem
měsíce září. Na slavnosti, která se konala na rozbudovaném
hřišti promluvil za OV KSČ s.Černý J. Dále vystoupil národopisný soubor písní a tanců Třebíčan z Třebíče. K poslechu
i zábavě vyhrávala po dva dny Kmochova kapela z Kolína za
řízení M. Drahoty.

Ve spolupráci s MNV a ZO KSČ bylo uspořádáno veřejné
zasedání, kde bylo vyhodnocení závazku a zároveň šátkování dětí 3. p. r. Děti zdejší školy připravily velmi hodnotný kulturní program. Na sále též byla instalována výstavka dětských
prací. Tato výstavka se velmi líbila nejen rodičům, nýbrž celé
naší veřejnosti. Můžeme klidně říci, že účast občanů na veřejné schůzi se zlepšila právě tou uspořádanou výstavkou. Je však
nutno podotknout, že velkou práci si s přípravou dali i učitelé naší školy.Byli to právě oni, kteří pomáhali udělat nejen
výstavku, nýbrž i pracovali na výzdobě průčelí sálu.

Škola
V letošním roce byla dokončena GO školní budovy v celkové
hodnotě přes 300 tis. Kčs (včetně s plány). Ke škole byla provedena přístavba sociálního zařízení i v I.poschodí, vyměněny
podlahy ve třídách, zavedena nová elektroinstalace a vodovod
do celé školy.Taktéž byl opraven byt ředitele školy.Nájemné ve
školním bytě bylo stanoveno na 897,- Kčs ročně mimo otop a
světlo.

III. celostátní spartakiáda

Na podzim byla provedena volba presidenta ČSSR. Národní
shromáždění zvolilo jednohlasně na nové funkční období s. A.
Novotného presidentem ČSSR.

Vyvrcholením sportovních akcí byla III. celostátní spartakiáda. Této spartakiádě předcházely okrskové, okresní a oblastní spartakiády. Je nutno říci, že patří dík všem cvičencům, kteří se těchto spartakiád zúčastnili, neboť secvičení, nakonec i
vystoupení, byly prováděny za stálého deště. Některé okrskové spartakiády byly dokonce o týden odloženy pro nepříznivé počasí, jako např. v Českém Brodě. Naše škola se nácviku
nezúčastnila, neboť neměla dostatek cvičících žáků pro jednotlivé celky.

Výstavba čekárny

Večer otázek a odpovědí

Za pomocí občanů byla vystavena autobusová čekárna proti
objektu JZD.

Velmi zdařilá akce byla a to: „Večer otázek a odpovědí“, na
kterých byli pozváni soudruzi z Prahy a to: zástupce ředitele
čs. rozhlasu s. Běhal, profesorka VŠZ s. Kočandová, pracovník
KV KSČ s. Jíra a dále soudruzi z OV KSČ z ONV Kolín a to:

Volba presidenta
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s. Douša, s. Navrátil a nakonec pracovníci patronátního závodu. Večer se plně vydařil. Bylo odpověděno na 87 otázek, z
toho 52 otázky byly již dříve písemně podány. 35 otázek bylo
podáno ústně během besedy. Návštěva na naše poměry až neuvěřitelná. Plných 140 lidí. To Tismice v poslední době vůbec
nepamatují. Je vidět, že když se akce správně připraví, že má
úspěch.
Kulturní akce školních dětí
Děti sehrály jedno divadelní představení a to ve formě: odpoledne pohádek. Akce se plně vydařila. Na škole je 2x měsíčně
dětem promítán film a to zcela zdarma.

Tyto hektarové výnosy většinou nedosahují plánované výše
a jest tedy samozřejmé, že krmné fondy, beztak již plánem
skromně pokryté, byly ještě kráceny.
Řepa- cukrovka má největší podíl na úspěchu, či neúspěchu
družstva. Plánovaný hektarový výnos cukrovky ve výši 370 q/
ha nebyl splněn a družstevníci zůstali dlužni 6.000 q. Při sklizni se velmi dobře osvědčila dvojfázová sklizeň, kterou sklidili celkem 77 ha.
Stejně tak nebyl splněn plán u brambor. Místo plánovaných 180
q /ha bylo jich sklizeno 135 q/ha. Naproti tomu oproti plánu
lépe vyšly jahody a okurky. V rostlinné výrobě došlo k úspoře
asi 80.000,-Kčs na mzdových fondech.
Živočišná výroba

ROK 1966
Zemědělství
Rok 1966 nebyl sice nijak pronikavý vynikajícími výsledky,
přesto však je nutné jej pokládat za velmi důležitý v hospodářském upevnění družstva, v konsolidaci organisace, což vše
dohromady znamená zlepšení pohledu na naše družstvo, které nevykazuje již po několik po sobě jdoucích let podstatných
hospodářských výkyvů.
Věkové složení
V otázce věkového složení členů se bohužel musíme smířit se
skutečností, že nám členové v družstvu rok od roku stárnou.
Jejich věkové složení je již dnes skutečně na pováženou. Z 274
členů družstva jest pouze 252 pracujících.
Jejich věkové složení jest toto:
		
Do 30 let		
37
		
Do 45 let		
54
		
Do 60 let		
100
		
Nad 60 let		
61
Jest z celkového počtu tedy plných 24% osob, které by si již
zasloužili odpočinku. Je proto naprosto nutné, aby družstvo
věnovalo náboru mládeže náležitou pozornost.
Zvýšená mechanizace si sama o sobě vynucuje co největší
počet kvalifikovaných pracovníků, znalých pokrokových způsobů práce. Družstvo má na školách i v učilištích žáky, kterým
usnadňuje získat vědomosti. Otázkou však zůstává, zda tyto
prostředky jsou úměrné jejich návratnosti. Možná, že v některých případech by bylo lepší, kdyby žák s horším, či špatným
prospěchem šel přímo do pracovního poměru a pak učiliště by
mohla dodávat lepší absolventy.

Mléko: průměrná denní dojivost na krávu a den – 5,88 l tj.
2.117 l na ustájenou dojnici. Odchovu telat a jalovic byla věnována zvýšená pozornost.
Docilované přírůstky:		
				
				

u telat:		
u jalovic:
u žíru:		

57 dkg
64 dkg
72 dkg

Chov prasat: snížení úhynu selat i slušná porodnost umožnilo
družstvu, že na každou prasnici bylo odchováno 15,4 ks selat.
V chovu slepic dosáhli družstevníci dobrých výsledků. Poprvé
nakoupili veškerá kuřata sexovaná z Oseka u Rokycan. Jejich
dobrá kvalita a včasný nákup pomohly splnit plánovaný objem
výroby vajec. Od každé kuřičky bylo docíleno 33 ks vajec.
Celková roční snůška na 1 slepici včetně kuřiček představuje 192 ks na 1 nosnici.
V hovězím mase předali			
V telecím				
Ve vepřovém				

19 q masa
48 q masa
119 q masa

Mechanizace
Na úseku mechanizačním byly zavedeny pokusně měsíční
odměny, což jistě jest perspektivní způsob odměňování.
Sovětská delegace

Rostlinná výroba

U příležitosti květnových oslav navštívila naši obec sovětská
35 členná delegace pracovníků ústředních orgánů z Moskvy.
Hosté si prohlédli objekty JZD, navštívili kostel, školu a družstevní plantáže jahod. Vlastní přivítání bylo na sále, kde děti
místní školy předaly hostům překrásné dary, které samy zhotovily, každý účastník pak dostal ještě dárek od JZD. Po prohlídce odjeli sovětští hosté do Jevan, kde byla společná večeře.

Výnosy jednotlivých plodin:

Dechovka z Mostu

		
		
		
		
		
		
		
		

Pšenice jarní		
Ječmen Valtický		
Ječmen diamant		
Ječmen ekonom		
Oves			
Hrách			
Peluška			
Mák			

30q/ha
32,8 q/ha
41,1 q ha
33,2 q/ha
26,- q/ha
23,5 q/ha
15,7 q/ha
5,5 q/ha

U příležitosti 5. Kmochova Kolína byla v naší obci Hornická
dechová hudba z Mostu. Hosté byli přivítáni v Českém Brodě
odkud odjeli do Vrátkova, kde koncertovali u hospody, odkud
odjeli do Tismic ke škole. Škola pořádala dětský karneval
a tak průvod masek prošel obcí a končil na hřišti. Škoda jen, že
odpoledne začalo pršet a že tudíž veškeré atrakce nemohly být
uskutečněny. Večer pak na sále 35 členný soubor hrál
k tanci a poslechu.

září 2014 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Škola v přírodě
Rodičovské sdružení spolu s ředitelstvím školy uspořádali
zájezd na hory. Za pomoci patronátního závodu Jednoty, lid.
spotřebního družstva byla naší škole půjčena chata v Rejdicích.
Děti prožily velmi pěkný týden na sněhu. Dík patří též zdejšímu JZD, které svým autem odvezlo proviant a materiál
do Rejdic bezplatně.
Akce Z

Vedoucí s. Pačesová D.
Oprava budovy MNV
Za pomoci zedníků místního JZD byla opravena budova MNV.
Byla vyměněna okna, zaveden vodovod, celá budova vymalována.
Zařízení

V akci Z byla dokončena čekárna v obci Tismice.

Taktéž bylo zakoupeno nové zařízení do zasedací místnosti
a do kanceláře MNV. Tím vnitřek MNV dostal docela pěkný vzhled.

Doplňovací volby

Otevření nového pohostinství

V prosinci proběhly doplňovací volby do MNV. Za s. Jeřábka
byl zvolen s. Pohořal, který se zároveň ujal i funkce předsedy MNV.

Po několikaletém úsilí o novou provozovnu pohostinství se
podařilo pracovníkům Jednoty otevřít tuto provozovnu za
skladem obchodu. Nyní však vystupuje do popředí daleko více
otázka, co s bývalou hospodou u „Olmerů“.

ROK 1967
Počasí
V letošním roce bylo počasí velmi příhodné hlavně pro zemědělce. Vánoce jsme více prožili na vodě a blátě, ale asi týden
před vánocemi napadlo asi 12 cm sněhu a zamrzl rybník, k velké radosti místní drobotiny.
Vítání novorozeňat
V naší obci bylo obnoveno vítání novorozeňat. Tato slavnost
byla uspořádána celkem 2x a těšila se vždy zájmu občanů.
Předseda MNV s. Pohořal měl vždy pěkný projev, děti zdejší školy vhodnými básněmi vždy tuto slavnost doplnily. Výbor
žen daroval novorozeňatům vždy malé dárečky.
Beseda
Výbor žen uspořádal besedu s Dr. A. Polednem, zástupcem
vedoucího televizních novin v Československé televizi. Beseda
byla doplněna filmy a byla navštívena asi 40 ti lidmi.
Májové oslavy
Oslavy 1. máje proěhly jako vždy v Českém Brodě. V naší obci
byla ustavena koordinační komise, která oslavy připravovala.
Za alegorickým vozem místního JZD se vlastních oslav zúčastnilo asi 100 osob z Tismic a okolí, včetně dětí místní školy.
Škola v přírodě
Tak jako v loňském roce, tak i letos byl uskutečněn velmi pěkný zimní zájezd do hor a to do Jednotářské chaty v Rejdicích.
Děti užily pěkného sněhu. Tak jako v loňském roce, tak i letos
je třeba poděkovat místnímu JZD za pomoc při uskutečňování tohoto zájezdu.
Zřízení poštovny
V letošním roce byla zřízena v naší obci pobočka pošty v
Českém Brodě. Veškerá pošta je denně dovážena a odvážena a tím skutečně se vyřešil problém dovozu, hlavně balíků.

Večer otázek a odpovědí
K objasnění některých aktuálních otázek z oborů:
1)
Vnitřní a mezinárodní situace
2)
Důchody
3)
Zemědělství
4)
Zákoník práce
5)
Tělovýchova a sport
6)
Byl uspořádán velmi zdařilý „večer otázek a odpovědí“. Za
zmínku stojí, že na otázky občanů, buď dříve písemně připravených, nebo na sále vznesených odpovídali:
za OVKSČ 		
s. Lanc
za ONV		
s .Pavlovský (náměstek předsedy)
za VS			
s. Štěpánek, s. ing. Červinka
za ONV soc.odbor
s. Hájek
za Okresní soud s. JUDr Suchý
za OVČSTV		
s. Vostřák, s. Čížovská,
za MNV		
s. Pohořal
Celý večer řídil s. Klepal. Tento večer byl i velmi i slušně
navštíven naší veřejností. Na sále bylo asi 120 lidí a to je určitě úspěch.
František Štěpán
Na konci školního roku se ve spodní třídě naší školy objevil
nápis: „Před více než 60 lety jsem navštěvoval zdejší školu“:
František Štěpán
		
San Francisco, California USA.
Vzhledem k tomu, že pan Štěpán s nikým ve škole nemluvil,
museli jsme zavést jakési šetření, kdo pan Štěpán je. Zjistili
jsme, že skutečně pan Štěpán do zdejší školy chodil a byl na
bytě u zdejšího bývalého učitele p. Huky. Po čase přišel od
pana Štěpána dopis s barevnou fotografií zdejší školy.
50. výročí VŘSR
Veškerá práce tohoto roku byla zaměřena na důstojné oslavy
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50. výročí VŘSR. V naší obci byla zřízena koordinační kom
se, která řídila veškeré přípravy tohoto významného výročí.
Byl vypracován plán práce, který byl úspěšně plněn. Na závěr

oslav byla uskutečněna výstavka dětských prací a pionýrský
slib na sále u příležitosti veřejného zasedání MNV.

O NÁS
V třetím ČTVRTLETÍ ROKU 2014 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:

Marie Kolovr atníková z Tismic
Vlasta Urbanová z Tismic
Milan Milata z Tismic
Václav Kolovr atník z Tismic
Helena Benešová z Limuz
Marie Dlouhá z Tismic
Ludmila Šašková z Limuz

BLAHOPŘEJEME
přišli na svět:

Jakub Milata z Tismic
Tobiáš Hynek z Tismic
František Hladeček z Tismic
Nella Fenclová z Tismic

ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME

TRUBADÚR
informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy
Vydavatel: OÚ Tismice, registrace u MK ČR E 14801
Grafická úprava: Bc. Michaela Zubíková
Své náměty můžete zasílat na adresu:
Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
nebo na e-mail: ou.tismice@volny.cz

