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Most v Tismicích

Vše směřuje k zahájení prací v únoru až březnu roku
2015. Středočeský kraj již vybral zhotovitele, smlouva
o dílo je před konečným podpisem. Obec Tismice by
se na akci, konkrétně na vybudování dešťové kanalizace, měla podílet částkou max. 0,5 mil Kč. Obec dále
zainvestuje cca 1,5 mil Kč do uložení tlakové kanalizace a vodovodu v rekonstruovaném úseku komunikace, tzn. cca k čp. 10. Obec dále zváží rekonstrukci křižovatky u fary.

nů na účet obce.

m

REKONSTRUKCE VEDENÍ ČEZ

m

Žádost obce Tismice o dotaci na projekt “Rekonstrukce
chodníku, příkopů a vjezdů“(chodník k mateřské škole) je před podáním do Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud bude žádost přiznána, musí být akce
dokončena do konce roku 2015.

Rekonstrukce chodníku

AZ- elektrostav, konkrétně projektant pan
Radechovský v těchto dnech dokončuje přípravu projektu – rekonstrukce vedení ČEZ. Jde o celkovou
rekonstrukci elektrického vedení, která měla proběhnout již v minulých letech, kterou však ČEZ neuskutečnil. Protože stavební povolení propadlo, projekt je
znovu obnovován. ČEZ plánuje a tedy i obec Tismice
předpokládá, že k realizaci akce, k ukládání kabelů do země, dojde již v roce 2015. SPOLUOBČANÉ,
POKUD JSTE JEŠTĚ NEODESLALI SOUHLASNÁ
PROHLÁŠENÍ K TÉTO AKCI, UČINTĚ
TAK OBRATEM, AŤ NEBRZDÍTE VYDÁNÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ. Modernizaci elektrického vedení si určitě přejeme všichni. Děkujeme.

m

Vodovod a k analizace

m

INVESTIČNÍ PLÁNY 2015

m

KŘIŽOVATK A LIMUZY

m

NOVELA ZÁKONA O ODPADECH

Výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu
Tismice – Limuzy a tlakové kanalizace Tismice bylo
v listopadu 2014 pro malý počet hodnocených nabídek (tj. nabídek bez chyb) zrušeno. Firmami nabízené ceny se pohybovaly mimo finanční i úvěrové možnosti obce. Zastupitelstvo rozhodlo o úpravě prováděcí dokumentace, předjednalo s vodoprávním odborem
možné změny projektu před dokončením. Nová soutěž
na zhotovitele s cílem snížit cenu díla bude vyhlášena
na počátku roku 2015.

m

Dotace k analizace a vodovod

Obec podala žádost o financování kanalizace a vodovodu z Ministerstva zemědělství. Obě žádosti byly
akceptovány a postoupí do dalšího posuzování a výběru. Max. možná výše dotace může činit 60% uznatelných nákladů. Předpokládaná hodnota díla je 55 mil.
bez DPH. V souvislosti s realizací akce kanalizace
a vodovod obec Tismice obnovuje příjem darů obča-

Investiční plány obce v roce 2015 jsou velké, závisí však
na výsledcích dotačního řízení a také na činnosti společnosti ČEZ a.s. a Středočeského kraje. Sejdou-li se realizace všech
plánovaných projektů, nastane velmi komplikovaná dopravní
situace. Obec bude muset fungovat v max. úsporném režimu.
Věříme, že občané situaci pochopí a vydrží.
Na podnět limuzských občanů, iniciovala obec Tismice místní
šetření na křižovatce u Mainerů. Byla dohodnuta úprava
a posun svislého dopravního značení a dále vodorovné dopravní značení (bude vyznačeno na jaře 2015). Ke zvýšení bezpečnosti přispělo i vyčištění krajnice pracovníkem obce. V rozhodování o změně přednosti v jízdě se obec opřela o převažující
názory místních občanů, stávající přednost zůstane zachována.
Novela zákona o odpadech přináší od 1. 1. 2015 obci i občanům nové povinnosti. Jak se to projeví v praktickém životě nás
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všech, budeme včas informovat.

m

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psa
budou vybírány v lednu 2015, jejich výše zůstane zachována.
Podnikatelé obecnímu úřadu doloží, že mají likvidaci komunálního a separovaného odpadu zajištěno odbornou firmou.

POPLATKY ZA ODPAD 2015

lit. Jediným řešením byl pronájem pozemku dospělou osobou, která by za dění zde převzala plnou odpovědnost. Obec
Tismice upozorňuje všechny, zejména pak rodiče nezletilých
dětí, že tyto nemohou svévolně vstupovat a využívat soukromý
pozemek (bývalý sad nad školkou, parc. č. 111/4 KN ). Veškerá
odpovědnost za toto konání leží na zákonných zástupcích dětí.
Prosíme proto rodiče, aby v tomto smyslu své děti poučili.

m

SMS BR ÁNA OBCE

m

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

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

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST
Obec Tismice uzavřela nové smlouvy na pronájem hrobo-

vých 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 2015

Obec opět objednala a pro všechny místní domácnosti připravila k závěru roku tradiční kalendář Místopis Kolínska 2015.

m

PROJEKT REKONSTRUKCE
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V MŠ

Projekt na rekonstrukci elektrického vedení v mateřské škole
v Tismicích byl dokončen. Předpokládaná hodnota rekonstrukce činí 0,5 mil. Kč. Termín zahájení závisí na finančních možnostech obce. Vzhledem k rozsahu akce je možné tuto obnovu
provádět pouze o letních prázdninách.

m

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA

Obec Vrátkov navrhuje obci Tismice, aby společně vybudovaly
autobusovou zastávku u hřbitova v Tismicích. Projektové práce již byly se souhlasem obce Tismice zahájeny. Jakou měrou
se budou Tismice na výstavbě zastávek podílet, vyplyne
z výsledku ankety, kterou naleznete jako samostatnou přílohu
v tomto Trubadúru. ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ
BY NOVOU ZASTÁVKU VYUŽILI, ABY VYPLNĚNÝ
ANKETNÍ LÍSTEK OBRATEM VRÁTILI OBECNÍMU
ÚŘADU. Děkujeme.

m

NOVÉ JÍZDNÍ Ř ÁDY 435 A 491

m

TISMICK Á MLÁDEŽ

Od 14. 12. 2014 platí nové jízdní řády linek 435 a 491, více níže.
Tismická mládež se obrátila na starostku obce s žádostí o možnost využívat starý železniční vagón v sadě nad školkou jako
klubovnu. Obec si této iniciativy váží, avšak vzhledem k technickému stavu „objektu“ a vzhledem k tomu, že se zde schází nezletilí bez jakéhokoliv dozoru, nelze toto využití dovo-

CHODNÍK U FARNÍ ZAHR ADY A
NOVÝ KONTEJNER NA PLASTY

Chodník u farní zahrady byl rozšířen a byl zde umístěn další
kontejner na třídění plastů.

m

MASOPUST 2015

m

JAK PŘEDEJÍT VANDALISMU

Masopust 2015 se uskuteční v sobotu 14. února 2015. Již nyní
můžete chystat své masky. Budeme rádi, sdělíte-li nám, že se
u vás může zastavit masopustní průvod. Letošní scénář masopustu na základě loňských zkušeností upravíme. Večerní zábava se nekoná., ale odpolední taškaření pro rodiče a děti bude
o to delší. Připravujeme malé divadelní vystoupení. Kdo se
přidá? Dejte vědět, popř. nastudujte nějakou scénku i vy sami,
ať je víc legrace.
Návodů na to, jak předejít vandalismu a krádežím v našich
obcích je asi mnoho. Nakolik fungují, je otázka. A jak se to
prý řešilo dříve?
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činnost 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. 6/2014 ze
dne 23. 9. 2014
1-3/6/2014

Formální úkony

4/6/2014
ZOT schvaluje mezitímní účetní závěrku obce Tismice a mezitímní účetní závěrku Mateřské
školy Tismice, obcí zřízené příspěvkové organizace,
sestavenou k datu 31. 8. 2014 v souvislosti s ukončením
volebního období 2010 – 2014 (k 10. 10. 2014). PRO: 7
5/6/2014
ZOT schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2014. PRO: 7

5/7/2014
ZOT určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
PRO: 7
6/7/2014
ZOT schvaluje veřejný způsob volby
starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedající. PRO: 7
7/7/2014
ZOT volí starostou Ing. Martinu
Zdražilovou.				
PRO: 6, ZDRŽEL SE: 1 (Zdražilová)
8/7/2014
ZOT volí místostarostou Petra Heřtuse.
PRO: 4 (Zdražilová, Polák, Heřtus, Bada), PROTI: 3
(Školová, Bucharová, Zubík)

6/6/2014
ZOT schvaluje uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126002003/VB061 mezi obcí Tismice a ČEZ Distribuce,
a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce jejím podpisem. PRO: 7

9/7/2014
ZOT zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné. PRO: 7

7/6/2014
ZOT bere na vědomí závěry Protokolu
o kontrole hospodaření MŠ Tismice za 1. Q roku 2014.
PRO: 7

11/7/2014
ZOT volí předsedou kontrolního výboru Romana Poláka. PRO: 7

8/6/2014
ZOT bere na vědomí Výroční zprávu
MŠ Tismice za školní rok 2013/2014 a souhlasí s nákupem kontejneru na plasty k faře a dodlážděním ostrůvku.
PRO: 7
9/6/2014
ZOT schvaluje darovací smlouvu,
na základě které Vladimír Zdražil daruje obci Tismice
sadu 10 ks historických pohlednic v hodnotě 10,- Kč
za ks, celkem tedy v hodnotě 100,- Kč. PRO: 7
10/6/2014
ZOT schvaluje svěření nezařazeného
účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
do správy České spořitelny z důvodu zjednodušení zajišťování pravidelného výpisu z evidence pro účely účetnictví a výplaty dividend.
PRO: 7
11/6/2014
ZOT jmenuje hodnotící komisi pro
veřejnou zakázku Tismice – splašková kanalizace
a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy. PRO: 7
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání ZOT č. 7/2014
ze dne 6. 11. 2014
1-3/7/2014

Formální úkony

4/7/2014
ZOT schválilo zvolení jednoho místostarosty. PRO: 7

10/7/2014
ZOT volí předsedou finančního výboru
Ing. Janu Školovou. PRO: 7

12/7/2014
ZOT volí členy finančního výboru Danu
Hladečkovou a Libuši Bucharovou. PRO: 7
13/7/2014
ZOT volí členy kontrolního výboru
Jiřího Zubíka a Petra Badu. PRO: 7
14/7/2014
ZOT stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. PRO: 7
15/7/2014
ZOT stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 4.000,- měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty. Zastupitelstvo
obce Tismice zároveň v souladu § 104 zákona o obcích
svěřuje místostarostovi tyto úkoly: účastnit se dle potřeby na pokyn starosty všech strategických jednání (kanalizace, vodovod, prodej pozemků apod…, kontrolní dny
staveb), spravovat povinnou agendu odpadového hospodářství a agendu dětských hřišť.
PRO: 6, ZDRŽEL SE: 1 (Heřtus)
16/7/2014
ZOT stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva nebo člena výboru zastupitelstva ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena
výboru.
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PRO: 6, ZDRŽEL SE: 1 (Polák)
17/7/2014
ZOT stanoví odměnu za výkon funkce
člena finančního výboru zastupitelstva pro nečlena zastupitelstva obce Danu Hladečkovou ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
člena výboru. PRO: 7
18/7/2014
ZOT stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
PRO: 7
19/7/2014
ZOT bere na vědomí výsledek dílčího
přezkoumání hospodaření obce Tismice roce 2014
a ukládá účetnímu obce nadále neopakovat zjištěné chyby
a nedostatky. PRO: 7
20/7/2014
ZOT souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky č. 488028 na akci „Tismice –
splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice
a Limuzy“z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí
dotace z programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Mze ČR.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zajištěním
výše uvedených činností. PRO: 7
21/7/2014
ZOT souhlasí s podáním žádosti
na akci „Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“ v rámci programu 129
250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“ v termínu do 28. 11. 2014 prostřednictvím smluvního mandanta.
Zastupitelstvo dále souhlasí s úpravou prováděcí
dokumentace s cílem snížit cenu díla, tak aby provedení
obou akcí souběžně bylo z hlediska finančního možné.
Na základě upravené prováděcí dokumentace přistoupí
zastupitelstvo ke schvalování nové zadávací dokumentace.
V souladu s usnesením č. 7/7/2013 zpracuje „Výběrového
řízení na dodavatele akce Tismice – splašková kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce zajištěním výše uvedených činností. PRO: 7

22/7/2014
ZOT souhlasí se zřízením autobusové
zastávky na znamení u hřbitova v Tismicích na pozemku
obce Tismice s tím, že si vyhrazuje právo připomínkovat
projekt. Zpracovatelem projektových činností bude obec
Vrátkov. PRO: 6, ZDRŽEL SE: 1 (Bucharová)
23/7/2014
ZOT schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2014. PRO: 7
24/7/2014
ZOT schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů
č.:S-0962/DOP/2014 a pověřuje starostku obce jejím podpisem. PRO: 7
25/7/2014
ZOT schvaluje návrh Smlouvy o dílo
na akci „III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu
ev.č. 1138 – 1“, je seznámeno s vysoutěženým dodavatelem a vysoutěženým cenami a pověřuje starostku obce
jejím podpisem. PRO: 7
26/7/2014
ZOT schvaluje návrh Smlouvy o umožnění realizovat stavbu „Tismice – rekonstrukce chodníku,
příkopů a vjezdů“ mezi Středočeským krajem
a obcí Tismice a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Zastupitelstvo dále souhlasí s objednáním poradenské
služby, zahrnující celý proces administrace projektu od
zpracování žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení
až po závěrečné vyhodnocení akce, celkem
za 50.000,- Kč bez DPH, fakturovaných po dílčích krocích
u firmy IPI s.r.o..
27/7/2014
ZOT souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Havarijního fondu MKČR na restaurování podstavce sousoší sv. Jana Nepomuckého. Cena projektu činí cca
70 tis. Kč, vč. DPH. Obec Tismice se zavazuje akci z 15%
spolufinancovat, resp. v roce 2015 ponížit o tuto částku
roční příspěvek obce na obnovu kulturní památky. PRO: 7
28/7/2014
ZOT nesouhlasí se změnou přednosti
v jízdě v křížení komunikací III. tř. č. 1135 a 1136
v Limuzích a pověřuje starostku obce sdělením této informace správnímu orgánu.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Zastupitelstvo a jeho složení
Starostka					
Místostarosta					
Předsedkyně finančního výboru		
Předseda kontrolního výboru			
Členové finančního výboru			
						

Ing. Martina Zdražilová
Petr Heřtus
Ing. Jana Školová
Roman Polák
Libuše Bucharová
Dana Hladečková (nečlen OZ)

Členové kontrolního výboru			
						

Petr Bada
Jiří Zubík
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6. 11. 2014 v rámci ustavujícího jednání
Jvat.ižZastupitelstva
obce Tismice začalo toto naplno pracoNa programu bylo schválení řady důležitých smluv,

a Limuzích. V rámci prosincových jednání budeme připravovat rozpočet roku 2015 a související strategické
dokumenty – rozpočtový výhled obce a místní program
které se týkaly rekonstrukce mostu a silnice
obnovy. Tyto dokumenty vystihují, co bychom chtěli
v Tismicích, dále žádostí o dotaci na vybudování chod- v příštích letech dělat a kam bychom chtěli rozvoj našich
níku k mateřské škole, soutěže na zhotovitele splaško- obcí směřovat. Návrhy na jejich doplnění mohou podávé kanalizace
vat i občané. Za každý reálný podnět budeme rádi.
v Tismicích a veřejného vodovodu v Tismicích
					
(mz)

Vítání občánků
komorní atmosféra zavládla dne 15. 9. 2014
Milávtismické
basilice. Vítali jsme Natálku,
Františka, Nellu a Tobiáše. Kuba nám odcesto-

val do teplých krajů, ale také jsme na něj nezapomněli.
Krátké slovo starostky k rodičům vystřídaly tóny houslí
s tichou ukolébavkou. Veseleji pak zazněla písnička od
Adama Přibyla. Maminky si odnesly krásnou růžičku
jako poděkování a připomínku toho, jak krásnou a zároveň těžkou roli v životě mají. Děti pak na památku dostaly tričko s veselým logem tismického kostela a lahvičku.
Všem mladým rodinám přejeme pevné zdraví, radost a
sílu společně vydržet a zvládnout těžkosti, které s sebou
život přináší.						
		
(ou)

Přivítání

Ukolébavka

Pro radost
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Adamova píseň od Svěráka

VOX Bohemica opět v Tismicích
ismičtí si již zvykli na pravidelné Dny Evropského
T
dědictví, pořádané v měsíci září. Letos jsme jejich
konání zrušili, protože jsme velmi doufali, že v září již

G dur, Edvarda Hagerupa Griega – Svita pro smyčcový orchestr „Z časů Holbergových“ a Vítězslava Nováka
– Fuga ze smyčcového kvartetu č. 2 D dur. Hlavní loď
budou celá vozovka a most dávno rozkopány a my se do kostela byla zcela zaplněna. Na tvářích posluchačů
zimy dočkáme opraveného centra obce. Nestalo se tak. se zračila radost a spokojenost. Hudebníci byli odměDo rozvrhu EHD jsme již vstoupit nemohli, ale koncert něni bouřlivým potleskem a voňavými růžemi.
se nám zorganizovat podařilo.
S VOXEM se můžete potkat i před Vánocemi na tradičV neděli dne 19. října zazněla v podání komorního ní „Rybovce“					
(mz)
orchestru VOX Bohemica pod řízením Tomáše Charváta
díla Jana Václava Stamice – Manheimská symfonie č. 2

Ladění

Děkování
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z činnosti spolků a sdružení
Memoriál Petr a Baumruk a
aždoročně konaný memoriál Petra Baumruka
K
nevyšel podle představ fotbalistů TJ. Jedno z mužstev na poslední chvíli zrušilo účast na turnaji a už se ho

ty a fotbalistky to bylo náročné, ale zvládli to. Na třetím místě skončilo mužstvo děvčat z Ďáblic, druzí byli
hráči z Bylan, první místo pak patřilo našim fotbalisnepodařilo jiným týmem nahradit. Bylo nutné se s tím tům. Každý tým si odnesl památeční pohár dle svého
poprat. Aby se naplnil plán a mohlo se hrát celý den, umístění.
byla utkání prodloužena na 2x 45 minut. Pro fotbalisJan Kratochvíl

Bylany
Bylany Tismice 9:5
Ďáblice 2:3

Tismice
5:9
6:8

Ďáblice
3:2
8:6
-

skóre
11:11
20:11
11:11

body pořadí
3
2.
6
1.
0
3.

Na hřišti

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

Turnaj v pétanque již potřetí v Limuzích

P

oslední prázdninovou sobotu v poobědovém čase jsme se
sešli v Limuzích na nohejbalovém hřišti. Zpočátku to vypadalo, že nás bude oproti minulým ročníkům málo, ale nakonec
se nás v turnaji potkalo přes dvacet hráčů. Chvilku nám trvalo,
než jsme vymysleli názvy celkem osmi týmů, dohodli se, kdo
s kým bude hrát a také jsme si opět museli ujasnit pravidla hry,
původem pocházející z Francie.
Výhodou této poměrně nenáročné hry je, že ke hře potřebujete jen kousek rovného místa, několik speciálních, kovových,
petanquových koulí a také „košonek“, neboli malou dřevěnou
kuličku. Můžou hrát jednotlivci i celá družstva, letos bylo nejmladšímu hráči pět, nejstaršímu okolo sedmdesáti let.
Po náročném sportovním klání se staly vítězkami Vendula
Coombesová a Dana Kosová s názvem družstva „Šťastná sedma“, druzí byli „Rumídci“ (Petr a Alena Vejvodovi) a třetí místo obsadili Petr Brožovský a Zdeněk a Michal Flemingovi
s názvem týmu PH8. Náš turnaj, ve kterém se proti sobě postavila všechna družstva, trval přes šest hodin! Únava hráčů
se projevovala hlavně na technice házení koulí, kdy některé
hody připomínaly spíš bowling než skutečný pétanque . Koule
se má totiž házet vždy spodem a to tak, že dlaň s koulí je otočena směrem k zemi.
Děkujeme tedy všem zúčastněným za vytrvalost, s kterou soutěžili a slibujeme, že napřesrok trochu pozměníme systém hry,
aby nám zbylo víc času na společné posezení a zhodnocení celé
akce. 					
Tak jak to vymyslím?
Za sdružení Život pod Klepcem Helena B.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci
Tismice částkou 1.500,- Kč.
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Svatováclavské slavnosti v Limuzích 2014
po šesté proběhly letos v Limuzích Svatováclavské
Jkuižslavnosti,
které tradičně 28. září připomínají kapličzasvěcenou sv. Václavu a samozřejmě osobnost pat-

rona české země. Nejen krásné podzimní sluníčko,
ale také výborná atmosféra přispěly k tomu, že se letošní slavnosti, které zorganizovalo občanské sdružení
Život pod Klepcem, vydařily.
Krátce po 14. hodině pan Václav Hamták, rodák
z Limuz, rozhýbal zvon limuzské kapličky, který
nese nápis: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni
budoucím“.
Slavnosti zahájil Jan Psota ml. z Hradešína, historický badatel a rostoklatský kronikář, který všechny přítomné seznámil s programem akce a před jeho vstupem
ohledně nových poznatků z historie Limuz představil
pana Václava Krupku z Tuklat, jenž přednesl nešťastný
příběh o nenaplněné lásce dvou mladých lidí pocházejících z rodin odlišných majetkových poměrů v době, kdy
Limuzy patřily pod Tuklatskou farnost. Za svědectví
o tomto příběhu vděčí dnes již nežijící paní Hamtákové
a k příběhu se také vztahuje nápis na soše pany Marie
při její opravě v roce 1874 v Tuklatech před farou. Pan
Krupka věnoval tento příběh paní Vujkovičové, která
všechny písemnosti o Limuzích archivuje.
Jan Psota ml. poté zaujal novými skutečnosti, které zjistil při bádání o historii Limuz. Bylo možné se dozvědět,
že Limuzy spravovali tuklatský i hradešínský farář společně, nebožtíci se pohřbívali v Rostoklatech i
na Horkách a že na území dnešních Limuz žili tři šlechtické rody: Ichtricové z Ichtric, Slavíkovští ze Slavíkova
a Nykláskové ze Žitenic. Zdrojem těchto zajímavých
informací byl tzv. Vizitační protokol Jiřího Bílka
z Bílenbergu z roku 1631, který představuje cenný pramen mapující život a sociální poměry v obvodu katolických farností na Škvoreckém panství za třicetileté války a tedy i nejstarší seznamy limuzských obyvatel.
V rámci Výstavy o historii kapličky, kterou připravila paní Helenka Vujkovičová, bylo možno zhlédnout
kopie opisů dokumentů nalezených v makovici místní
zvoničky a výběr z fotografií kapličky v běhu času. Jan
Psota ml. výstavku obohatil o dokumentaci vztahující
se k novým historickým poznatkům.
Pro děti byly připraveny dílničky Helenky Boudové
z přírodnin (kaštany, jablíčka, šípky, jeřabiny a brambory), ze kterých si vytvářely zvířátka a imaginární postavičky dle své fantazie, dále si mohly vyrobit barevné
papírové dráčky pod vedení Verunky Oubrechtové
a její kamarádky Anety. Děti to měly letos opravdu
„těžké“, musely se rozhodnout, zda popustit uzdu fantazii při kreativní činnosti nebo popadnou skutečnou
uzdu jezdeckého poníka Fátimy Miriam Žalské, místní chovatelky koní a majitelky limuzského penzionu,
která děti na poníkovi ochotně prováděla. Dana Kosová
pojala program pro děti naprosto profesionálně a připravila akci Hledání pokladu na téma Sv. Václava na dětském hřišti v Limuzích. Děti byly nejdříve seznámeny s osobností sv. Václava jako ve své době spravedlivého knížete, mohly si na papíře vybarvit jeho postavu, vytvořit frotáž dvacetikoruny a přitom si uvědomit

(a nejen děti J), že tato mince nese reliéf sv. Václava
na koni a opět nápis „Svatý Václave, nedej zahynout
nám i budoucím“, dále luštily křížovku (starší pomáhaly mladším) a po vyluštění tajenky se rozeběhly po hřišti a jaké bylo překvapení, když nalezly sladký poklad
v podobě čokoládových mincí s obrázkem chrámu sv.
Víta, jenž byl knížetem Václavem založen a kde byly
uloženy i jeho ostatky převezené ze Staré Boleslavi.
Prostor u hasičské kolny a nohejbalového hřiště Limuz
(které se díky Petrovi Vejvodovi a jeho „nohejbalové
partě“ jakoby zázrakem proměnilo ve volejbalové hřiště) se na několik hodin zaplnil spokojenými lidmi různého věku, kteří ochutnávali koláčky, kousky štrúdlu,
různé řezy a větrníčky, nechybělo ani „minitiramisu“,
dále výtečný (a hlavně pravý, dokonce i červený!) burčák z úvalské vinotéky Hanky a Radka Nevoralových.
Rodina Balounových poskytla na slavnosti jablka
z vlastních sadů, ochutnávaly se čtyři vynikající odrůdy. Někteří to pojali i sportovně a zahráli si volejbal,
badminton i šipky.
V rámci soutěže o nejlepší zákusek se na prvním místě umístila s naprostou převahou bodů školačka Anička
Vejvodová, nejmladší „hospodyňka“, druhé místo
obsadila paní Helenka Vujkovičová a třetí místo Dana
Kosová, celkově bylo hodnoceno jedenáct zákusků!
Všechna tři místa byla odměněna chryzantémou, symbolem podzimu, z místního zahradnictví.
Účast kolem 50 lidí včetně zhruba 25 dětí na letošní
„komorní“ akci je známkou toho, že se slavnosti stávají
místní tradicí. Rozhodně se těšíme i na příští rok!
Za o. s. Život pod Klepcem
Václava Coombesová

Podzimní panáček
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Jan Psota vypráví

Na hřišti se dá i tvořit

Namaluj si Václava

Dílnička v přírodě

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci
Tismice částkou 2.000,- Kč.
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První advent v Limuzích 2014
ředvánoční atmosférou byla v neděli 30. 11. naplněP
na Společenská místnost v Limuzích. Na programu byla totiž oslava prvního adventu. Spolek Život pod
Klepcem připravil na tento sváteční den Vánoční dílničky, Mikulášskou nadílku a rozsvěcení vánočního stromu.
Již od 15 hodin vítala příjemně vytopená, nazdobená
a provoněná Společenská místnost v Limuzích první zájemce o Vánoční dílničky. Děti měly letos opravdu
bohatý výběr. Vyráběly se vánoční dekorace na zavěšení i
nalepení na okno, vánoční přáníčka z různých materiálů,
záložky s vánočními motivy, taštičky ze sobíka,
a také dárkové tašky s vánočními motivy zdobené technikou decoupage, které přijdou před Vánoci jistě vhod.
Podávaly se domácí jablečný závin, perník a jiné dobroty, a také teplé párky a čaj. Čas byl tak do příchodu
Mikuláše opravdu příjemně vyplněn. Venku byl pod jedním ze vzrostlých smrků vystaven keramický Betlém,
který osvětlen svícemi vítal všechny příchozí. Na zahřátí
se podával tradiční svařák, jehož vůně se linula „na míle
daleko“.
Mikuláš přišel, jak slíbil těsně po 17. hodině, v doprovodu krásného Anděla, a pro případ velmi zlobivých
dětí se letos dostavil čert dokonce s malým pomocníkem. Mikuláš byl opět velmi dobře připraven, jeho kniha

hříchů byla plná poznámek o všech přítomných dětech.
Promlouval k dětem příjemným, ale přece jen přísným
hlasem, nevynechal u žádného z dětí jediný prohřešek,
takže i nějaká ta slzička ukápla. Možná také díky silnému
hlasu a přísnému pohledu čerta, a také malému pomocníkovi, který byl připraven s pytlem kdykoli zakročit, až
jej musel velký čert mírně krotit. Naštěstí díky hodnému Andělu, který si je vědom i dobrých vlastností dětí,
byly nakonec všechny obdarovány balíčkem s dobrotami
a adventním kalendářem.
Všichni přítomní se poté přesunuli na náves v Limuzích,
aby společnou koledou přiměli krásný smrk, aby se opět
na nějaký čas proměnil ve vánoční strom. Strom se skutečně kolem 18. hodiny rozsvítil a zahájil tak letošní první advent.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se s námi sešli první adventní neděli u nás v Limuzích, a přispěli tak k navození příjemné předvánoční atmosféry.

Za o. s. Život pod Klepcem
Václava Coombesová

Čert

Mikuláš

Všichni se opravdu snažili - dílnička

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského a spolkového dění v obci
Tismice částkou 5.000,- Kč.
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE SE HODIT
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
ž od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv.
U
základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť.
Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní
úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat
byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní
smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru
nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v
případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad
o oprávněnosti užívání bytu či domu.
Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat.
Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost
nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení
do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním registrům připojeny všechny
tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana
Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to,
zda pojišťovna provede změnu sama.
Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům
napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák
není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad
zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného
finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se
však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční
úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným
v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.
Řidičský průkaz a registr vozidel
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci

jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli
se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši
padesáti korun.
Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také
cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného
kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba
nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny
adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní
poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč
za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.
Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek;
přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi;
podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických
důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému
kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může
Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu
nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti
na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého
pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné
číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat
na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné
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však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek
do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí
oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou
adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat
důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend),
nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především
nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:
• banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák
např. úvěr),
• dodavatele elektrické energie,
• plynárny,
• komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
• ošetřujícího lékaře, zubaře,
• zaměstnavatele či školu,
• poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
• telefonního operátora, atd.
Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou
napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší
komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i
s komerčními subjekty.		
							
					
(MVČR)

Od listopadu se mění podmínky pro kácení stromů
účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich káceS
ní se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení
stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dře-

viny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než
80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat
povolení.
Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch
obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí.
Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy již o letošním
podzimu. Kácení se totiž doporučuje v období vegetačního klidu, a to začíná právě během nastávajícího měsíce.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů.
Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako
pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních
objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od
měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ náměstek
ministra pro legislativu Vladimír Mana.
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se
nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost
kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.
„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské

funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce
kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra
pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí
žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad),
a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80
centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude
pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.
Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné
dřeviny. Které ovocné dřeviny se mohou kácet?
Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách,
u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze
kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí nové
metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení, kterou MŽP
zveřejní ve svém Věstníku do konce tohoto měsíce.
Ministerstvo životního prostředí připravilo pro orgány
ochrany přírody metodiku, jak postupovat podle novelizované vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně seznamu pro snadnější identifikaci ovocných stromů.
Pro bližší představu přinášíme informaci pro obce, obecní úřady i veřejnost, kterou se mohou řídit při posuzování ovocných dřevin, jež je možné od 1. 11. 2014 kácet bez
povolení, a to na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny,
které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním
účelem sklizně a konzumace jejich plodů.
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Pro jednodušší orientaci v duchu této vyhlášky lze využít následující seznam ovocných dřevin:
Dřevina 				
Angrešt, Rybíz 				
Broskvoň 				
Hrušeň 					
Jabloň 					
Temnoplodec 				
Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý)
Kdouloň 				
Líska obecná 				
Mandloň obecná 			
Meruňka 				
Morušovník 				
Ořešák vlašský 				
Maliník, Ostružiník 			
Slivoň 					
Třešeň 					
Višeň 					
(Převzato ze stránek Svazu měst a obcí)

Latinský název
Ribes L.
Persica vulgaris Mill.
Pyrus L.
Malus Mill.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A.Love et D.Love
Cydonia oblonga Mill.
Corylus avellana L.
Amygdalus communis L.
Armeniaca vulgaris Lam.
Morus sp.
Junglans regia L.
Rubus L.
Prunus domestica L.
Cerasus avium (L.)Moench
Cerasus vulgaris Mill.

Aktuálně z dopravy
Vážení spoluobčané.
Na www.tismice.cz jsou již zveřejněny jízdní řády platné od 14. 12. 2014. Na požádání vám je na
obecním úřadě rádi vytiskneme.
ro vaši větší informovanost čtěte dále z dopisu koordiP
nátora dopravy:
K datu 14. 12. 2014 dochází k posunům vlaků linky S1

na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín, a linky S1 na trati 060 Poříčany - Nymburk. Časové polohy vlaků linek S2
a S22 na trati 231 Praha – Lysá n. L. – Kolín / Lysá n. L.
– Milovice se nemění, resp. o víkendech je posílen provoz
do Milovic na průměrný interval 30 minut. Od této změny se jako každoročně odvíjí většina změn na autobusových linkách v širokém okolí, zejména linek obsluhujících
Český Brod. Zároveň je z důvodu koordinace linek
a intervalu a v zájmu zachování návazností s dalšími linkami nutné zachovat stávající časové polohy linek 381,
382 a 387. Tím každoročně dochází k drobným úpravám
návazností jak v Kostelci n. Č. l., tak v Mukařově.
Zjednodušeně řečeno dochází k posunu odjezdů osobních
vlaků do Prahy o 7 minut zpět a příjezdů vlaků od Prahy
o 6 minut dříve. Základní časová poloha autobusových
spojů v zastávce Český Brod, žel. st. je nově xx:25 a xx:55
(v současnosti to je xx:02 a xx:32). Výjimkou jsou školní spoje ráno, vybrané vybrané spoje navázané na spěšné vlaky, a také linka 426 (s ohledem na množství dalších
návazností). Zároveň dochází ke zlepšení koordinace spojů linek S1 a S7 na trati 011 mezi Úvaly a Prahou.
V důsledku výše uvedeného bylo nutno posunout všechny nebo téměř všechny spoje linek 409, 410, 411, 412, 422,
423, 426, 429, 433, 435 a 491, které mají bezprostřední
vazbu na vlaky na trati 011. To samo o sobě by znamenalo

úplné nebo alespoň částečné, ale přesto citelné, omezení
návazností s dalšími linkami. Aby tyto návaznosti zůstaly zachovány zcela nebo (pokud to není z důvodu oběhu
vozidel a / nebo z ekonomických důvodů možné) alespoň
částečně, bylo nutno upravit jízdní řád i dalších linek (398,
402, 404, 427, 430 a 443).
Složitější je situace u linek 409, 410 a 491, které mají
návaznosti jak s vlaky v Českém Brodě (časy se posunují), tak s linkami 381 a 387 (časy zůstávají). Prioritou
jsou návaznosti v Českém Brodě. Linky 409 a 410 navazují výhradně na osobní vlaky. Tím je vyřešena návaznost
před půl šestou v Kostelci n. Č. l. Kvůli zachování návazností v Kostelci n.Č.l. jsou posunuty vybrané spoje linek
402 a 404. Na základě žádosti obce Oleška je upraven provoz linky 402 v době návozu dětí do škol. Linka 410 čeká
v obvyklých obdobích pouze v Českém Brodě, linka 409
v Českém Brodě i Kostelci n. Č. l. a linka 491
v Českém Brodě i Mukařově. V Doubravčicích čekají pouze vybrané spoje linky 423. Linka 492 se vůbec nemění,
je pevně vázaná na linku 382, u které nedochází k žádným změnám.
Linka 426 má časové polohy přizpůsobené přestupům
s vlaky v Rostoklatech, Českém Brodě, Poříčanech,
Tatcích a Pečkách, a už jenom z tohoto výčtu vyplývá,
že nemůže vyjít všechno všude oběma směry. Snahou
bylo zajistit návaznosti v těch vytíženějších směrech.
Dále jsou vybrané návaznosti v Poříčanech u školy s linkou 429. Ranní spoj z Břežan II má upravenou jízdní dobu,
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aby vlivem nástupu školních dětí nebyla ohrožena požadovaná návaznost na vlak. V Tatcích je odstraněno vyčkávání. Obecně jsou pro velice nízké využití (řádově jednotlivci za den) zrušeny návaznosti v zastávce Český Brod,
žel. st. mezi autobusy. Zrušením vyčkávání se mimo jiné
sníží zpoždění dalších návazných linek, případně protisměrných spojů. Výjimkou je vyčkávání spojů linky 412
na spoj linky 412 ve stejném směru, pokud je v zastávce
Český Brod, žel. st. nutný přestup v témže čase. Linka
421 má upravené návaznosti s linkou 230052 (vybr. spoje s linkou 230054), ale časy má zachované. Provoz linek
381, 382, 387, 432, 492, 609 se nemění.
Zároveň je z důvodu úpravy Vyhlášky o jízdních řádech
trochu změněn výstup jízdních řádů (výlepová forma).
Změna spočívá kromě grafických úprav v hlavičce v umístění návazných poznámek (trojúhelníčků) před spojem
přímo u dané zastávky, kde se přestup odehrává (místo
dosavadního umístění nad sloupcem časových údajů spoje). Dále je zpřísněno a omezeno znění poznámek, takže
některé poznámky byly zrušeny úplně a některé upraveny.
I když je v některých případech naopak poznámek více,
znamenají pro cestující trochu zjednodušení. Zatímco
dosud např. na lince 421 nebo 427 bylo, že v dané zastávce navazuje spoj jedné linky a pak byla druhá poznámka,

že v téže zastávce navazuje spoj druhé linky, tak nově je to
sloučeno do jedné poznámky, která říká, že v dané zastávce navazuje spoj jedné a druhé linky. Tím se zjednodušuje
orientace cestujících v poznámkách v rámci daného spoje,
ale zato je více poznámek pod jízdním řádem.
Sezóna na linkách 382 a 404 je stanovena na 21. 3. – 1.
11. 2015.
Provoz o prázdninách obecně je stanoven poznámkami
v celoročních jízdních řádech. O letních prázdninách je
výjimka u linek 398, 426 a 429, u kterých budou vyvěšeny prázdninové a poprázdninové jízdní řády. Důvodem
jde to, že v případě uvedení předpokládaných prázdninových změn na těchto linkách by jízdní řád byl po zbylých
10 měsíců nepřijatelně nepřehledný.
Provoz v období vánočních a novoročních svátků je v podstatě ten samý, jako před rokem, s tím rozdílem, že nebude večerní omezení 25.12. Vybrané linky (410, 412, 422,
423) budou mít večerní provoz 31. 12. dle zvláštního jízdního řádu, který bude vyvěšen formou vývěsky.		
							
Michal Hofhansl

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
13. prosince 2014		

Rybova mše vánoční v tismické basilice

14. února 2014		

Masopust

21. února 2014		

Hasičský ples

Z KRONIKY TISMICKÉ
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		
Do 45 let		
Do 60 let		
Nad 60 let		

37
54
100
61

Jest z celkového počtu tedy plných 24% osob, které by si
již zasloužily 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.
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Rostlinná výroba

Jevan, kde byla společná večeře.

Výnosy jednotlivých plodin:

Dechovka z Mostu
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.

		
		
		
		
		
		
		
		

Pšenice jarní		
30q/ha
Ječmen Valtický 32,8 q/ha
Ječmen diamant 41,1 q ha
Ječmen ekonom 33,2 q/ha
Oves			
26,- q/ha
Hrách			
23,5 q/ha
Peluška		
15,7 q/ha
Mák			
5,5 q/ha

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
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
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

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
V akci Z byla dokončena čekárna v obci Tismice.
Doplňovací volby
V prosinci proběhly doplňovací volby do MNV. Za s.
Jeřábka byl zvolen s. Pohořal, který se zároveň ujal i funkce předsedy MNV.
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 40ti lidmi.
Májové oslavy
Oslavy 1. máje proběhly 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 loň-
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ském 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. Vedoucí s. Pačasová D.
Oprava budovy MNV
Za pomoci zedníků místního JZD byla opravena budova
MNV. Byla vyměněna okna, zaveden vodovod, celá budova vymalována.
Zařízení
Taktéž bylo zakoupeno nové zařízení do zasedací místnosti a do kanceláře MNV. Tím vnitřek MNV dostal
docela pěkný vzhled.
Otevření nového pohostinství
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“.
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
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 		
za ONV			
sedy)
za VS			
za ONV soc. odbor
za Okresní soud		
za OVČSTV		
za MNV		

s. Lanc
s. Pavlovský (náměstek předs. Štěpánek, s. ing. Červinka
s. Hájek
s. JUDr Suchý
s. Vostřák, s. Čížovská,
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 osla-

vy 50. výročí VŘSR. V naší obci byla zřízena koordinační komise, 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.
ROK 1968
Lednové plénum ÚV KSČ
Na začátku kalendářního roku zasedal ÚV KSČ v Praze.
Na tomto zasedání byla přijata resignace prvního tajemníka ÚV KSČ Ant. Novotného. Plénum pak zvolilo do funkce prvního tajemníka A. Dubčeka.
Volba presidenta
V dubnu resignoval A. Novotný i na funkci presidenta
ČSSR. Presidentem byl zvolen armádní generál Ludvík
Svoboda.
Zprávy z MNV
V tomto roce byla veškerá činnost orgánů národního
výboru řízena vypracovanými plány práce, vždy na období jednoho pololetí. Mimořádné úkoly, které vyplývaly z
usnesení rady anebo pléna MNV, byly realizovány komisemi na svých řádných schůzích. Usměrňujícím orgánem
k plnění všech běžných i mimořádných úkolů byla rada
MNV. Za rok bylo konáno 25 schůzí rady. Od pololetí
roku rada jen 6 ti členná, neboť s. Hruška K., tajemník
MNV onemocněl a na funkci resignoval. Plenárních zasedání bylo celkem 6.
V tomto roce resignoval na funkci člena MNV s. Uhlíř Fr.
ze zdravotních důvodů. Návštěvnost na plenárních zasedáních poněkud poklesla, neboť někteří poslanci spoléhali, že budou vypsány nové volby. I přes tuto potíž byl
MNV schopen všechny náročné úkoly splnit. Práci komisí můžeme hodnotit kladně, neboť všechny se dokázaly se
svými úkoly vypořádat.
Rozpočet
Plánovaný příjem činil 48.000,-Kčs, skutečně bylo dosaženo 58.600,-Kčs. Neplánované příjmy 93.949,-Kčspohyblivá zemědělská daň od JZD, poplatek ze psů
6.488,- Kčs a ostatní příjmy činily 25.417,-Kčs. Z toho je
15.000,-Kčs jako odměna za vyhodnocení v soutěži o titul
„Vzorná obec“ okresu Kolín. Subvence ONV 53.556,- Kčs
a 42.000,- Kčs na opravu budovy MNV. Čerpání bylo ve
výši 251.417,- Kčs. Na konci roku bylo převedeno do fondu reserv a rozvoje celkem 107.990,- Kčs, s kteroužto
částkou MNV začne hospodařit v roce 1969. Největší akcí
v Tismicích bylo vybudování sportovního hřiště pro SK
Tismice za pomoci JZD v celkové hodnotě díla 50.000,Kčs. Obec, jak již bylo výše uvedeno, získala titul „Vzorná
obec“ okresu Kolín za druhé místo ve své kategorii.
Práce JZD
Struktura členské základny ve zdejším družstvu jest otázkou napováženou. Z celkového počtu 308 členů je 92
důchodců. V nejbližší době má odejít 60 družstevníků
do důchodu. Přes tento nepříznivý stav přihlíží JZD při
náboru pracovníků na kvalitu a pracovně morální profil.
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Během roku byla provedena nová organizační struktura
JZD. Celé JZD bylo rozděleno do 6 samostatných hospodářsky sledovaných středisek. Z toho 3 střediska výrobní
a 3 střediska pomocná.

SK		
2 dorty
SRPŠ		
1 dort + účastnické diplomy
ONV		
49 knih dětem + 7 dospělým + 1.800,Kčs na celkové zajištění

Výnosy:
řepa Limuzy		
527 q /ha
Mrzky		
467 q /ha
Vrátkov		
408 q /ha
pšenice			
přes 41 q/ha
ječmen 			
přes37 q/ha
peluška necelých 10 q/ha (ztrátová v celkové hodnotě 150
tis. Kčs)
jahody na 12,5 ha a z každého ha 34.000,-Kčs (u pšenice
6.700,-Kčs)

Při této příležitosti bylo pozváno přes 80 bývalých divadelníků a 13 zakládajících členů. Tento festival se setkal
s velkým úspěchem jak u dětí, tak i dospělých. Na představení přišly i děti z 1.a2. ZDŠ Český Brod. Na závěr
festivalu přišel i okresní školní inspektor s. Šatava Jar. a
inspektor pro kulturu s. Kašpar. Oba byli velmi spokojeni jak s hereckými výkony tismických dětí, tak i s celkovou organizací.

Je vidět tudíž, že pěstování jahod se v našem JZD jeví v
mimořádně příznivém světle.
V živočišné výrobě:
Mléko 2.450 l na dojnici – o 150 l více.
U jalovic přírůstky 52 dkg na kus a den.
U telat přírůstky 67 dkg na kus a den
U prasat přírůstky 55 dkg na kus a den
Na jednu prasnici připadá 19 ks selat.
Úkol:			

Plnění:

Hovězí			
			
Telecí			
			
Vepřové			
			
Vejce			
			
Mléko			
			

1230 q				
1505 q
340 q				
209 q
930 q				
1347 q
600 tis. Ks			
692 tis.ks
1 mil l				
1,127 mil l

Hrubý důchod:		
Čistý zisk		

8,349.000 Kčs
3,145.000 Kčs

Festival dětských her
U příležitosti 50. výročí založení ochotnického divadla
v Tismicích pořádala družina mládeže, osvětová beseda a ředitelství školy v Tismicích Festival dětských her
za účasti škol z Přišimas, Rostoklat a Tismic ve školním roce 1968-69. Přišimasy hrály „Šípkovou Růženku“,
Rostoklaty hrály „Kašpárek a Šmidra na Černém hradě“,
Tismice hrály „Broučky“. Nad celkovým festivalem převzaly patronát složky v obci a tak po dlouhé době byly
zase všechny složky pohromadě.
Dary: JZD		
MNV			
ČSPO			
Jednota Kolín		
DV Kolín		
Myslivci		
ČSČK			
VŽ			

25 kg jahod
3 zasklené diplomy
3 obrazy
3 poháry
2 dorty
3 dorty
1 dort
1 dort

50. výročí ČSR
28. října byla slavnostní schůze KSČ a MNV u příležitosti 50. výročí ČSR a to na sále pohostinství v Mrzkách.
Za OV KSČ se jí zúčastnil předseda Jednoty Kolín s.
Kubart, který jménem ÚV KSČ předal vybraným občanům pamětní medaile a čestná uznání. Kulturní vložku
přednesly děti z Mrzek.
Pozn. M. Zdražilová:
Vzrušený rok 1968, měřeno pohledem čtenáře, jakoby se
Tismicím vyhnul.
V minulých dnech uplynulo 25 let od „sametové revoluce“. Přesuňme se v čase a podívejme se, jak kronika
zachycuje události roku 1989.
Zapsal Jiří Štěpánek:
…události těchto dnů se v naší obci v prvních dvou měsících nijak neodrazily, teprve později bylo ustanoveno
Občanské forum JZD Tismice. Dne 11. ledna vznikla iniciativní skupina „Občanské forum“ JZD Dukla Tismice.
Členové této skupiny jsou p. Burza, Václavík, Vopařil,
Matura, Běhounková, Ing. Pavel Janák, Václav Sus.
Mluvčím Občanského fora byli zvoleni: Pan Burza, paní
Běhounková, pan Matura.
Of Tismice se hlásí k „Prohlášení Of v Praze“, toto prohlášení bude rozšiřovat, podporovat a podle něj usměrňovat svoji činnost.
Iniciativní skupina vyhlašuje následující vlastní program:
1.
Ukončit činnost ZO KSČ v JZD a nepřipustit
zakládání organizací politických stran v JZD
2.
Požadovat od vedení JZD kolektivní rozhodování o základních otázkách rozvoje JZD a zabezpečení plné
informovanosti všech členů o realizaci rozvojových záměrů, sociálního programu, ekonomických a výrobních rozhodnutí, týkajících se zájmů všech členů JZD.
3.
Dohodnout s vedením družstva v zájmu všech
členů termín na vypracování ekonomicky podložené koncepce rozvoje podnikání na 3 -5 let v těchto oborech:
a) rozvoj rostlinné výroby ke krytí běžné produkce a k
plnému zabezpečení živočišné výroby
b) záměry investiční výstavby, její efektivnost, finanční krytí a organizace. Je nutno všechny investiční záměry posoudit v investiční komisi, kterou vytvoří vedení z
objektivních odborníků.
c) v souvislosti s programem vlády na omezování všech
dotací dohodnout termín na vypracování tvrdých úsporných opatření v těchto oblastech: energetická, pohonné hmoty, ostatní materiálové spotřeby, provoz osobních
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automobilů, provoz traktorů a nákladních aut.
Cílem iniciativní skupiny Of JZD Tismice je sdružit
všechny pracovníky, kteří mají zájem na prosperitě družstva, na dobrých vztazích mezi lidmi a nehodlají dále
mlčet k nedostatkům na kterémkoliv úseku u kteréhoko-

liv pracovníka nebo funkcionáře. Na nedostatky doplácí všichni a nejvíce ti, kteří pracují iniciativně a poctivě.
Všichni členové družstva mohou předat písemně doplňující návrhy nebo je sdělit uvedeným mluvčím.

O NÁS
Pan Václav Kolovratník (*1944, †2014)
Byl ještě teplý srpen, když jsem měla příležitost navštívit
pana Václava Kolovratníka v českobrodském Penzionu
Anna. Oslavil právě sedmdesátku a byl plný života.
Provedl mne celým penzionem a seznámil s personálem.
On jel na kolečkovém křesle, který bravurně ovládal, já
po svých. Svezl mne výtahem, ukázal mi svá díla z PET
lahví. Tak hezké výrobky z plastu jsem už dlouho neviděla. Vytvořil je v rámci arteterapie a měl z nich opravdovou
radost. Vyprávěl mi o sportovních kláních místních obyvatel o programech, kterých se rád účastní. Přes jeho vážnou nemoc z něj sálala radost a optimismus.
Domov důchodců není místem, kam chodím zrovna
„ráda“ – upřímně, kdo z nás. Ale již mnohokrát se mi
stalo, že odsud odcházím povzbuzená a svým způsobem
obohacená. Tak tomu bylo i s touto návštěvou. Chvíle
strávené s panem Kolovratníkem byly velmi milé. O to
víc jsme za ně byla vděčná, když jsem se v říjnu dozvěděla, že odešel cestou, odkud není návratu.
							
Martina Zdražilová

V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2014 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Josef Strnad z Tismic
Helena Hanušová z Limuz
Marta Bosnovičová z Tismic
Eva Nová z Tismic
Stanislav Chvátal z Tismic
Hana Koubková z Limuz
Fr antišek Procházk a z Tismic
Zuzana Doležalová z Limuz
Taťána Šurinová z Tismic

BLAHOPŘEJEME
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V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2014 SE NARODILI
Chistopher Zábel z Limuz
Jan Kr atochvíl z Tismic
FILIP BADA Z LIMUZ

ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME.

FILM MÉHO ŽIVOTA
Jeden z přístupů k chápání smysluplnosti celého života
vychází z drobných, malých smysluplných činů a dívá
se na ně jako na obrázky klasického filmového pásu. Vede
naši obrazotvornost k představě celého „celovečerního“
filmu našeho života. Přitom se ptá, zda to byl jen náhodný a chaotický sled obrázků, nebo to bylo něco více. Je až
s podivem, že smysluplnost života určitého člověka chápeme obvykle, až je tento život ukončen. Pak si najednou
uvědomujeme, „kdo to byl“ a „oč mu vlastně celý život
šlo“.
Podíváme se, co k tomu říká V. E. Frankl: „Život každého člověka má jedinečný cíl. A k tomuto cíli vede jediná
cesta. Člověk se zde podobá letci, který v noci a mlze letí
ke zcela určitému cíli, k letišti, na kterém má přistát. Čím
lépe člověk pochopí úkol svého života, tím smysluplnějším se mu bude jeho život zdát.“ Kdo to říká? – Ten, kdo
přežil tři roky v Osvětimi a ve třech dalších koncentračních táborech a vyznal: „Mohl jsem žít jen proto, že můj
život měl smysl.“ Jak jinak nám pak zní jeho krédo: „Život
má bezpodmínečně vždy a všude smysl – a ten neztrácí
za žádných okolností.“
Při zvažování smysluplnosti celého života určitého člověka – jeho životní cesty – se ukazuje, že nezáleží ani tak na
tom, jak dlouhý byl tento život, jako spíše na tom,
oč v něm šlo.
„Žít znamená být na cestě“ – nezáleží však tak moc

na tom, zda tato cesta byla krátká, nebo dlouhá. Záleží
na jejím zaměření, směřování. Obrazně – jako o družici –
zde platí: ke které hvězdě je orientován.
Není-li život určitého člověka smysluplný, pak na tom nic
nezmění skutečnost, že tento člověk žil dlouho. Je tomu
jako s pochodní: buď hoří a tím „prolomí království tmy“,
nebo nehoří. Pak již moc nezáleží na tom, jak dlouho
nehoří.
Použijeme-li k zobrazení cesty života letu letadla k určitému cíli, pak se můžeme právem ptát, „kam“ se vyplatí zaměřit letadlo vlastního života? Elisabeth Lukasová to
vyjadřuje poeticky: „Vyplatí se zaměřit na přibližování se
k věčným hodnotám.“
(www.dobrejitro.cz; Mít pro co žít, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010)
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