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Vítání občánků
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Nejdřív máme děti na rukou, potom na
klíně a nakonec na krku.

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

VE ZKR ATCE
m

Výstavba autobusových zastávek
Výstavba autobusových zastávek u hřbitova byla stavebním úřadem povolena. Výstavba byla zahájena.

m

Statek v limuzích

bude Český Brod garantovat vesnickým žákům místo v základních školách. Město tak učinilo dopisem
bez předchozího projednání a obeznámení obcí. Obce
na to reagovaly společnou výzvou k jednání u jednoho stolu.

m

vodovod a k analizace

m

dotace na osvětlení

m

dotace hasiči

Do Limuz přibyl další kontejner na plast. Zastupitelstvo
obce zvolilo nové místo pro všechny kontejnery na
separaci odpadu – u vjezdu do areálu bývalého statku.
Vlastníci sousedních nemovitostí se písemně ohradili.
Zastupitelstvo obce vyzývá občany Limuz, aby navrhli další místa pro vytvoření tzv. „svozového hnízda“.
Je však nezbytné zohlednit následující: místo, kde
bez problémů zastaví svozová technika (nebude bránit provozu), místo vzdálené min. 10 a více m od nejbližšího domu, místo mimo hlavní komunikaci, místo dobře dostupné ze všech částí obce (ne na okraji).

m

křižovatka v limuzích

m

svoz odpadu

m

použité oleje

m

sms brána

m

základní školy

Obec Tismice komunikuje s vlastníkem bývalého statku v Limuzích ve snaze přimět ho k likvidaci pneumatik v silážní jámě. Vlastník se ale zároveň ohradil,
že místní občané zaváží areál statku svým stavebním
a podobným odpadem. Takové jednání není přípustné ani slušné.

m

pálení nevhodných paliv

m

úpravy vjezdů

Obec vyzývá občany, aby nespalovali lakované dřevo a dřevotřísky, popř. jiné zbytky z výroby nevhodné k topení. Černý kouř stoupající z řady rodinných
domů zamořuje ovzduší v obou obcích a kromě akutních dýchacích potíží u nemocných a dětí, negativně
dlouhodobě působí na zdraví nás všech.
Obec Tismice připomíná, že úpravy vjezdů k jednotlivým nemovitostem podléhají pravidlům zveřejněným
na webu obce. Zasahovat do pozemků ve vlastnictví
obce není bez jejího vědomí možné. Takové stavby
budou považovány za „černé“.

m

územní plán obce

Obec Tismice upraví svůj územní plán do souladu se
zákonem, dále do souladu s širšími územními dokumenty a také aktualizuje plánované liniové stavby.
Do nového provedení se rovněž promítne digitalizace
územního operátu, tj. nové mapové podklady katastru
nemovitostí. V rámci této úpravy není možné měnit a
doplňovat definované zóny.

m

kontejner na plast v limuzích

Obec připravuje možnost odkládat použité oleje
z kuchyní formou PETkového sběru do přistavených
nádob.
Město Český Brod vyzvalo okolní obce, aby s ním
uzavřely veřejnoprávní smlouvu, na základě které

Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci
„Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“ a
akci „Tismice – splašková kanalizace“ do seznamu akcí Programu 129 250. Po mnohaletém úsilí
je to konečně dobrá zpráva. Další osud vodovodu a
kanalizace nyní závisí na výsledku připravovaného
výběrového řízení, výběru banky, velikosti úvěru
a finanční schopnosti obce takovou akci ufinancovat. Vše se bude odvíjet v prvé řadě od výše vysoutěžené ceny. V souvislosti s tím bude pro rok 2016
připraven maximálně úsporný rozpočet, zajišťující pouze nezbytný chod obce. V případě přidělení dotace a následné realizace akce, nebude obec
během několika let investovat do jiných projektů.
Obci Tismice nebyla ani v druhém kole přiznána dotace ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí na
projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení Tismice.
Jako důvod uvedl krajský úřad nedostatek finančních
prostředků.
Obec Tismice neobdrží dotaci ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení zásahové výstroje SDH Tismice. Důvod nepřiznání
dotace nebyl obci sdělen, pravděpodobně půjde opět
o nedostatek finančních prostředků. Obec objednala
doplnění výstroje z vlastního rozpočtu. Akceschopnost
jednotky musí být zajištěna.
Hlavní křižovatka v Limuzích stále čeká na vodorovné dopravní značení. KSÚS slíbila bílé čáry vyznačit cca do konce května 2014. Na opakované urgence nereaguje.
Týdenní svoz komunálního odpadu funguje již řadu
týdnů. Mělo by tomu tak být minimálně do 15. května
2016. O změně budou občané včas informováni správou SMS nebo na www.tismice.cz.
SMS brána, kterou obecní úřad využívá pro rychlé
informování občanů o odstávkách elektrického proudu, svozu odpadů, ztrátě psů či kulturních akcích,
apod., má v databázi již 200 kontaktů. Přidejte se.
O zařazení do databáze lze požádat osobně na obecním úřadě nebo také e-mailem: ou.tismice@volny.
cz. TUTO SLUŽBU HRADÍ OBEC TISMICE, PRO
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PŘÍJEMCE JE ZCELA ZDARMA. Pozor: Zprávy
jsou rozesílány z „automatu“, na jeho číslo se NELZE
DOVOLAT.

Josef Pospíšil. Obnova je téměř dokončena. Projekt
bude dotován z Ministerstva kultury ČR částkou 40.
tis Kč.

m

pronájem hrobových míst

m

m

podstavec sousoší

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.

kronikář/ka

Obec Tismice hledá kronikáře, kronikářku.

Obec Tismice zajišťuje restaurování podstavce sousoší sv. Jana Nepomuckého vstupního schodiště areálu
kostela v Tismicích. Práce provedl akademický sochař

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. 6/2015 ze
dne 12. 5. 2015

ním závazku veřejné služby v systému PID za rok 2014,
k účelu obnovy vozového parku.

1až 3/6/2015

9/6/2015
ZOT zmocňuje paní Miroslavu
Sochorovou, starostku Městyse Kounice k zastupování
obce Tismice na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí České
republiky, konaného ve dnech 21. -22. Května 2015
v Olomouci.

Formální úkony

4/6/2015
ZOT neshledává střet zájmů ve věci
možného výběru Ing. Jany Školové pro
výkon TDI a BOZP v rámci výstavby chodníku k mateřské škole Tismice a souhlasí s posuzováním její nabídky.
5/6/2015
ZOT vybralo pro výkon činnosti TDI a
BOZP při akci: „Tismice – komunikace II. třídy, rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“ zhotovitele I n g .
Janu Školovou, která nabídla nejnižší cenu, 71.000,- Kč
bez DPH.
6/6/2015
ZOT bere na vědomí nabídkovou cenu f.
Karel Vaníček Energo Final na
vybudování osvětlovacího bodu veřejného osvětlení Tismice na pozemku parc. č. 92/1 v k. ú. Tismice, ve
vlastnictví obce Tismice ve výši 29 968,- Kč bez DPH.
7/6/2015
ZOT schvaluje výměnu stávajících spínacích hodin veřejného osvětlení za digitální.
Zastupitelstvo schvaluje odměnu Jiřímu Kozovi ve výši
3.000,- Kč za dosavadní údržbu veřejného osvětlení
v období podzim 2014 – jaro 2015 formou dohody o provedení práce. Zastupitelstvo schvaluje zhasínání veřejného osvětlení v 01:00 hod.
8/6/2015
ZOT neschvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy mezi obcí Tismice a OAD Kolín
o ponechání přeplatku ve výši 5 225,04 Kč, vzniklého
na základě vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé plně-

10/6/2015
ZOT schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-126008825/02 Tismice, K Rostoklatům, p. č. 95/1 – el.
přípojka nn, spočívající ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ
Distribuce. Výše náhrady činí 1 000,- Kč bez DPH.
11/6/2015
č. 4/2015

ZOT schvaluje Rozpočtové opatření

12/6/2015
ZOT ve věci realizace stavby „Tismice
– komunikace II. třídy, Rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“, schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o Dílo č. 6/2015 mezi obcí Tismice a společností AVE
KOLÍN s.r.o.
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT 7/2015 ze
dne 10. 6. 2015
1až 3/7/2015

Formální úkony

4/7/2015
ZOT revokuje usnesení č. 7/6/2015
v tom smyslu, že svítit se bude v celé obci až do rozedně-

LISTOPAD 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

ní, resp. osvětlení nebude vypínáno v 01:00 hod.
5/7/2015		
ZOT bere na vědomí výsledek kontroly
účetních dokladů obce Tismice za 2. pololetí roku 2014,
provedené finančním výborem obce.
6/7/2015
ZOT bere na vědomí informaci, že žádost
MŠ Tismice o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na
další rozšíření dětského hřiště u MŠ Tismice byla vrácena zpět do hodnocení. Zastupitelstvo bere dále na vědomí
výsledky kontrol hospodaření MŠ Tismice za období 4. Q
2014, resp. rok 2014 a 1. Q 2015. Zastupitelstvo obce bere
dále na vědomí, že stavy fondů uvedené v účetní závěrce k 31. 12. 2014 může považovat za správné a lze je takto
uvést při schvalování účetní závěrky obce a bere na vědomí informaci ředitelky školky, že investiční fond (fond
reprodukce majetku) je ve výši 199.695,84 Kč plně finančně kryt. Zastupitelstvo obce dále schvaluje odpisový plán
k tomuto majetku: budova školky, keramická pec a dětské
hřiště a dále schvaluje navýšení ročního provozního příspěvku obce Tismice pro rok 2015 o 13.686,- Kč tak, aby
odpovídal předloženému návrhu odpisového plánu.

celkové skladby nové komunikace činí cca 1.000,- Kč bez
DPH.
10/7/2015
ZOT upouští od výměny stávajících spínacích hodin veřejného osvětlení za digitální, z důvodu
blížící se rekonstrukce veřejného osvětlení. Zastupitelstvo
neschvaluje zhasínání veřejného osvětlení v 01:00 hod.
11/7/2015
ZOT v souladu s řádně zveřejněným záměrem schvaluje uzavření předloženého návrhu
Smlouvy o výpůjčce bývalé hasičské kolny bez čp/če na
St. parcele č. 74 v k. ú. Limuzy mezi obcí Tismice a spolkem Život pod Klepcem, zastoupeným předsedkyní sdružení Ing. Václavou Coombesovou.
12/7/2015
ZOT souhlasí se změnu dimenze dešťového kanalizace z 200 mm na dimenzi 300 mm (viz.
chodník k MŠ Tismice), s doděláním opěrné zdi v délce
cca 20 m u čp. 126 a dále se stranovým posunem sdělovacích kabelů tak, aby vícepráce nepřekročily 30 % smluvní
ceny. Všechny tyto změny budou zapracovány do dodatku č. 2 smlouvy.

7/7/2015		
ZOT schvaluje účetní závěrku obce
Tismice a účetní závěrku Mateřské školy Tismice, obcí
zřízené příspěvkové organizace za rok 2014, přičemž konstatuje, že v rámci kontroly byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření Mateřské školy Tismice. Obec Tismice
v souvislosti se zjištěnými nedostatky v hospodaření
Mateřské školy Tismice přijímá následující opatření:
Obec Tismice v zájmu zvýšení přehlednosti finančního hospodaření příspěvkové organizace nařizuje převod
celé hodnoty (finančního objemu) investičního fondu MŠ
Tismice ve výši 199 695,85 Kč (ředitelkou garantovaný finančně krytý stav k 31. 12. 2014), zvýšené o posílení fondu z hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši
36 633,- Kč a dále snížené o náklady na odvodnění zdiva
budovy MŠ Tismice provedené v roce 2015 na účet zřizovatele k datu 30. 6. 2015. Investiční zdroje mateřské školy Tismice jsou větší, než je jejich současná potřeba užití.
Obec Tismice v souladu s nově předloženým odpisovým
plánem navyšuje na žádost ředitelky zřízené PO provozní příspěvek na rok 2015 o 13 686,- Kč a současně nařizuje odvod části provozního příspěvku na rok 2015 určeného
na odpisy ve výši 45 286,- Kč na účet zřizovatele
k datu 30. 6. 2015.
V případě potřeby požádá PO zřizovatele o jednorázové
posílení investičního fondu na konkrétní akci v předem
stanovené a odůvodněné výši.

13/7/2015
ZOT schvaluje plynulé dopojení stávajícího ostrůvku autobusové zastávky
u MŠ Tismice k nově budovanému chodníku a výměnu
stávající plechové boudy za přístřešek stejného typu, jako
byl osazen do Limuz a k bytovkám v Tismicích, za cca
32.000 Kč vč. DPH.

8/7/2015
ZOT schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu autobusových zastávek
u hřbitova v Tismicích a souhlasí se zřízením bezúplatného břemene, nezbytného pro výkon vlastnického práva obce Vrátkov ke stavbě autobusových zastávek na p. č.
394 a 547/4 v k. ú. Tismice a to na dobu, po kterou budou
zastávky využívány v rámci dopravní obslužnosti.

16/7/2015
ZOT schvaluje financování předložených
žádostí o poskytnutí individuální dotace spolkům a sdružením.

9/7/2015
ZOT schvaluje opravu cca 20 – 25 m2
komunikace u fary v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III. tř. a vyústěním kanalizací a vodovodu
v obecní komunikaci na úrovni fary. Náklady na 1 m2

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT 8/2015 ze dne
22. 7. 2015

14/7/2015
ZOT schvaluje Zadávací dokumentaci akce „Veřejné osvětlení Tismice“, a to včetně návrhu
SoD. Zastupitelstvo souhlasí s oslovením 5 firem za účelem vypracování nabídky, konkrétně firem: AVE Kolín
s.r.o., RAISA spol. s r.o., AZ-Elektrostav a.s. (zhotovitel kabeláže pro ČEZ), Elektrosun s.r.o. a Karel Vaníček
EnergoFinal. Zastupitelstvo schvaluje složení komise
pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise takto:
JUDr. Hana Němečková - náhradník Ing. Jana Školová,
Ing. Martina Zdražilová - náhradník Petr Heřtus, Jiří Šuk
(zodpovědný projektant) - náhradník Jana Strnadová, Jiří
Zubík – náhradník Jiří Koza. Zastupitelstvo schválilo
navýšení výdajů na právní pomoc při výběrovém řízení a
odměnu projektantovi za činnost v komisi v rámci řádného rozpočtového opatření.
15/7/2015
ZOT schvaluje pokácení doubku před
čp. 59 v Limuzích. Na lípě bude proveden zdravotní řez a
poutání.

17/7/2015
č. 5/2015.

1až 3/8/2015

ZOT schvaluje Rozpočtové opatření

Formální úkony
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4/8/2015
ZOT konstatuje, že zajištění správnosti účetnictví MŠ je plně v kompetenci příspěvkové organizace, resp. v kompetenci jejího ředitele. Organizace
toto zajišťuje způsobem dle vlastního uvážení a na vlastní náklady. Žádost ředitelky školky vůči obci, aby zajistila audit, je nerelevantní. Požadavek zřizovatele o rozbor
finančních toků a způsob financování MŠ Tismice je legitimní. Zastupitelstvo obce Tismice ředitelce MŠ Tismice
ukládá, aby v termínu do 15. 11. 2015 zřizovateli, Obci
Tismice, písemně (dopisem, nikoliv e-mailem) řádně zdůvodnila finanční rozdíl účetního stavu účtů dle jednotlivých ORG a účetního stavu fondů (FKSP, Rezervní fond,
Fond reprodukce majetku – investiční fond) vykázaných
v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 a fyzického stavu finančních prostředků na všech bankovních účtech,
vč. pokladny k 31. 12. 2014. Zastupitelstvo obce Tismice
ředitelce MŠ Tismice ukládá, aby v termínu do 15. 11.
2015 zřizovateli, Obci Tismice, písemně (dopisem, nikoliv e-mailem) rovněž předložila konkrétní návrh, jakým
způsobem budou případné dosavadní chyby v účtování
odstraněny.
Zastupitelstvo obce Tismice pověřuje starostku obce, aby
požádala ČŠI o kontrolu zaměřenou na prověření kvalifikačních předpokladů ředitelky a prověření vícezdrojového financování a nakládání s finančními prostředky.
5/8/2015
ZOT bere na vědomí a souhlasí s výsledkem zadávacího řízení (zakázka malého rozsahu) na akci
„Veřejné osvětlení Tismice“ a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, s f. RAISA
spol. s r.o. Nabídková cena činí 2 549 285,- Kč bez DPH.
6/8/2015
ZOT schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
S-3392/DOP/2014 se Středočeským krajem a Porr a.s.,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ŽP PROJEKT s. r. o
č. 5/2015, Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s FRAM
Consult a.s. a dále Dodatek č. 1 ke SoD s f. Bross s.r.o.
č. 2/2015.
7/8/2015
ZOT pověřuje starostku obce podáním
žádostí o dotaci na kanalizaci a vodovod do výzev aktuálně vyhlášených MZe ČR.
8/8/2015
ZOT schvaluje financování předložených
žádostí o poskytnutí individuální dotace TJ Tismice.
9/8/2015
ZOT schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu chodníku k MŠ Tismice na pozemku parc. č. KN St. 47 v k. ú. Tismice v majetku manželů
Zachových.
10/8/2015
č. 6/2015.

ZOT schvaluje Rozpočtové opatření

11/8/2015
ZOT souhlasí s úpravou textu smlouvy o
výpůjčce mezi obcí Tismice a TJ Tismice.
12/8/2015
ZOT schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč
na výrobu DPT (sazbu a grafické předtiskové zpracování) odborné publikace o Přírodní památce Klepec, která se bude zabývat problematikou ochrany přírody, historie těžby kamene, geologických poměrů, turistického

ruchu, polemiky původu pomístních jmen, dochovaných
pověstí o jednotlivých kamenech a archeologických nálezech jako dokladech o vlivu člověka na území této lokality. Předpokládaný termín vydání v nákladu 1 000 kusů je
rok 2016 u příležitosti 10. výročí kulturní akce Den Země
na Klepci. Zastupitelstvo obce Tismice tímto uděluje souhlas k použití znaku obce Tismice v publikaci.
13/8/2015
ZOT schvaluje demolici objektů v areálu bývalého statku v Limuzích, jehož vlastníkem je společnost BLACKBIRD FINANCIAL, a.s. Zastupitelstvo
požaduje vypracování samostatného návrhu plánovací smlouvy, týkající se výstavby silnice, chodníků, úprav
veřejných prostranství a výstavby veřejného osvětlení na
pozemcích ve vlastnictví stavebníka a nesouhlasí s rozšířením předmětu prvotní plánovací smlouvy, která se
týkala staveb na pozemcích ve vlastnictví obce Tismice.
Zastupitelstvo zároveň žádá vlastníka pozemků v areálu
bývalého statku v Limuzích, aby odstranil skládku pneumatik v bývalé silážní jámě.
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT 9/2015 ze dne
22. 9. 2015
1až 3/9/2015

Formální úkony

4/9/2015
ZOT konstatuje, že obec Tismice jako
objednatel č. 2 ze Smlouvy o dílo č. objednatele S-3392/
DOP/2014, č. zhotovitele 8-1122A14 ze dne 5. 12. 2014
financuje část VoN B (vedlejší ostatní náklady stavby),
část SO Dešťové kanalizace, část TDI (technického dozoru stavby) a podílí se na financování SO.110 B – odvodnění zpevněných ploch v rámci akce „III/1138 Tismice,
rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 11381-1“. Obec Tismice
není objednatelem zadávací dokumentace stavby pro
objekt mostu a komunikace a nemá k dispozici ani RDS
(realizační dokumentaci stavby). Obec proto není schopna posoudit, zda je či není dílo provedeno v souladu s projektovou dokumentací a zda dílo mohlo nebo nemohlo
být v souladu s dokumentací provedeno. Ve věci týkající se způsobu zamezení tvorby kaluže v úseku komunikace mezi autobusovou zastávkou a mostem (km 0,200 –
0,212) schvaluje obec Tismice navrhovaný způsob řešení,
předložený dne 22. 9. 2015 Ing. Pavlem Hrdinou, spočívající v doplnění uliční vpusti do nejnižšího místa podél levé
obruby a ve vybudování přípojky z PVC trubky DN150,
zaústěné do sousední vpusti. Obec žádá objednatele projektové dokumentace, Středočeský kraj, aby věc posoudil
a následně vydal svůj souhlas či nesouhlas s navrženým
řešením. Souhlas obce Tismice s navrhovaným řešením je
platný pouze společně se souhlasem Středočeského kraje. Pouhý souhlas obce Tismice nesmí být považován za
pokyn k realizaci navrhovaného řešení.
5/9/2015
ZOT schvaluje rozšíření veřejného osvětlení o jeden světelný bod pro bytový dům č. 110, na
pozemku 355/4 v k. ú. Tismice a dále schvaluje umístění nového světelného bodu v Tismicích - Lajtlovicích na
pozemku 426/2 v k. ú. Tismice. Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu (stavba veřejného osvětlení na pozemku 355/4 v k. ú. Tismice) mezi
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obcí Tismice a vlastníky pozemku. Zastupitelé schvalují výstavbu nového světelného bodu pro čp. 110 za cenu
58. 483,- Kč bez DPH, přičemž souhlasí, aby toto rozšíření veřejného osvětlení bylo předmětem dodatku smlouvy s firmou RAISA, spol. s r.o. Zastupitelstvo souhlasí
s oslovením a cenovou nabídkou jediného dodavatele (f.
RAISA, spol. s r.o.) na osazení světelného bodu
v Tismicích Lajtlovicích, na pozemku parc. č. 426/2 v k.
ú. A to s ohledem na povahu zakázky (nabídnutá cena,
přítomnost zhotovitele na místě stavby, dosavadní dobrá
zkušenost) a pověřují starostku obce vystavením objednávky ve výši 47.210,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo bere
na vědomí výši poplatku za zábor veřejného prostranství
v rozsahu 1. etapy rekonstrukce elektrického vedení ČEZ,
vyměřovaného Obecním úřadem Tismice zhotoviteli ve
výši 135.000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s využitím těchto prostředků pro obnovu chodníků. Na základě vyúčtování bude proveden vzájemný zápočet úhrad mezi obcí
Tismice a AZ-Elektrostavem.
6/9/2015
ZOT schvaluje nákup pozemku parc. č.
904/70 o výměře 160 m2 v k. ú. Český Brod za účelem
vedení výtlaku kanalizace, za cenu 70,- Kč/m2 a schvaluje návrh kupní smlouvy.
7/9/2015
ZOT schvaluje návrh Plánovací smlouvy mezi obcí Tismice a BLACKBIRD FINNCIAL, a.s.,
jejímž předmětem je realizace veřejně přístupné dopravní
infrastruktury a veřejného osvětlení na pozemcích
v majetku BLACKBIRD FINNCIAL, a.s.. v Limuzích.
8/9/2015
č. 7/2015

ZOT schvaluje Rozpočtové opatření

9/9/2015
ZOT schvaluje pro veřejná prostranství
v Limuzích pořízení 1 ks kolotoče na sezení s vnitřními
sedáky (průměr 1,4 m) za 35.793,- Kč vč. DPH, vč. montáže i dopravy od f. Bonita Group Service s.r.o. (umístění – dětské hřiště) a dále pořízení 3 ks betonových laviček
NEW od společnosti PROFIBA za cenu 3.290,- Kč bez
DPH za kus, dále nákup 1 ks kontejneru na plasty, dále
vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na separovaný odpad u vjezdu do bývalého statku a dále souhlasí
s rekonstrukcí připojení vánočních světýlek ve Společenské
místnosti v Limuzích.
10/9/2015
ZOT schválilo likvidaci černých skládek,
náletů, oplocení a objektu bývalého vagonu na parc.
č. 111/4 v k. ú. Tismice, firmou David Fidler – Sběrný
dvůr Úvaly, za cenu 21.460,- Kč bez DPH s tím, že v průběhu prací lze doobjednat likvidaci veškerých nebo podstatné části další náletové zeleně.
11/9/2015
ZOT schvaluje financování předložených
žádostí o poskytnutí individuální dotace TJ Tismice.
12/9/2015
ZOT nemá námitek proti realizaci stavby na cizím pozemku, resp. proti zpevnění příjezdové
cesty na parc. č. 676/1 v k. ú. Tismice, v majetku obce
Tismice, k domu čp. 31 v Limuzích zatravňovacími dlaždicemi v celkové ploše cca 60 m2, prováděné Ing. Arch.
Zdeňkem Flemmingem.

13/9/2015
ZOT schvaluje prodeje hrobu č. 183 na
Veřejném pohřebišti v Tismicích rodině Šermauerových
čp 88 v Tismicích ve výši reálné hodnoty majetku, stanovené na základě znaleckého posudku, min. však za smluvní cenu 8.000,- Kč, podle toho, která z cen bude vyšší.
14/9/2015
ZOT souhlasí s nákupem 9 sad hasičské
zásahové výstroje pro JPO obce Tismice za cenu 80.488,Kč vč. DPH.
15/9/2015
ZOT souhlasí s prominutím úhrady nájemného za šatnu KD Tismice, kterou dlouhodobě
využívá Pohostinství čp. 19 v Tismicích, majitelky Evy
Jordákové, jako sklad. Úhrada bude prominuta jako kompenzace za úpravu a čerpání vody ze studny na pozemku parc. č. 38/2 v k. ú. Tismice a dále jako kompenzace
za likvidaci splaškových vod z jímky taktéž na pozemku
parc. č. 38/2 v k. ú. Tismice. Obě tyto služby ve prospěch
objektu Obecního úřadu Tismice jsou poskytovány dlouhodobě na základě nepsané dohody, min. od roku 2003,
resp. od r. 1995, kdy byla budova OÚ Tismice zkolaudována.
16/9/2015
ZOT souhlasí s úpravou územního plánu
obce Tismice zpracovatelem Ing. arch. Ivanem Plickou za
65.000,- Kč bez DPH.
17/9/2015
ZOT schvaluje závazný vzor dokumentu
Návrh ředitele školy na objem a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele v následujícím kalendářním roce.
18/9/2015
ZOT povoluje „Mateřské škole Tismice,
okres Kolín, příspěvková organizace“ výjimku z nejvyššího počtu žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Stanovený počet
žáků ve třídách pro školní rok 2015/2016 činí:
1.
třída navýšeno o 1 žáka na celkových 25 dětí
2.
třída navýšeno o 1 žáka na celkových 25 dětí
19/9/2015
ZOT nesouhlasí s výměnou demontovaných podpěr NN za dřevěné sloupy v obci Tismice – směr
Limuzy, ve správě České telekomunikační infrastruktury
a.s. (CETIN. CZ), konkrétně se jedná o 4 podpěrné body,
které jsou nutné k zachování služeb 321679422 č. p. 82
(O2), 321678904 č. p. 54 (T-MOBILE), 321621535 č. p.
97 (Vodafone), neboť žadatel nepředložil doklad, osvědčující předchozí souhlas obce s umístěním tohoto vedení. Zastupitelstvo podporuje zachování služeb občanům,
avšak trvá na uložení sdělovacího vedení do země a dále
trvá na postupném snižování počtu telefonních sloupů a
odstraňování starých nevyužitých sloupů na území obce.
20/9/2015
ZOT za účelem předfinancování projektu
„Využití recyklovaného plastu pro relaxaci dětí aneb obnova dětského hřiště tismické mateřinky II. etapa“ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 143.564,- Kč na úhradu
uznatelných výdajů projektu ve prospěch Mateřské školy
Tismice a dále posílení investičního fondu MŠ Tismice ve
výši 7.556,- Kč na úhradu neuznatelných výdajů projektu.
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21/9/2015
ZOT souhlasí s uzavřením Smlouvy
o umístění zařízení (bezúplatná, svítidla VO)
č. SUZB/4017/2015 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(ou)

VEŘEJNÁ SCHŮZE
ážení spoluobčané, přijměte naše pozvání na veřejV
nou schůzi, která se bude konat v úterý 24. listopadu 2015 v Kulturním domě v Tismicích. Shrneme vše, co
se v roce 2015 událo, zejména Vás seznámíme se vším,
co Vás bude zajímat ohledně uskutečněných investičních

akcí. Diskutovat můžeme každý problém, který Vás zajímá. Své podněty proto můžete již předem adresovat starostce obce. 				
(zastupitelstvo)

DOVOLENÁ OBECNÍHO ÚŘADU
ážení spoluobčané, letošní rok proběhl ve znamení
V
několika velkých investičních akcí. I my, pracovníci
obecního úřadu, bychom si s koncem kalendářního roku

rádi odpočinuli. Avizujeme tedy předem, že Obecní úřad
Tismice bude v termínu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016
veřejnosti zcela uzavřen. Otevíráme v pondělí 4. 1. 2016.

Žádáme Vás proto, abyste veškeré nutné záležitosti včetně úhrad místních poplatků vyřešili nejpozději v úterý 22.
12. 2015.
Děkujeme za pochopení.

(ou)

Dotace spolkům jinak aneb složitěji k neradosti spolků i úřadu… aneb zvládli jste to
Jak jsme informovali v minulém vydání Trubadúru, byla
nastavena nová pravidla pro čerpání „obecních dotací“.
Zprvu se zdálo, že to mnohé žadatele odradí. Nestalo se
tak. Samotné podání žádostí se neobešlo bez „brblání“,
Žadatel			

Život pod Klepcem
Život pod Klepcem
Život pod Klepcem
Život pod Klepcem
Život pod Klepcem
Život pod Klepcem
TJ Tismice		
SDH Tismice		
SDH Tismice		
SDH Tismice		
TJ Tismice		
TJ Tismice		
TJ Tismice		
TJ Tismice		

Název projektu			

ale společnými silami jsme to dali dohromady a nyní již
žadatelé poskytnuté příspěvky bez větších problémů řádně čerpají.
(ou)
Přiznaný příspěvek

Dětský den				
Mikulášská besídka/dílničky Advent
Limuzský sedmiboj			
Drakiáda				
Svatováclavské slavnosti			
Brigáda úklid				
Memoriál Petra Baumruka - 		
Hasičská zábava pod širým nebem		
Maškarní bál				
Podklepecká soutěž v požárním sportu - založení 		
Rozhodčí pro sezonu 2015			
Startovné pro sezonu 2015			
Zřízení internetu - podmínka činnosti
Údržba zeleně - sečení hřiště		

1 000
3 500
2 000
2 000
9 000
0
4 000
15 000
4 300
7 500
5 000
4 000
4 300
8 000
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ANKETA MULTIFUNK HŘIŠTĚ
oučástí tohoto vydání je i samostatný leták – anketa.
S
V souladu se volebním programem navrhují zastupitelé Jana Školová a Jiří Zubík připravit projekt výstav-

by multifunkčního hřiště v Tismicích. Dále navrhují, aby
vlastní výstavba byla hrazena např. z fondů Středočeského
kraje, tedy navrhují požádat o dotaci. Návrh umístění
hřiště vychází ze společné diskuze zastupitelů a nemusí být konečný. Zastupitelé ve svém uvažování v prvé
řadě respektují vlastnictví pozemků, dále pak dostupnost
a bezpečnost provozu. S ohledem na stávající finanční
závazky obce (splácení investice do veřejného osvětlení)
a další uvažované investice (kanalizace a vodovod) je pro
rozhodování zastupitelstva velmi důležité vědět, jak velký
zájem o vybudování nového sportoviště mezi občany je a
kolika občanům by sloužilo.
Protože jde o investici, resp. možnou spoluúčast obce ve
výši 100 – 150 tis. Kč (hrubý odhad), která bude případně hrazena z rozpočtu obce, je důležité, aby svůj názor
vyjádřili všichni občané, tedy i obyvatelé Limuz. V úvahu
bude brán pouze takový odevzdaný anketní lístek, na kterém bude uvedeno celé jméno, popř. uveďte svůj návrh na

umístění hřiště. Každá domácnost má možnost odevzdat
jeden anketní lístek. Termín – do 25. 11. 2015.
(mz)

WEBOVÁ ANKETA
a webových stránkách obce byla v období od 19. 8.
N
do 10. 9. 2015 zveřejněna anketa, týkající se vzhledu a možné další údržby autobusové zastávky u rybníka
v Tismicích. Zastávka byla počátkem podzimu vyčištěna,
vyspravena a vymalována, neboť se do ní již nedalo pro
špínu a zápach pomalu ani vkročit.
Otázkou je, jak dál. Bylo by dobré nerezignovat na chování vandalů a je-li občan svědkem, že se v zastávce kouří či
popíjí alkohol, je dobré to říci.
Ankety se zúčastnilo 17 respondentů. Na otázku:
„Autobusovou zastávku u rybníka opakovaně demoluje mládež. Jste pro její odstranění?“, odpovídali dotáza-

ní takto:

ANO - zbourat a nenahrazovat přístřeškem
ANO - zbourat a nahradit lehkým přístřeškem
NE - nebourat, ale znovu opravit		
NE - nebourat a neopravovat		

1 hlas/6%
12 hlasů/72%
2 hlasy/12%
2 hlasy/12%

Vzhledem k malému množství odpovědí je obtížné zjistit,
co si o celé věci občané myslí.

DOPIS SVOZOVÉ FIRMY NYKOS
obrý den do obcí a měst.
D
Rád bych Vás informoval o nepříjemné události, jež
měla za následek ohrožení zdraví pracovníků třídící linky plastů – do plastů při vývozu někdo vyhodil pravděpodobně kyselinu v prášku – obal nebyla nalezen, ale látka byla rozmělněna po celém obsahu popelářského vozu
a při výsypu a následném třídění došlo ke vdechnutí pracovníky linky na třídění odpadů. Tito pracovníci se pak
v důsledku vdechnutí neznámé látky potýkali se zdravotními komplikacemi. Následkem této kontaminace byl
také znehodnocen celý obsah plastového odpadu.

Jelikož se nedá objektivně zjistit viníka (ani obec, ani kontejner, ani konkrétního pachatele), rozhodl jsem se poslat
pouze hromadnou informaci s varováním, že se tyto věci
mohou dít. Zároveň apelujeme na obce a města, aby informovali občany o tom, kam mají ukládat nebezpečné odpady a že je v žádném případě nesmí vyhazovat do tříděných nebo směsných komunálních odpadů. 		
Ing. Petr Jindra, obchodní zástupce Nykos, a.s.
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Do života občanů v tomto roce významně zasáhly tři velké investiční akce, které se chýlí
ke svému závěru.
ekonstrukce mostu a komunikace trvala mnohem
R
déle, než bylo Středočeským krajem avizováno, déle
než bylo smluvně ujednáno. Příčin bylo mnoho, za zásadní považuji volbu zhotovitele stavby. Zhotovitel, f. PORR,
a.s. však vzešel z řádného výběrového řízení, organizovaného Středočeským Krajem. Na stavbě působila řada
subdodavatelů, komunikace vázla, v zápisech z kontrolních dnů se pravidelně opakovaly nedořešené závady.
Domluvené termíny záhy neplatily, zhotovitel neinformoval majitele nemovitostí včas nebo vůbec. Stejně tak nebyl
prostor stavby řádně zabezpečen a označen a občané často nevěděli, zda mohou místem projíždět. V průběhu stavby došlo k několika změnám projektu, které nebyly předem projednány, resp. byly projektantem zdůvodňovány
teprve ex post. V důsledku toho má např. klopení zatáčky u fary jiný směr a sklon, než byl původně projektován
a většina silničních vpustí do dešťové kanalizace je podél
opačné strany komunikace. Rovněž odvodnění komunikace v okolí mostu bylo nutné dořešit dodatečným umístěním další vpusti. Zasahovat do konstrukce nové komu-

nikace není nijak šťastné, avšak za daných podmínek dalo
zastupitelstvo obce k tomuto řešení svolení. Všechny výše
uvedené výhrady obce jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dnů stavby.
Důležité nyní je, že most i nová silnice funguje a doprava
v centru Tismic je plynulá a bezproblémová. Řada řidičů
si zvyká na nový dlážděný ostrůvek před mostem, který
působí nesmyslně a který mnozí ignorují. Respektování
ostrůvku a dalšího dopravního značení v tomto místě
však jednoznačně vede ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Řidiči, zkuste při odbočování směrem na most nevjíždět
do protisměru i přesto, že jste tomu byli doposud zvyklí. Po obou stranách mostu nyní fungují dva přechody pro
chodce. Nově vybudovaný chodník k mateřské škole přivádí chodce právě do těchto míst.
V průběhu výstavby došlo k velkým zásahům do stávajících chodníků. Nakonec se však podařilo většímu narušení jejich stability předejít a škody v zádlažbě byly povětšinou opraveny. Přesto ponechal dlouhodobý pohyb těžké
techniky zejména na okrajích stavby své stopy.

Před demolicí - jaro 2015

Odvádění dešťových vod není 100%tní, ale funguje a jeho
účinnost se nedá srovnávat se stavem před rekonstrukcí.
Do dešťové kanalizace bylo v souladu s projektem zaústěno potrubí zakončené lapači v těsné blízkosti přilehlých
nemovitostí. Napojení dešťových svodů do těchto lapačů
si zajišťuje každý vlastník nemovitosti sám na své náklady, jedná se pouze o prodloužení stávající okapové roury.
V rámci stavby byly řešeny různé původní svody svedené pod komunikací na pozemky statku. Tyto nemohly být
zachovány. Odkryt byl i původní mlýnský náhon.
Do komunikace bylo položeno tlakové kanalizační a vodovodní potrubí, které bylo zaslepeno na pozemcích přilehlých nemovitostí. Pro realizaci této části stavby
v rámci řádného výběrového řízení (zakázka malého
rozsahu) vybrala obec Tismice f. Bross spol. s r.o., která stavbu provedla v dohodnutém termínu za vysoutěženou cenu 1.327.116,- Kč bez DPH. Nyní je proplaceno 90%
ceny. Zbývajících 10% uhradí obec Tismice zhotoviteli po

kolaudaci stavby. V souvislosti s realizací akce měla obec
Tismice tyto další výdaje – BOZP ve výši 31.000,- Kč bez
DPH, stavební dozor (TDI) ve výši 120.000,- Kč bez DPH,
archeologický dozor 7.950,- Kč bez DPH. Další náklady
vznikají obci se zajištěním věcných břemen. Dílo bylo
řádně převzato bez vad a nedodělků. Sledovat je však třeba „hrnky“ na povrchu vozovky, za jejichž osazení zodpovídá zhotovitel komunikace, f. Porr, a.s.
Celková cena díla upravená dodatkem smlouvy č. 1 (bez
vodovodního a kanalizačního potrubí), tedy cena za
most, komunikaci, opěrnou zeď a dešťovou kanalizaci,
vč. souvisejícího dopravního značení, dozorů apod. činí
10.550.575,18 Kč bez DPH. Z toho se obec Tismice podílí na odvodnění zpevněných ploch částkou 82.514,- Kč
bez DPH, na vedlejších ostatních nákladech stavby částkou 7.954,- Kč bez DPH, dále se podílí částkou 206.721,Kč bez DPH na financování objektu dešťové kanalizace a
financování technického dozoru stavby ve vši 3,67%
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z ceny 223.650,- Kč bez DPH. Fakturace a úhrada výše
uvedeného díla podléhá kontrole Středočeského Kraje a
dosud nebyla dokončena. Probíhající předávací řízení (2.

11. 2015) snad povedou k úspěšnému dokončení akce,
kolaudaci a vyúčtování akce směrem k ROP.		
					

Konec Tismického mostku

10.3.2015

4.5.2015

7.4. 2015

29.5. 2015
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Během prázdnin započala výstavba nového chodníku k
mateřské škole. Obec Tismice v rámci řádného výběrového řízení (zakázka malého rozsahu) vybrala firmu AVE
Kolín s.r.o. Vysoutěžená cena díla činila 1 548 696,- Kč
bez DPH. Během stavby jsme byli ve spolupráci se zhotovitelem nuceni řešit různá úskalí projektu. Upravovat
projekt bylo nutné také díky nesouladu skutečného průběhu hranic pozemků se stavem zaneseným do katastru nemovitostí. V některých místech zasahují ploty přilehlých nemovitostí až 2 m a více do pozemku v majetku Středočeského kraje a ve správě KSÚS, někde naopak
zasahuje krajská komunikce II. tř. do pozemků soukromých vlastníků.
V rámci realizace jsme s vlastníky sousedních nemovitostí nejvíce konzultovali likvidaci dešťových vod. Pro
obavy vlastníků jsme se rozhodli navýšit dimenzi dešťového potrubí na 300 mm. Pokud to bylo technicky možné, napojili jsme na nové dešťové potrubí okapové svody
nemovitostí. Dimenzi potrubí jsme konzultovali s odborníky vodohospodáři. Do podoby horské vpusti byl zrekonstruován silniční propustek před čp. 124. Za obrubu směrem k zahradám byly doplněny drenáže, rovněž dle přání majitelů byly do vjezdů doplněny odvodˇnovací žlábky.
Upustili jsme od položení chrániček pro budoucí kanalizaci a vodovod. A to po zkušenosti s výstavbou přípojek
v centru obce. Poloha chrániček by nemusela vyhovovat
budoucímu zhotoviteli a zbytečně bychom „vyhodili“ cca
60 tis. Kč. V rámci stavby byla zvětšena dimenze opěrné
zdi a tato v nutném úseku prodloužena. Specifické řešení se hledalo zejména v místě největšího zúžení, u pneuservisu pana Šebka. V rámci stavby bylo nutné nejdříve odkrýt (sdělovací vedení nebyla uložena v pravidelném
odstupu od oplocení) a následně stranově posunout optické kabely. Jako samostatnou objednávku vůči společnosti
CETIN jsme řešili posun dvou telekomunikačních sloupů.
Velmi dlouho jsme rovněž řešili otázku zábran. Po vzájemné dohodě ve spolupráci s Policií ČR, správcem komunikace, odborem dopravy, výrobcem svodidel, zhotovitelem a projektantem a na vyslovené podněty občanů jsme

Před realizací

upustili od osazení svodidel. Bezpečnostní funkci plní
obruba opěrné zdi. Proto je svodidlo nahrazováno zábradlím, na které budou přimontovány desky z recyklovaného
plastu, chránící chodce proti ostřiku a odlétajícím kamínkům. Výplně nemohou být instalovány v celé délce zábradlí kvůli rozhledovým poměrům. V souvislosti s novými
rozhledovými podmínkami a v zájmu bezpečnosti požádá obec Tismice o snížení rychlosti v předmětném úseku
na 30 km/hod.
V průběhu stavby jsme se rovněž rozhodli zmodernizovat zastávku autobusu (25. 898,- Kč bez DPH) a dopojit
zastávkový ostrůvek k novému chodníku (13.516,- Kč bez
DPH). KSÚS „dobalila“ a doznačila pruh komunikace na
protilehlé straně. V rámci probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení bude přechod nově nasvícen speciálními
přechodovými svítidly.
Byla provedena výsledná kalkulace více-méně prací. Cena
díla byla navýšena o 304.002,- Kč bez DPH z důvodů výše
uvedených, předem projednaných a vzájemně odsouhlasených. Po vzájemné dohodě byl rovněž od 20 dní prodlužen
termín stavby. Jediným nedodělkem stavby je v tuto chvíli instalace zábradlí. Dílo bude dofakturováno po osazení
zábradlí s výplněmi.
Po technické stránce stavbu dozorovala spolu se svým
kolegou BOZP Ing. Jana Školová. Náklady na TDI a BOZP
činily 71.000,- Kč bez DPH. Přeložka telefonních sloupů
bude společností CETIN fakturována ve výši 42.000,- Kč
bez DPH. Práce archeologa nebyla dosud vyfakturována.
Celá stavba působí jistě nezvykle. Umístění chodníku
pod úroveň vozovky bylo jediným možným řešením, které stávající výškové poměry a zároveň odtokové poměry
umožnily. Věříme, že dlouho očekávaná stavba výrazně
zvýšila bezpečnost i konfort pohybu chodců v této dopravou velmi zatížené části obce. Pro bezpečnost lidí jsme
udělali maximum. Velmi nás mrzí, že akce nebyla dotačně podpořena.
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Zastávka před rekonstrukcí

Po výstavbě

Zastávka po rekonstrukci
Opěrná zeď ve výstavbě

Opěrná zeď 14. 10. 2015
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Tismice se v letošním roce po několikaletém čekání a tak
trochu nečekaně a nahonem dočkaly rekonstrukce vedení
NN a s tím související rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavební povolení z roku 2011 nechal ČEZ Distribuce,
a.s. nejprve propadnout a v roce 2015 se k projektu znovu vrátil. Nové stavební povolení bylo vydáno na počátku
roku 2015. Obec realizaci akce několik let urgovala a zároveň každoročně žádala Středočeský kraj o dotaci na veřejné osvětlení, neboť kabely VO byly projektovány jako přípolož do společného výkopu.
Společnost ČEZ nám e-mailem, jako už dříve tolikrát,
realizaci v roce 2015 sice přislíbila, ale stále se nic nedělo. Až letos v červnu se bez předchozího „varování“ objevili v kanceláři obecního úřadu zástupci zhotovitele
(AZ-Elektrostav) se sdělením, že jsou tu a kdy že mohou
začít kopat? Na rozmýšlení nebyl čas, váhání by mohlo
vést k odložení rekonstrukce elektrického vedení možná o dalších několik let. Požádali jsme tedy o pár týdnů
strpení, abychom zorganizovali výběrové řízení a řádně
vybrali zhotovitele veřejného osvětlení. S vítězným uchazečem byla nakonec podepsána smlouva dne 3. 8. 2015 a
mohlo se začít. Zhotovitel, RAISA, spol. s r.o., se zavázal dílo provést za 2.549.285,- Kč bez DPH. Nebyli jsme si
jisti, zda nám na všechny rozjeté akce (vzhledem k daňovým příjmům rozloženým do celého roku) budou stačit
našetřené prostředky a netušili jsme, jak dopadnou žádosti o dotace. Proto byly podmínky výběrového řízení nastaveny tak, že cena díla bude fakturována ve čtvrtletních
splátkách v objemu 300.000,- Kč, počínaje lednem 2016.
Toto se nyní ukázalo jako prozíravé. Rozpočet roku 2015
má stále zhruba 3,5 milionovou rezervu a jak bude probíhat splácení díla v příštích letech je jasné.
Společnost RAISA se zavázala ke koordinaci díla se společností AZ- Elektrostav, která byla vybrána Společností
ČEZ Distribuce, a.s.. Výsledkem koordinovaného postupu je uložení kabelů NN i kabelů veřejného osvětlení do
společného výkopu, v úseku podél silnice II. tř. k mateřince pak na betonové podpěry. V současné době byla většina pouzder osazena sloupy veřejného osvětlení. V některých místech brání stávající venkovní vedení osazení nových sloupů. Ty budou doplněny dodatečně, jakmile AZ-Elektrostav přepojí všechny nemovitosti a „dráty“
odstřihne.
V průběhu realizace akce byl vznesen požadavek obyvatel čp. 110, abychom svítidlo umístili také před bytový
dům a zároveň nedaleko garáží. Původní projekt s umístěním sloupů a svítidel v těchto místech počítal, ale vlastník
pozemků nedal k jejich umístění svolení. Proto jsme teprve dodatečně řešili umístění sloupu veřejného osvětlení
na soukromém pozemku kolem bytovky. Zároveň jsme se
vrátili k dlouhodobému požadavku manželů Tučkových v
Lajtlovicích a připravili osazení historického sloupu také
k objektu bývalé hájovny. Rozšíření veřejného osvětlení u domu čp. 110 přijde na 58.483,- Kč bez DPH a nové
svítidlo v Lajtlovicích na 47.210,- Kč bez DPH. V rámci
projektu budou řešeny ještě drobné změny, např. posílení
výložníků u přechodových svítidel a zvažuje se též výměna dopravního zrcadla u mateřinky.
Autorský dozor během stavby na požádání vykonává Jiří
Šuk – projektant, technický dozor investora provádí obec.
BOZP provádí Jiří Remler.
V rámci stavby, zejména během výkopových prací, jsme

řešili řadu „černých“ připojení na dešťovou kanalizaci
obce. Každý případ byl řešen individuálně, v jednom případě ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství v Českém Brodě. Na několika místech byly osazeny kontrolní vpusti.
Také jsme se potýkali se stavem povrchů po výkopových
pracích. Tyto jsou postupně uváděny do provozuschopného stavu. Na mnoha místech jsou povrchy odevzdávány
dokonce v lepší kvalitě, ale jsou i místa – zejména travnaté plochy- která se do normálu vracejí jen velmi těžko.
Bohužel je tomu tak i díky bezohlednému chování parkujících řidičů. Povrch s nezapojeným travnatým porostem
těžko udrží svou strukturu. K místům, kde oprava povrchů nebyla dokončena nebo provedena nekvalitně, se zhotovitel ještě vrátí.
Obec Tismice v souladu s obecně závaznou vyhláškou
vyměří zhotoviteli poplatek za zábor veřejného prostranství. Celkem tak do rozpočtu obce přibude necelých 300
tis. Kč, které jsou využívány přednostně na opravu chodníků, úpravu propustků, šachet apod. Jedná se o práce,
které nejsou předmětem uvedení povrchů do původního stavu, tedy např. výměna obrub chodníku podél hlavní komunikace a doasfaltování původně zadlážděných
povrchů.
Termín dokončení stavby se z důvodu přípravy výběrového řízení na veřejné osvětlení, dále z důvodu zdržení předávání stavby komunikace a mostu v centru a časové kolizi s výstavbou chodníku cca o měsíc zdrží. Přesto bychom
měli již zanedlouho “svítit“.
Někteří vlastníci nemovitostí mají problém s umístěním sloupu veřejného osvětlení v blízkosti svého domu.
Bohužel zejména na průtahu obcí musí projektant respektovat normované odstupy svítidel a ne vždy dokáže spolehlivě osadit svítidlo tam, kde by nikomu do oken nesvítilo. Přesto jsme se s v průběhu stavby snažili vyjít majitelům v rámci možností vstříc.
							
				
(mz)

Tak trochu jako výbuch po granátu
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Náš kulturní dům se příliš nezměnil.

T

ismický kulturák před lety posloužil ke zfilmování 11. dílu
seriálu Nejmladší z rodu Hamrů. K zhlédnutí na YouTube,

konkrétně od 17 minuty a 54 s dílu, nazvaného Setkání.
Nenechte si to ujít.

Zdroj: youtube.com

“ŠKOLA KONČÍ, HUR Á ZA VES“
ětský den pod názvem “ŠKOLA KONČÍ, HURÁ ZA
D
VES“ organizovala letos v červnu skupinka lidí z
obce, od hasičů a z řad kamarádů. Dětský den byl zase
trochu jiný. Děti si vyzkoušely různé tábornické dovednosti. Mezi ně sice zrovna nepatří hašení školy, ale protože konec školního roku byl za dveřmi, došlo i na hašení požáru. K táboření v přírodě patří balení věcí do batohu, rozdělávání ohně, zatloukání hřebíků, lukostřelba, ale
i krájení chleba nebo chůze po laně či poslepu podél lana.
Je třeba také bystřit paměť. Proto malí táborníci v rámci tzv. Kimovy hry vzpomínali, co je ukryto pod šátkem,
nebo hledali pohádkové postavy. Než přišel déšť, naběhali
se všichni opravdu hodně. Trochu klidu pak přinesla výroba batikovaných triček a posezení u ohníčku. Padesátce
dětských účastníků zaznamenávali jejich úspěchy do hracích karet vedoucí stanovišť, rodiče pak ze všech sil pomáhali a některé aktivity si sami vyzkoušeli.
Kdo měl odvahu a nebyl unavený, přišel i po setmění. Táborák poskytl útočiště všem odvážlivcům, kteří se postupně vydávali do setmělého lesa hledat místo,

Pozor na prstíky

kam drak odvlek tři princezny. Cestu nebylo lehké najít.
Drak po sobě nechával žhavé jazyky v podobě odrazek.
Správný směr pak bylo možné najít jen pomocí baterky.
Mobily se příliš neosvědčily, táborník má mít pořádnou
baterku. Všechny děti nebyly sice na počátku statečné,
došlo i na slzičky, důležité však je, že společně s kamarády nebo rodiči svůj strach dokázaly překonat. A tak jsme
nakonec, vzájemně se podporujíc, vyrazili na cestu znovu a společně i s rodiči. Pro řadu z nich to byla nevšední a zajímavá zkušenost a bylo velmi veselo. Bavili se i
hasiči, kteří celý prostor střežili před cizími draky a šelmami. a kteří nakonec hledali i jednoho ze svých kamarádů. Přenocovat se nakonec neodvážil nikdo kromě organizátorů. Nevadí, tak třeba jindy.
Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za jejich
nasazení, hravost a odvahu. Děkujeme rodičům, že si
s dětmi stále umějí hrát a že si i oni sami umějí hrát. (mz)

Batika
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Kimovka

Kdo tohle ponese?

Buřtíky

Lukostřelba

Dny evropského dědictví 2015
rogram Dnů evropského dědictví - European
P
Heritage Days v Tismicích, v sobotu 5. září 2015, byl
letos skromnější, komorní, ale milý a vydařený.

V rámci prohlídky kostela si zhruba 50 návštěvníků prohlédlo výstavu fotografií s názvem „Tismice, Limuzy
– společenství lidí“. Hlavním bodem programu a lákadlem pro milovníky historie byla přednáška Jana Psoty
o historii kostela a osobnosti prvního starosty a mlynáře Františka Soulka. Jan Psota představil i nově připravovanou knihu.
Děti si vyzkoušely své umění výroby Window Art
s motivem tismické baziliky. Tuto aktivitu pro ně připravila Martina Pelikánová, knihovnice. V rámci slavnostního odpoledne bylo možné pochutnat si na domácích
koláčích a koupit hrnkové květiny či nějakou pohlednici a turistickou známku, obecní tričko. K dispozici byly
i další propagační materiály obce.
(mz)
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Jana Strnadová se ukázala pozornou posluchačkou.
Své poznatky z přednášky shrnula do několika bodů.
Přidala i svůj názor k církevním restitucím a k tomu,
jak jsou vnímány:
•
Jednou z architektonických zajímavostí basiliky
je střídání sloupů a pilířů, tento architektonický prvek je
vidět např. v dolním Rakousku
•
Proč byla vystavěna takto honosná basilika nedaleko Prahy přesně nevíme. Domníváme se, že basilika
sloužila jako o dvorec pro biskupy...
•
Basilika je umístěna na „trstenické stezce“ vedoucí z Prahy přes Úvaly – dokazuje nám to brána v Českém
Brodě umístěná směrem na Tismice
•
Jedním z majitelů Tismice byl Bohuněk z Chrástu
a Tismic, který měl vazby právě na Český Brod a biskupa
•
Erb umístěný nad bočním vchodem je znakem
Vrbíků z Tismic, kteří mají největší zásluhu na obnově
kostela po jeho částečném zboření. Skutečnost, že byl kostel dozdíván v pozdějších letech za Vrbíků z Tismic, bylo
doloženo archelogickým průzkumem v r. 2009 (o dozdívkách svědčí i 2x větší spáry mezi jednotlivými kvádry
obvodových stěn, než mají původní zdi stavěné v románském slohu).
•
V roce 1419 utíkají za pomoci pražského radního
rakouští mniši z Prahy a právě zde v Tismicích nacházejí na jednu noc azyl. V noci se jednomu z mnichů zdá sen,
ve kterém dostane příkaz ponechat sochu Panny Marie,
kterou převážejí s sebou, zde v Tismicích. Sochu P. Marie
zde skutečně nechávají.
•
V roce 1622 spadají Tismice pod Černokostelecké
panství
•
Poutním místem se Tismice stávají až v 18. století; v té době jsou kolem kostela přistavěny ambity (vydrží

zde pouhých 60 let – v roce 1820 byly zbourány)
•
V 18. století byl změněn oltář a přistavěna sakristie, dále byla přivezena a instalována kazatelna. O obnovu oltáře a instalaci nového schodiště se zasadila Marie
Terezie Savojská poté, co ztratila manžela i syna a upnula
se k víře v Boha
•
Roku 1775 byla vystavěna vstupní brána se
sochou Panny Marie s Ježíškem a také pořízeno sousoší
Jana Nepomuckého
Dominantou naší obce je právě basilika Nanebevzetí
Panny Marie. Její věže jsou vidět už zdálky při příjezdu
jak od Českého Brodu tak od Limuz. Ve svátečních dnech
je naše basilika nasvícená a tato dominanta je vidět i
v noci.
Říká se, že každá významná obec má mít kostel, školu
a hospodu. Pokud tyto instituce fungují, je vše v pořádku a obec žije. Školu zde nemáme, hospoda funguje zdá
se velmi dobře a na opravě basiliky se obec Tismice řadu
let podílí spolu s římskokatolickou farností, tak jak jí to
finanční prostředky dovolí. V letošním roce pokračují práce na obnově podstavce sousoší Jana Nepomuckého umístěné před vstupními schody, byl proveden nátěr římsy
basiliky. Obec připravuje návrh úpravy zeleně.
V této souvislosti se určitě objeví námitky některých občanů, že tyto úpravy budou opět spolufinancovány z obecní pokladny a že díky tzv. Církevním restitucím má majitel budovy, tedy Římskokatolická církev peněz dostatek.
Této představě si dovolím oponovat a uvedu v této souvislosti několik důležitých faktů a čísel.
Zákon o vyrovnání s církvemi z roku 2012 vrací církvím
56% majetku, který jim byl zabaven po roce 1948. Jedná
se především o lesy, polnosti, budovy a některé movité
věci např. obrazy, sochy apod. Za zbývajících 44% majetku, který nelze vydat (pozemky jsou zastavěné, v budovách jsou školy, úřady apod.), bude církvím vyplaceno 59 mld. Kč, splácených po dobu 30 let. Z toho církev
Římskokatolická obdrží 47 mld. Kč, zbytek se dělí mezi
dalších 16 církví a náboženských společností státem regis-
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trovaných.
Jaké budou důsledky tohoto zákona v praxi? Skončila blokace bývalého církevního majetku dle zákona o půdě
z roku 1990 a jeho vlastníci (především obce) s ním
mohou volně nakládat. Příspěvek státu na provoz církví,
činící ročně 1,5 mld. Kč bude postupně snižován a po 17-ti
letech přestane být vyplácen (nastane odluka církve od
státu). Pokud se budou další církve nově registrovat
u ministerstva vnitra, nebudou státem nijak podporovány.
Ve světle těchto čísel a faktů je zřejmé, že finanční možnosti církví se díky tomuto majetkovému vyrovnání se
státem příliš nezlepšily a pokud se zlepší, bude to otázka
delšího časového údobí.

vítání občánků apod. Její průčelí je vyobrazeno na obecním znaku Tismic.
Basilika je téměř denně otevřena nejen pro ty, kteří k nám
do Tismic váží dalekou cestu, a že jich není málo, dokládají zápisy v návštěvní knize, ale také pro všechny, kteří zatouží v dnešní uspěchané době po chvilce klidu a ztišení.

Tismická basilika zde stojí již od 12. století. Je to jediné důstojné místo naší obce, kde se konají různé kulturní akce – Dny evropského kulturního dědictví, koncerty,

Jana Strnadová

Myslím si, že kdybychom nebyli ochotni věnovat z rozpočtu obce částku potřebnou na obnovu této dominanty
obce, bylo by to především naší hanbou. Jsme tím povinni svým předkům, kteří tento kostel vybudovali a po staletí užívali.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny
a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti. (J.
W. Goethe)
ak, jako každým rokem, bylo jedno ze zářiových
T
odpolední vyhrazeno našim nejmenším a jejich
rodičům. Slova blahopřání doplněná citáty klasiků byla
vystřídána zpěvem Aničky Kašparové a klavírním

Chlapi
Hudebnice s růžemi

doprovodem Martiny Přibylové. Každé z miminek bylo
obdarováno tradičním tričkem s veselým logem tismické baziliky a cestovní lahvičkou, maminky si odnášely
voňavou růžičku. Na popovídání byl prostor při malém
občerstvení.
VŠEM „ROZROSTLÝM RODINÁM“ PŘEJEME
ZDRAVÍ, RADOST A MOUDROST VE VÝCHOVĚ.
							
(ou)
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Anička

Na zdraví

Na chviličku

Spokojení

Hledá se parťák do školky
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z činnosti spolků a sdružení
Dětský den v Limuzích - neděle 31. 5. 2015
etos jme pro náš dětský den v Limuzích zvolili téma
„INDIÁNI“. Událost se jako obvykle konala na
L
nohejbalovém a dětském hřišti. Počasí nám opravdu již

od rána přálo. Svítilo sluníčko a tak se odpoledne sešlo
více než 60 dětí. To je nejvíc od té doby, co jsme náš
spolek založili a začali dětský den pořádat.
Spousta dětí se oblékla do indiánského stylu a pomohla
tím navodit tu správnou atmostéru. Malí indiáni se
s chutí pustili do soutěžení. Nejprve si vyzvedli kartičku, kam dostávaly za splněné úkoly razítka. Aby mohli
soutěž vůbec začít, museli se sami pomalovat indiánskými barvami a vyrobit si čelenku s ptačími pery. V dílničkách děti mohly vytvořit indiánský totem či pestrobarevný náramek přátelství. Zastavily se také u šamana,
kde se snažily opakovat bubnováním indiánské rytmy.

Prošly zkouškou znalosti léčivých bylin a poté si uvařily osvěžující mátový čaj v kotlíku nad ohněm. Také si
zastřílely z opravdového luku, prošly stezkou zdatnosti - plazily se, běhaly jako indiáni, vyzkoušely lakroskové pálky, dále se pokusily ulovit divokého mustanga
nebo se na živém „mustangovi - poníkovi Fatimě“ projely. Na stanovišti s živými zvířaty se mohly seznámit
s exotickým hmyzem - kobylkami, obrovskými americkými šváby či larvami potemníka. Ty nejodvážnější je
vzaly dokonce do ruky k nadšení (někdy možná i zděšení) svých rodičů :-).
Pro děti jsme připravili spoustu odměn, skvělé palačinky i buřtíky, které si mohly opéct na otevřeném ohni. A
že to soutěžení děti letos neměli lehké, dokládá mini testík. Zkuste to i vy :-)!

INDIÁNSKÝ KVÍZ

1. Kde se vzalo jméno INDIÁN?
a) Jméno vzniklo z omylu mořeplavce Kryštofa Kolumba, který se
domníval, že 12. října 1492 připlul k břehům Indie, tedy indiáni.
b) Podle jejich objevitele Indiana Jonese.
c) Vymysleli si ho indiáni sami.
2. Uprostřed Severní Ameriky se nachází planina, na které rostou traviny
a byliny. Kdysi tu žilo mnoho indiánských kmenů. Jak se jí říká?
a) louka
b) prérie
c) savana
3. Indiáni bojovali a lovili různými zbraněmi. Jedna z nich se podobá
sekyrce. O kterou zbraň se jedná?
a) bojový nůž
b) kopí
c) tomahavk

4. Každý indiánský kmen mluvil svým jazykem. Přesto se indiáni různých
kmenů dokázali dorozumět díky posunkové řeči, malování na obličej
a pomocí signálů. Jaké signály to byly?
a) kouřové signály
b) mávající signály
c) barevné ohňostroje
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Myslím, že jsme si tento den užili všichni - děti i dospělí.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli na
organizaci, a nebylo nás málo! Na uspořádání takové
akce je zapotřebí vždy spousta nápadů, sil i obětování svého volného času. Takže Moniko, Tondo, Lucko,
Verčo, Aneto, Dano, Báro, Martinko, Honzo, Vendulko,
Líbo, Zorice, Miriam, Petře, Álo, Hanko, Radku, Jakube

INDIÁNSKÝ SLOVNÍČEK

a mami ... díky!!!
Zároveň patří poděkování všem, kteří přispěli drobnými sponzorskými dárečky. Také děkujeme obci Tismice
za finanční podporu naší akce.
Za Spolek Život pod Klepcem
Helena Boudová

INDIÁNSKÉ SEDMERO

YO

JÁ

TÚ

TY

NELŽI!

SÍ

ANO

POMÁHEJ OSTATNÍM!

NO

NE

AMIGO

PŘÍTEL

EL SOL

SLUNCE

BUENOS DIAS
ADIÓS
POR FA VOR
HOWGH

Šamanské bubnování

DOBRÝ DEN
NA SHLEDANOU

CHRAŇ PŘÍRODU!
BUĎ SLUŠNÝ!
POSLOUCHEJ DOBRÉ RADY STARŠÍCH!
BUĎ KAMARÁD!

PROSÍM
DOMLUVIL JSEM

KAŽDÝ DEN UDĚLEJ NĚCO DOBRÉHO!

Hromada Indiáňat

TJ Tismice
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První týden v srpnu se konal každoroční turnaj
na počest Petra Baumruka. Počasí ideální
TJ Tismice
někam k vodě, ale to nevadilo a udělali jsme si sportovní den i v tropických vedrech. Turnaje
se zúčastnili jako vždy domácí fotbalisté Tismic a každoroční účastníci z Bylan. Nově dorazili
rvní ztýden
se konal
každoroční
turnaj na
Memoriál
odehrál stylem
„každý s každým“. Po
kluci
Březívasrpnu
Tuchorazi.
Memoriál
se odehrál
stylem
„každý se
s každým“.
Po celodenní
počest
Petra
Baumruka.
Počasí
ideální
někam
celodenní
námaze
převzali
pohár
vítěze zaslouženámaze převzali pohár pro vítěze zaslouženě domácí fotbalisté. Druhá byla Tuchorazpro
a třetí
vodě, ale to nevadilo a udělali jsme si sportovní den ně domácí fotbalisté. Druhá byla Tuchoraz a třetí Březí.
Březí.
Děkujmevedrech.
všem coTurnaje
se přišlisealespoň
na chvilku
podívat avšem
doufám,
příští
rok nám
to
i v tropických
zúčastnili
jako Děkujme
co seže
přišli
alespoň
na chvilku
podívat
opět
vyjde
stejně
jako
letos.
vždy domácí fotbalisté Tismic a každoroční účastní- a doufám, že příští rok nám to opět vyjde stejně jako
ci z Bylan. Nově dorazili kluci z Březí a Tuchorazi. letos.						
(tj)

P
k

Tabulka turnaje
Bylany
Bylany

Tismice

Tuchoraz

Březí

Skóre

Body

Pořadí

4:5

2:2

3:5

9:12

1

4

5:0

7:4

17:8

9

1

3:1

5:8

4

2

10:13

3

3

Tismice

5:4

Tuchoraz

2:2

0:5

Březí

5:3

4:7

1:3

oto: předávání cen

Zábava pod širým nebem 2015
V sobotu 15. srpna se konala jako každý rok zábava pod širým nebem na louce v Tismicích.
Po obědě se hasiči sešli, aby připravili stany, maringotku s občerstvením, světla po cestě, aby
na louku i po tmě každý trefil a další důležité věci, bez kterých by se zábava neobešla.
Už po půl sedmé se začali scházet jak dospělí tak i děti a v 19:00 začala zábava v plné parádě.
Po celou dobu nás provázela svou hudbou kapela Robert Jíša Band, která u nás na zábavě
měla premiéru. Kapela hrála jak písničky pomalé tak rychlé, české i zahraniční, ale hlavně
jsme je všichni znali a o to, to bylo ještě lepší.
V maringotce "Osvěžovna u Hasičů" se nalejvalo pivo, limča, panáky a kdo měl hlad, mohl
si dát guláš, nebo klobásku. Celkem se sešlo kolem 200 lidí, kteří po celou dobu tančili, pili a
všichni se dobře
bavilicenaž do tří rána, kdy už se začalo pomalu zase sklízet.
Předávání

pod širým
nebem
2015tepla a sucho :-)
Celá noc proběhla v klidu, aniZábava
les nám neshořel
a to i když
byla taková
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Za SDH Tismice Káťa
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Ráz-dvá-tří

Bez komentáře

Svatováclavské slavnosti v Limuzích
ž posedmé se v Limuzích u Českého Brodu uskuU
tečnily oslavy na svátek sv. Václava. Slavnost připravená členy spolku Život pod Klepcem za podpory

obce Tismice se nesla v duchu předávání tradic, nových
objevů z historie obce, soutěžní ochutnávky moučníků,
degustace pravého burčáku z Moravy, nebo možnosti
vyzkoušet si život nevidomých. Slunečné počasí, zajímavý program a až rodinná atmosféra přispěly ke zdárnému průběhu slavnosti.
V kalendáři se psalo pondělí 28. září. Pro Limuzy
nesymbolizuje toto datum jen Den české státnosti a
prodloužené pracovní volno, vesnička se v tento den
totiž jako každý rok proměnila v místo výroční slavnosti. „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ani budoucím“
– slova odlitá na 85 let starém zvonu ve věži limuzské
kapličky – pronesl i Jan Psota ml., svolávající zvoněním
návštěvníky k zahájení oslav. V úvodním proslovu se

nejprve vzpomenulo na rodáka a dlouholetého zvoníka
pana Václava Hamtáka, který se letošních oslav nedožil a který zahajoval předchozí oslavy, ale vyprovázel
i zemřelé občany na jejich poslední cestě. Tradice jeho
zvonění musí přetrvat a přetrvá v podobě dvou nových
zaučených zvoníků.
Následovalo představení jednotlivých částí programu i účinkujících a návštěvníci se mohli z komentované výstavky vedle fotografií a přepisů pamětních
spisů z makovice zdejší kapličky seznámit se zbrusu
novými objevy z historie Limuz. Tématem se stal zcela
neznámý, ale pro regionální dějiny velmi zajímavý hamfestní dvůr (osvobozený od daní a robot), na němž žilo
v rozmezí let 1607-1735 deset šlechtických rodin. Tato
ochutnávka v podobě grafických listů s erby a dobovými mapami vychází z nové vědecké studie historika a kurátora sbírek Podlipanského muzea v Českém
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Brodě PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, PhD. a rostoklatského kronikáře Jana Psoty ml., kterážto bude publikována na jaře 2016. Nikdo z místních občanů a ani rodáků
neměl ponětí, že v jejich vesničce stávala tak významná
tvrz. Textový obsah grafických listů bude zaznamenán
do Pamětní knihy obce Limuz pro budoucí generace.
Soutěžního klání o nejchutnější domácí moučník se letos zúčastnilo celkem 7 limuzských hospodyněk. Návštěvníci ochutnávali, bodovali a jaké pak bylo
překvapení, když místa vítězů ovládli pekaři: 3. místo
Anička Vejvodová (23), 2. místo Jakub Nevoral (24) a 1.
místo obsadil Tonda Houra (s 27 body). Vyhlášení byli
oceněni květinami a menší publikací o tismické bazilice.
Organizátoři nabídli ještě další aktivity. Pro
děti byla připravena dílnička s tvorbou zvířátek z přírodnin, lukostřelba na terč nebo projížďka na poníkovi Fatimě od Miriam Žalské. Později se všichni přítomní mohli přesvědčit o tom, že život nevidomých spoluobčanů není skutečně jednoduchý. Daniel Tůma ze

Sdružení přátel vodících psů přichystal překážkovou
dráhu a děti se škraboškami přes oči za asistence vodících psů si mohly na vlastní oči – či spíš na vlastní kůži
– vyzkoušet, jak žijí nevidomí lidé a jaké nástrahy na ně
mohou každý den čekat.
Celé slavnostní odpoledne dokreslovala ukázka ruční výroby košíků z pedigu Kateřiny Václavkové
z Českého Brodu, prodejní ukázka včelařských výrobků (medu a svící) včelařské farmy rodiny Novotných ze
sousedních Břežan II, nebo vzorková ochutnávka několika odrůd jablek ze Sadu Limuzy věnovaných rodinou
Balounových. Ani občerstvení nechybělo – pivo, chlebíčky, bramboráčky, nebo degustace ryzlinku a čerstvého burčáku z Moravy. Návštěvníci dorazili z Úval,
Tismic, Tuklat, Vrátkova, Přišimas nebo Hradešína a
dorazilo jich podle posledních odhadů přes 100. Už teď
se těšíme na příští ročník.
Jan Psota ml.

Pomáhání

Krása bublin

Jan Psota vypráví

Je libo košíček?
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Výroba dr aků Limuzy - 25. 10. 2015
en se krátí, barví se stromy a padá listí. Sluníčko
D
vyleze jen občas a je cítit podzim. Srdce potěší
praskající oheň a teplý čaj. A to je přesně ten pravý čas,
vyrobit si barevného papírového draka, pobýt přitom s
přáteli a užít si odpoledne. A bude-li foukat ten správný
vítr, tak pustit svého draka po větru…
Po nedělním obědě jsme se sešli ve společenské místnosti v Limuzích. Tonda pro nás připravil výrobu papírových draků! Na stole bylo to, co je potřeba, na pultu
zase něco dobrého na zub a Helča nám uvařila teplý jablečný džus. Počty tvořitelů se průběžně měnily, ale dětí
bylo kupa, tedy ne doslova…, asi 12 a k nim pár dospěláků. Pozorně jsme vyslechli návod na výrobu papírového draka a za chvíli bylo slyšet jen cvakání nůžek,
klepání tužek a nějaké mumlání…
Draky jsme vyráběli z dřevěných špejlí různých tlouštěk a délek dle velikosti draka, pevnější, z jedné strany
voskovaný bílý papír čekal na dotvoření barvami,
k dispozici byl krepový papír, barvičky, a nezbytný provázek. A pak už je to na každém, jakou podobu vetkne
svému draku. Vyráběly se dva základní tvary a velikos-

ti, i když jeden nabyl úctyhodných rozměrů. A drak se
dá udělat i jinak. Prostě pavouk sedící uprostřed pavučiny. Další draci měli podobu zvířat, různých obličejů a
barev. Každý byl originální a krásný.
Skoro po třech hodinách tvoření jsme všichni vyrazili
na louku za Limuzy. Chtěli jsme draky vyzkoušet
v akci. Jen ten správný vítr nebyl. No tak nám nezbylo
nic jiného, než běhat a to rychle. A chvílemi ten vítr tu
byl, pár draků se vzneslo a kroužilo nám nad hlavami.
Byly slyšet výkřiky typu: „Běž rychle!, Povol mu!, Teď
stůj!, Kam běžíš?!, Prima!“
Na louce jsme strávili nějaký čas, svítilo sluníčko, ale
bylo docela chladno. Nevadilo nám to a pozorovali jsme
létající anebo se jen třepotající draky. Pak už byl čas na
společné foto a cestu domů.
Byla to první akce pro děti a dospěláky na výrobu draků, co jsme pořádali, a myslím, že se vydařila výborně.
Příští rok si to zopakujeme a už se těšíme.
Za spolek Život pod Klepcem, Monika Mrázková

Vyrábíme

Už letí

Větře zafoukej

LISTOPAD 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE HODIT
Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů
mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za
nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.
Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se
týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechá-

vali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny
určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm).
Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí,
aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé
průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“.
Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
6. 12. 2015

15:00HOD

Maškarní ples, pořádanÝ SDH

13. 12. 2015 17:00hod

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ V TISMICKÉ BAZILICE

29. 11. 2015			

OSLAVY ADVENTU V LIMUZÍCH

27. 2. 2015			

HASIČSKÝ PLES V TISMICÍCH

NOVÁ PUBLIK ACE O VRCHU KLEPCI
Vážení čtenáři, přátelé literatury. Znáte dobře mýtický vrch Klepec na Kolínsku? Tamní kamenné městečko
s ukázkou selektivní eroze říčanské žuly skrývá mnohá
nepoznaná tajemství. Naučná stezka, sázení památných
stromů nebo vzkříšení tradice setkávání v podobě každoročních slavností Dne Země se staly podnětem ke sběru
materiálů. Od roku 2010 pracujeme s osmičlenným autorským kolektivem na zbrusu nové regionální publikaci
s názvem Klepec – vrch na Kolínsku, jíž hodláme vydat u
příležitosti 10. výročí regionální kulturní akce Den Země
na Klepci 17. dubna 2016. Naším cílem je zapojit co nejvíce lidí, vydat kvalitní knihu obohacenou historickými
fotografiemi a grafikou, pokusit se zachytit genius loci
místa a vyvrátit polopravdy za pomoci neznámých příběhů a skutečností. Publikace se bude zabývat ochranou přírody, těžbou kamene, geologickými poměry, turistickým
ruchem, kulturními akcemi, pomístními jmény, pověstmi
a archeologickými nálezy. Průvodcem jednotlivých kapitol se stanou významné osobnosti z řad geologů, historiků, politiků, stavitelů, archeologů, trampů, mistrů turistiky, geognostiků nebo spisovatelů, které s Klepcem jak-

koliv přišly do styku a mezi nimiž se objeví i zakladatelé
nebo průkopníci vědních oborů na českém území.
Za autorský kolektiv Jan Psota ml.

Slouha na Klepci
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Z KRONIKY TISMICKÉ
ROK 1971
Výrobní činnost JZD Dukla Tismice
Výrobní činnost v JZD v roce 1971 byla zejména v rostlinném sektoru ovlivňována velmi nepříznivým počasím,
jehož následky a to v živočišné výrobě, se projeví ještě
v roce 1972. Chladná a mimořádně deštivá prvá polovina jara byla v druhé polovině května vystřídána dlouhým
suchem, které silně poškodilo vegetaci i sklizeň, zejména
pícnin, kterých se sklidilo 30% proti předchozímu roku a
(vlivem jarních dešťů) v podstatně snížené kvalitě. Je proto nutno počítat se značným nedostatkem v objemovém
krmivu.

ovlivnila nepříznivé hospodářské výsledky. I při výnosovém manku proti plánu JZD je dosažený výnos 364 q/ha
nad okresním průměrem (303 q/ha). I zde se zřejmě projevily zvýšené dávky strojených hnojiv.
Brambory
Naproti tomu výnos brambor 173 q/ha lze označit jako
příznivý.
Živočišná výroba

Sklizeň kukuřice trpěla naopak suchem v letním období, takže dosažená sklizeň kukuřice 21.000 q tj. 150 q na
l ha, je pouhých 50% plánované výše a tím i objem siláže
je proti předpokladu asi poloviční. To vyvolá nutnost přerušit v letních měsících roku 1972 monodietní krmení. I
když kukuřice je sklizená koncem října, vykazovala vyšší
podíl sušiny (30%) než se předpokládalo, nenahrazuje to
ztráty v silážní kukuřici a vůbec v objemových krmivech,
která bude nutno nahrazovat krmivy jadernými, kde jsou
dosažené výnosy příznivější.

V sektoru živočišné výroby družstvo pokračovalo ve své
dobré tradici a vysoce překračovalo celookresní průměr a
to ve výrobnosti jak na 1 ha (mléko 1170 l, vejce 376 ks,
maso 270 kg - v peněžním vyjádření 7.254 Kčs), tak na
1 ks (mléko 3035 l/rok= 8,45 l/den, přírůstek skotu 70,2
dkg, výkrm vepřů 51,2 dkg, přírůstek jalovic 65,2 dkg,
telat 68,5 dkg, vesměs na 1 den, 17,5 ks selat na 1 prasnici.
Osvědčily se červenostrakaté dojnice dánského původu,
kde bylo dosaženo dojivosti v Tismicích 10,53 l,
v Mrzkách 12,10 l na den. Celkové dojivosti 8 l se dosahovalo v Tismicích u 170 ks hlavně vlivem v r. 1971 nově
zaváděné kukuřičné monodiety bez přídavku jadrných
krmiv, kteréžto kombinace krmiv se družstvo vzhledem
k získaným zkušenostem asi přidrží při výkrmu jatečného skotu, jako perspektivní.

Obilí

Specializace

Naproti tomu se z květnových dešťů hrozící škody z poléhavosti obilí podařilo podstatně snížit včasnou aplikací
zvýšených dávek CCC, zejména u pšenice.
Toto opatření a pak vhodné hnojení, v němž JZD zvýšilo živné dávky vesměs nad okresní průměry, zajistily i
nadprůměrné výnosy u obilovin 41,8q/ha (okresní průměr
37.3 q) a dosažení pozoruhodných výnosových špiček u
pšenice Mironovské 55,89 q/ha (na 25 ha v Limuzích),
u pšenice Jubilar 55.37q/ha, u ječmene druh Diamant
52,48q/ha (na 25 ha v Limuzích).
Vcelku lze tedy hodnotit výsledek sklizně obilí přes velmi
vážné povětrnostní překážky, příznivě. Daleko více však
zmíněné překážky ovlivnily další úseky rostlinné výroby,
tj. jahody s okurkami a cukrovkou.

Specializací v JZD v živočišné výrobě je odchov zástavového skotu. Družstvo dostává státní příspěvek 500 Kčs za
každý prodaný kus. Perspektivně se zaměřuje také výroba selat

Kukuřice

Jahody a okurky
U jahod (v minulých letech finančně nejefektivnější plodiny) a okurek, zůstaly všecky pokusy o odvrácení škod z
počasí bezvýsledné a tak skončil ztrátou 340.000 Kčs na
hrubém zisku.
Cukrovka
Také cukrovka vykazuje ztrátu cca 350.000 Kčs na hrubém zisku, přičemž však tento výsledek je třeba označit za
relativně příznivý ve srovnání např. s výsledky řady JZD
v okrese, kde samotná cukrovka rozhodujícím způsobem

Plnění plánu v živočišné výrobě
Plnění plánu dodávek v živočišné výrobě vykazuje manko
45.000 l v mléku pro nedosažení plánovaného stavu dojnic (o 9 ks), což však se zdá být plně vyváženo překročením plánu v dodávkách masa (o 337 q).
Souhrnné výsledky
Plán hrubé výroby 15.976 000 Kčs byl splněn na 98% (z
toho v rostlinné výrobě na 95%), což lze vzhledem ke
klimatickým poměrům v r. 1971 považovat za nesporný
úspěch, zejména když plán tržní produkce v peněžním
vyjádření byl překročen celkem o 90.000,-Kčs, z toho
v živočišné výrobě dokonce o 275.000 Kčs.
Příjmy družstevníků
Příjmy družstevníků dosáhly průměrné měsíční částky na 1 přepočteného pracovníka 1.447 Kčs v penězích,
se započtením podílů na hospodářských výsledcích 1599
Kčs, přičemž čerpání mzdového fondu bylo proti minulému roku o 270.000 Kčs nižší.

Díky organizátorskému úsilí se totiž podařilo
úkoly roku s počtem pracovníků sníženým o
stavu z r. 1970 (251 proti 276).
Investiční výstavba

nákladů.
V rámci okresu se připravuje kooperace se sousedními JZD (Tuchoraz, Vitice,
Klučov), kde jednání o podpis kooperační smlouvy vstupují do rozhodného stadia a v okresní
kooperační radě již došlo k dohodě o rozdělení dodávkových a hlavních výrobních úkolů
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spolupráci na jednotlivých dohodnutých úkolech.

Ve výrobních investicích se pokračovalo ve stavbě kravína (Mrzky). Kde však bylo vinou dodavatele (Monta
Holič) dosaženo pouhých 57% plánovaného objemu stavebních prací.
Mimo to byla provedena adaptace stodoly v Limuzích na
volné ustájení žírného skotu v hodnotě 157.000 Kčs, skladovacího prostoru na monodietní kukuřičnou siláž v částce 124.000 Kčs a vybudována požární nádrž ve Vrátkově
za 31.000 Kčs. Dále byly nákladem 395.000 Kčs provedeny meliorace na 23 ha zamořené půdy.

chodníků v Tismicích (100 bm), na něž bylo počítáno 400 brigádnických hodin, nebylo
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Bytová výstavba
V II. etapě plánu bytové výstavby byly uvedeny do užívání 4 nové bytové jednotky. Je to pokračování snahy, aby
tismické JZD se vedle plnění výrobních úkolů udržovalo
i v kulturnosti prostředí a v úrovni bydlení družstevníků
na předním místě v okrese.
Kooperace
Vedle běžných ročních úkolů věnovalo vedení družstva mimořádnou pozornost vysoce výhledovému úkolu budování kooperačních vztahů, které budou v nejbližší době stále hlouběji a rozhodněji zasahovat do hospodaření a života každého jednotlivého JZD a vytvářet širokou
základnu pro zavádění skutečně velkovýrobních metod
práce. Tím umožní plnění jednoho z důležitých úkolů XIV. sjezdu KSČ - zefektivňování výroby a snižování
výrobních nákladů.
V rámci okresu se připravuje kooperace se sousedními JZD (Tuchoraz, Vitice, Klučov), kde jednání o podpis kooperační smlouvy vstupují do rozhodného stadia
a v okresní kooperační radě již došlo k dohodě o rozdělení dodávkových a hlavních výrobních úkolů nejen pro
rok 1972, nýbrž i pro ostatní léta V. pětiletky a jedná se
zatím o vybudování společného střediska těžké mechanizace k soustředění a lepšímu využití těžkých mechanizačních strojů, zejména jednoúčelových a o výstavbu sušičky,
kde však JZD Tismice do kooperačního vztahu nevstupuje, ježto by zaměření družstva na monodietní kukuřičné krmení nezaručilo rovnoprávnou účast. Kooperační
provádění kooperačního nákupu náhradních dílů nebylo
zatím úspěšné a vyžaduje zlepšení dosavadního systému
práce a některých osobních změn.
Vedle těchto vnitro okresních kooperačních vztahů navazuje družstvo i se zemědělskými podniky vzdálenějšími
(Státní statky Tachov, Vrchlabí, Teplice nad Metují) spolupráci na jednotlivých dohodnutých úkolech.
Investiční činnost:
závazek.
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a) obce, celoobecní socialistický

Tato činnost vychází z převážné části z celoobecního
závazku uzavřeného k 50. výročí založení KSČ. Mimo
akce, které jsou uvedeny doleji v seznamu, sem dále pat-

Tak odpracovali na jednotlivých akcích celoobecního
Tak odpracovali na jednotlivých akcích celoobecního závazku:
závazku:

Místo:

úkol:

brig.hod

fin.náklad

Tismice
Tismice
Tismice
Vrátkov
Tismice
Vrátkov
Tismice
Mrzky
Limuzy

chodníky
odvodnění hřiště
výstavba kabin
požární nádrž (oprava)
úprava veř. prostranství
asfalt.komunikace (oprava)
kanalizace 150 bm
kanalizace 150 bm
požár.zbrojnice - opr.střechy -

200
1000
250
180
150
130

8.000
3.000
50.000

Investiční činnost:

500
97.000
5.000
5.000

b) občanů

Podle vydaných stavebních povolení provedli tismičtí
občané v r. 1971 na svých rodinných domcích nebo u nich:
Modernizace (přestavba) oken
Výstavba garáže			
Výstavba koupelny		
Přístavba místnosti		
Celkovou adaptaci 		
Přístavba verandy		
Zřízení studně			

v 9 případech
v 5 příp.
v 3 příp.
v 4 příp.
v 1 příp.
v 4 příp.
v 1 příp.

Celkem bylo vydáno		

27 stavebních povolení.

Práce MNV
K zlepšení kvality své práce a práce svých orgánů prohloubil a doplnil místní národní výbor spolu s organizací KSČ a s vedením JZD Dukla na počest 50. výročí založení KSČ socialistický závazek, uzavřený pro rok
1971, který se nyní zaměřuje na celý široký rozsah práce MNV, nejen tedy na úkoly výstavby, nýbrž i na činnost
politickou a organizátorskou (důsledné zajišťování usnesení, zajištění převzetí zodpovědnosti za plnění daných
úkolů všemi orgány MNV, mj. konáním společných aktivit funkcionářů MNV, KSČ, JZD a společenských organizací k hodnocení plnění vytyčených úkolů), na činnost
kulturně výchovnou při zabezpečování rozvoje zemědělské výroby a vůbec na úkoly na úseku zvelebování obce.
Plnění závazku bylo pak radou MNV soustavně koordinováno a posléze souborně zhodnoceno plenárním zase-
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dáním MNV dne 14. 2. 1972 spolu se zhodnocením činnosti rady a ostatních orgánů, zejména komisí a občanských výborů. Bylo shledáno, že i když plnění závazku
vyvolalo mimořádně vysokou činnost na výstavbě a zvelebení obce, nemůže být ani MNV ani kolektiv občanstva s dosaženými výsledky spokojen. Byl proto proveden
podrobný rozbor průběhu plnění celoobecního závazku a
přijata opatření k zlepšení práce všech orgánů i společenských organizací v obci.
Řadu vytyčených nedostatků zavinily i neúplné personální vybavení aparátu MNV, který neměl tajemníka a jehož
předseda pracoval pouze na dílčí úvazek.
Hospodaření obce, příjmy
V roce 1971 byl plánován příjem celkem (rozpočtový i
mimo rozpočet) ve výši Kčs 364.800,- skutečně dosažený
příjem byl Kčs 481.541,-, tedy vyšší o 34,2% proti minulému roku, nejvyšší z dosud dosažených ročních příjmů
obce, přestože se dosud nepodařilo plně podchytit dosti
podstatný daňový únik melouchářů. Zvýšením dotace
Daň z příjmu obyvatel:

proti rozpočtu uhradil ONV obci mimořádný výdaj Kčs
1.600,- za vyčištění deštěm zaplavené studně a refundoval jí půjčku Kčs 10.000,- pro jednoho občana na přístavbu rodinného domku. Nedostatečné čerpání rozpočtových
výdajů- celkem Kčs 286.007,- bylo ovlivněno nesplněnými úkoly v investiční výstavbě, které se nepodařilo zajistit
materiálově, popř. pracovními silami (viz tabulka v kapitole „Investiční činnost“, pol 3-6) nebo tam dosaženými
úsporami (v pol. 3 specializace-doprava: nižší než plánovaný náklad na výstavbu komunikace ve Vrátkově).
V pol. 5 uvedené výdaje byly čerpány na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Mrzkách a na provoz a údržbu veř.
Osvětlení Kčs 11.239,- ve sloučené obci Limuzy, jeho stav
stále ještě neuspokojuje pro poruchovost a vysoké provozní náklady. V pol. 9 (vnitřní správa) jsou zahrnuty výdaje na požární ochranu, sbor pro občanské záležitosti a CO
(nebylo čerpáno).
Platí pro rok 1972: specifikace hospodaření obce
Příjmy: (Platí pro rok 1972 – specifikace hospodaření
rozpočet:

skutečnost:

Plněno na 129,8% bylo by možno dosáhnout
1.500,1.948,podstatně vyšších příjmů, kdyby social.organ. důsledně hlásily své platy soukromníkům, které
tito nezdaňují.
Daň zemědělská:
15.000,14.958,Plněno na 99,7%. Nedoplatek Kčs 2.445,- bude vymáhán a penalizován.
Daň domovní:
25.000,46.316,Plněno na 185,2%.Přeplatku bylo dosaženo z platů organizací, které si najaly stodoly. Proti
skutečné výši poplatku za užívání zůstává ještě nedoplatek u jednoho poplatníka Kčs 2.000,(=1 splátka) a Kčs336,- z nedoměrků daně ze zastavěné plochy u různých poplatníků.
Správní poplatky:
4.500,8.835,Plněno na 196,3%. Jde o příjmy za průvodní listy a za vydaná stavební povolení.
Příjmy z rozpočtových organizací:
5.000,5.704,Plněno na 114%. Jde o příjmy z hrobových míst, poplatky za telefon, za užívání bytu ve
škole.
Plánovaná dotace z rozpočtu ONV:
11.200,122.200,Mimořádná účelová dotace od ONV:
Z této dotace bylo použito na komunikace
100.000,Půjčka na výstavbu rodinných domků
20.000,Na vyrovnání OV MF
2.200,Dotace z fondu rezerv a rozvoje od MNV:
150.000,(na výstavbu kulturního zařízení)
Příjmy mimo rozpočet:
6.528,Pohyblivá položka zemědělské daně od JZD Tis.
190.666,Doplňkové příjmy:
102.414,Z toho: Kčs 100.000 od Jednoty LSD na výstavbu kulturního zařízení, úroky od SBČS a
náhrada škody od Plynostavu.
Z fondu rezerv a rozvoje byla převedena během roku částka Kčs 68.893,- a za akci „Z“
Kčs 311.593,Výdaje:
l. Vodní hospodářství:

55.000,-

29.414,-
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čerpáno na požární nádrž v Mrzkách, na vlastní účel této akce (položky) - kanalizace bylo
čerpáno z kapitoly stavebnictví- akce „Z“ (nákup materiálu):
2. Stavební akce „Z“:

kanalizace
kulturní zařízení

16.953,298.000,294.638,311.591
3. Doprava:
19.000,117.025,Přečerpaná částka byla věnována na výstavbu chodníků a komunikace v obci, využitím
přítomnosti pracovníků n. p. Stavby silnic a železnic a na rekonstrukci průtahu silnice č. I/113
obcí.
4. Vnitřní správa- skupina1:
3.000,3.021,(požárníci a sbor pro obč. záležitosti)
5. Místní hospodářství:
15.000,23.968,6. Školství:
10.000,8.675,(nedočerpaná částka Kčs 1325,- byla určena na zakoupení venkovního obkladu pro budovu
ZDŠ, pro nedostatek materiálu se přesunuje do r. 1973).
7. Sociální zabezpečení:
2.000,2.000
8. Půjčka občanovi na výstavbu rodin. domku:
10.000,10.000,9. Vnitřní správa- skupina 4 –správa národ. výboru:
70.200,101.851,(překročení o 31.651,-Kčs bylo použito na adaptaci budovy občanského výboru v Limuzích,
jde o náklady projektu a materiálové).
Zůstatek na účtě FRR z roku loňskéh:o
5.455,Celkový výsledek hospodaření, převáděný do příštího roku:
288.541,- Kčs
Veškerá překročení čerpání byla schválena komisí a projednána v radě MNV.
obce)
Prodej spotřebního zboží
V r. 1971 dosáhl maloobchodní obrat ve sloučené obci
výše 3 mil 473 tis. Kčs a překročil tak o 6,2% obrat
z průměru let 1966-70. Znamená to další zvýšení kupní
síly obyvatel. Připomínky k plynulosti zásobování od velkoobchodu a k šíři sortimentu se i v r. 1971 ještě ozývaly, přestože další vybavení prodejny ve střediskové obci
mrazícím zařízením znamenalo další zlepšení sortimentu
a zvýšení kulturnosti prodeje.
Volby: doplňovací 9. 2. 1971
Podle zákona č. 117/69 Sb. zvolilo veřejné plenární zasedání MNV dne 9. 2. 1971 k doplnění zastupitelských orgánů obce na místa uprázdněná úmrtím a odchodem novými poslanci místního národního výboru sloučené obce
Tismice, jednomyslně:
Procházku Bedřicha, bytem v Mrzkách, čp. 20,
Svobodu Václava, bytem tamtéž, čp. 63,
Lopačuka Jindřicha, v Mrzkách, čp. 53,
Černého Josefa, ve Vrátkově, čp. 66,
Kratochvílovou Květu, v Tismicích, čp. 22.
Návrh na nové poslance byl projednán s ONV, ZO KSČ a
ostatními organizacemi NF.
Navrhovaný s. Ant. Tůma oznámil, že v národních výborech nemíní pracovati, nebyl proto volen. Ostatní zvolení
funkce přijali. S. Bedřich Toman byl na vlastní žádost pro
nemoc zproštěn funkce poslance MNV.

Komise MNV
V důsledku provedených voleb schválilo plenární zasedání změny ve složení komisí takto:
Stavební a technická:
Členové:		
Dušek František,
Kratochvíl Miroslav,
Procházka Bedřich,
Moravec Josef.

předseda Lachman Václav

Finanční: 		
Členové: 		
Horálek Václav,
Maroušek Jiří,
Vondruška František,
Kratochvílová Květa,
aktivista Tyl Alois.

předseda Svoboda Václav

Veřejného pořádku:
Členové:		
Ptáček Tomáš,
Lopačuk Jindřich,
Páša Václav,
Šimon Jaroslav.

předseda Jeřábek Josef

Školská, kulturní, zdravotní a sociální:
předseda Polednová Ludmila.
Členové:		
Doležalová Ludvika,
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Lopačuková Anežka,
Kupr Václav,
Skála Jaroslav,
Kaše Antonín,
Klepal Stanislav,
Černý Josef,
Šermauer Slavomír.
Plenární zasedání schválilo sloučení školské a kulturní
komise s komisí zdravotní a sociální. Předsedkyní sloučené komise byla zvolena s. Polednová Ludmila.
26. a 27. listopadu se konaly na celém území ČSSR volby do Federálního shromáždění, do České a Slovenské
národní rady a do národních výborů všech stupňů.
V Tismicích proběhly volby v naprostém klidu za stoprocentní účasti občanů (772), z nichž převážná část volila
manifestačně. Zvoleni byli všichni navržení kandidáti NF,
a to do MNV 99,7%, do ostatních zastupitelských orgánů
99,2% odevzdaných hlasů.
Do vyšších zast. orgánů byl z občanů naší sloučené obce
zvolen poslancem Středočeského KNV s. Maroušek Jiří.
Vzorný průběh a dosažené výsledky voleb byly oslaveny hudbou.
Na ustavujícím plenárním zasedání MNV dne 14. 12.
1971 bylo mj. konstatováno, že ze zvolených 23 poslanců
je 19 mužů a 4 ženy, podle soc. složení 7 dělníků, 9 členů JZD, 4 důchodci, 2 veř. zaměstnanci a 1 administrativní pracovnice.
Podle věkového složení jsou 4 poslanci ve věku do 35
let, 14 poslanců jsou členové KSČ, 9 poslanců je bezpartijních.
Volba orgánů MNV
Na tomto zasedání složili poslanci slib a byla provedena
volba orgánů MNV s tímto výsledkem:
Předseda MNV: zvolen s. Jiří Maroušek,
náměstek předsedy:
s. Vladimír Pačes,
tajemnicí:
s. Květa Kratochvílová.
Do 7 členné rady zvoleni: s. Jiří Maroušek, Vladimír
Pačes, Květa Kratochvílová, Václav Lachman, Václav
Svoboda, Václav Horálek a Josef Uhlíř.
Komise MNV
Za předsedy komisí byli zvoleni soudruzi:.
Václav Svoboda – finanční komise,
Václav Lachman –stavební komise,
Vladimír Pačes- sociální a zdravotní komise,
Jaroslav Skála –školská a kulturní komise, Jiří Maroušekkomise veřejného pořádku.
						
							
Alois Tyl
							
Kronikář.
ROK 1972
Hlavní pozornost v roce 1972 MNV věnoval dalšímu roz-

pracování závěrů XIV. sjezdu KSČ, závěrům z konference vlády ČSR s národními výbory, konané dne 28. března
1972, závěrům z dubnového zasedání ÚV KSČ a zejména, pokud jde o zemědělství, závěrům VII. sjezdu JZD.
Pro hospodaření řízené národními výbory jsou mimořádně významné závěry rezoluce okresní konference národních výborů okresu Kolín z 1. června 1972.
MNV Tismice se všemi těmito materiály zabýval
a plnění úkolů z nich vyplývajících soustavně sledoval ve
všech jemu podřízených odvětvích.
Výrobní činnost JZD Dukla Tismice, rostlinná výroba
V rostlinné výrobě byla podle zprávy ředitele na výroční schůzi i letos věnována mimořádná péče bohatým dávkám strojených hnojiv, na něž náklady stouply v r. 1972
až na 827 Kčs na 1 ha. Ukázalo se, že nebyly vynaloženy nadarmo. Jejich důsledkem bylo zvýšení výnosů obilnin o 10% tj. 1.700 Kčs, u cukrovky o 100% tj. 2.500
Kč na 1 ha. Pokud jde o výběr odrůd obilovin, pak zdejším podmínkám zatím stále poměrně nejlépe vyhovuje
Mironovská pšenice, přes její sklon k poléhavosti, třebaže
sovětská odrůda Kavkaz pro svoji odolnost v tomto směru se zejména při zdejších vysokých dávkách hnojiv stále více prosazuje, tím spíše, že se i výnosově Mironovské
plně vyrovná. Všeobecně lze říci, že z hlediska realizace
je pšenice cenově výhodnější, než např. ječmen, u něhož
v naší oblasti nejsme sto plně vyhovět vysokým požadavkům na kvalitu sladovnického ječmene a dosáhnout tak
zařazení do lepší cenové kategorie.
Mechanizační kooperace v obilní výrobě
Dalším problémem výnosnosti obilní výroby je maximální využití strojů, nyní především za pomoci mechanizační kooperace. Nově fungující středisko těžké mechanizace v Přistoupimi, vybavené zatím čtyřmi traktory K 700,
třemi pluhy, dvěma podmítači a třemi kombinátory, má
po některých počátečních nedostatcích nyní na svém kontě již úspěchy ve včasnosti i kvalitě požadovaných prací, kterými předčí naše dosavadní zkušenosti. Provedlo
pro JZD Tismice již 70% celkového objemu orby (na 650
z 940 ha) nákladem 65% ve srovnání s STS. Pro příště
bude ještě třeba vypracovávat včas předem perspektivní
koncepci prací střediska, aby jeho postupné vybavování
strojním parkem plně odpovídalo potřebám zúčastněných
družstev.
Materiálová spotřeba
Naléhavým úkolem zůstává snižování stále ještě vysokých nákladů materiálové spotřeby, především pohonných
hmot a náhradních dílů, které proti roku 1971 zdražily o
168 tis. Kčs (z toho např. spotřeba oleje stoupla o 20%).
Zde jde především o zlepšení subjektivního přístupu pracovníků mechanizačního střediska.
Rozsah mechanizace je stále třeba rozšířit o statkové hnojení, v němž JZD Tismice dnešní způsob rozstřelování hnoje nepokládá za vhodný. Počítá se zřízením vlastní komplexní linky.
Jinak JZD svoje investiční náklady na mechanizaci
v minulém roce (389.000 Kčs) podstatně omezovalo ve
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prospěch nákladů na kooperační výstavbu. 219.000 Kčs
z vlastních investičních zdrojů již věnovalo na nákup strojů v kooperaci.
Živočišná výroba
V ukazatelích živočišné výroby dosahuje JZD ve srovnání
s celookresním průměrem špičkových výsledků ve výrobě mléka 1246 l na 1 ha zemědělské půdy (okres celkem
např. v r.1971 922 l, masa 352 kg atd., a to výlučně zvyšováním užitkovosti, přičemž na dosažených výsledcích
mají lví podíl červenostrakaté dojnice východofrýského
plemene s roční užitkovostí 4550 l, k čemuž musím vzít
v úvahu skutečnost, že užitkovost těchto dojnic díky vzorné péči ošetřovatelů neklesá ani u krav narozených již
v JZD Tismice).
Veterinární pokusné zásahy
a)
proti mastitidě.
S kladným výsledkem se právě provádí velkoprovozní
pokus na snížení mastitidy krav na nejmenší míru, započatý na popud okresního veterináře Dr. Hada pod vedením vědeckého týmu doc. Dr. Poláka, prof. Dr. Rašky,
prof. Dr. Raškové ze Státního veterinárního ústavu
v Českém Brodě za plné podpory okresních orgánů strany a zemědělské výrobní správy. Jeho význam byl vysoce
oceněn vedoucími hospodářskými pracovníky ministerstva zemědělství a výživy.
Se zdarem byly splněny i úkoly ve výrobě hovězího masa
dosažením váhových přírůstků u skotu v žíru 83 dkg /den
(okres celkem v r. 1971 74 dkg), u telat 61 dkg, u mladého skotu 76 dkg/den, které vesměs překračují plánovanou
denní užitkovost.
Zde JZD využilo navázaných kooperačních vztahů se
Státními statky ve Vrchlabí a v Radvanicích, které mu
přes léto odchovaly na pastvě celkem 168 ks mladého skotu (chovných jalovic, žírných býčků) a dosáhly u nich velmi dobré zdravotní kondice a růstové schopnosti, tím velmi výhodné reprodukce krmiv po návratu z pastvy a zvýšených přírůstků při pokračování v krmení kukuřičnou
mono dietou při nízkých výrobních nákladech (1 kg masa
za Kčs 9,40).
b)
Proti úhynu při odchovu telat sušeným mlékem.
Při odchovu mléčných telat sušeným mlékem na krmném aparátu Mameta došlo ke značnému úhynu a nutným
porážkám telat odchovaných sušeným mlékem.
I tuto vážnou nehodu se podařilo výše jmenovanému
týmu, tentokrát pod vedením prof. Dr. Raškové, plně zlikvidovat.
Chov skotu se stane po vyčlenění výroby vepřového masa
v r. 1974 a po likvidaci chovu ovcí výlučným perspektivním směrem živočišné výroby JZD Tismice.
Až dosud ovšem výkrm vepřů trvá s dobrou užitkovostí
před 53 dkg, což platí i pro chov telat, zde plánové manko 23 ks nelze prakticky považovat za neúspěch. I odchov
selat 20 ks na prasnici při ne právě optimálních podmínkách v jejich ustájení lze označit za příznivý.

Dodávkové úkoly v živočišné výrobě
V dodávkových úkolech byla výroba mléka přes počáteční pochybnosti dobře splněna, stejně jako úkol v hovězím
mase, kde JZD dodalo navíc jiným zemědělským závodům 535 q zástavového skotu k dalšímu chovu. Úkol
dodávky 1400 q vepřového masa byl překročen o 262 q
vedle nadplánové dodávky 774 ks selat jiným zemědělským závodům. Celkem byl plán v tržní produkci hospodářského zvířectva splněn na plných 195%.
Hrubá a tržní produkce
V hrubé zemědělské produkci jako souborném ukazateli byl plán v celkové hodnotě 16.145 000 Kčs překročen
o téměř 600 tis. Kčs a to především zásluhou živočišné
produkce (přírůstky zvířat). Avšak i úkol v rostlinné produkci v objemu 7 970.000 Kčs lze přes zanedbatelné manko 7.000Kčs považovat prakticky za splněný.
S připočtením výkonu v autodopravě překročila hrubá
produkce letos poprvé částku 20 mil Kčs.
V tržní produkci byl plán překročen o 1,2 mil Kčs a dosáhl tak objemu přes 17,5 mil Kčs. Na překročení se podílí RV částkou 360.000Kčs, ŽV částkou 570.000Kčs, zbytek připadá na práci pro cizí (zejména autodoprava a stavební práce).
Materiálové náklady
Méně příznivě se jeví vývoj materiálových nákladů dosaženým dosti vysokým podílem Kčs 58,- na každou stokorunu výkonů. O nákladech na pohonné látky a náhradní díly jsme se již zmínili, k tomu přistupují další materiálové náklady, které by naopak měly klesat, s výjimkou
nákladů na služby, v nichž se promítá rostoucí podíl kooperačních výkonů. Stojí tedy JZD Tismice před akutním
úkolem najít cestu k podstatnému snížení materiálových
nákladů.
Mzdy-pracovníci- výkony
Uspokojivý je na druhé straně vývoj mezd, které sice
vzrostly o 173.000Kčs, tj. o 4%, proti čemuž však stojí
zvýšení hodnoty výkonů o 1,75mil. Kčs, tj. o plných 11%.
Stejně potěšitelná je skutečnost, že stav pracovníků zůstal
přes zmíněný růst výkonů (11%) nezměněn, takže produktivita práce roste. Díky tomu stoupla průměrná měsíční
odměna na přepočteného pracovníka o 86 Kčs na 1533
Kčs se započtením podílů na hospodářských výsledcích,
na 1687 Kčs.
Stav finančních prostředků – úvěr
Vysoké nároky na financování investiční výstavby stejně jako výše zmíněné značné materiálové náklady však
vyčerpaly během roku v nebývalé míře stav pohotových
finančních prostředků, takže JZD bylo mimořádně nuceno sáhnout k provoznímu úvěru v částce 1 mil. 153 tis.
Kčs. To však nikterak neohrozilo tvorbu čistého zisku,
jehož plán 3mil 455 tis. Kčs byl překročen na 3 mil. 455
tis. Kčs. Jeho rozdělení bylo podle návrhu vedení JZD
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schváleno takto:
955 tis. Kčs ke krytí daňové povinnosti
1 mil. 722 tis. Kčs k přidělení fondu investiční výstavby
25 tis. Kčs obratovému fondu
83 tis. Kčs fondu kulturnímu a sociálnímu
400 tis. Kčs fondu odměn na výplatu podílů
79 tis. Kčs fondu družstevních rolníků
Investiční činnost JZD
Uvedena do provozu mechanizovaná stáj na 100 ks dojnic
v Mrzkách v celkovém nákladu:				
2 mil. 650 tis. Kčs
Vybudována močůvková jímka v Tismicích v hodnotě
50 tis. Kčs
Provedena adaptace byt.jednotek v Limuzích v hodnotě
50 tis. Kčs
Provedeny patky ke kolně v Tismicích v hodnotě 		
250 tis. Kč
Provedena rekonstrukce pol. mlatu a kabel.vedení		
99 tis. Kčs Provedeny rekultivační práce na sadech a
nehodnotných půdách, na něž JZD obdrželo příspěvek ze státních prostředků 				
171.000 Kčs
Jak zaměřením výše uvedených akcí, tak celou svou prací
se JZD snaží zvyšovat nejen intenzitu a efektivnost svého hospodaření, nýbrž i kulturnost zemědělské výroby a
životní úrovně i mimo města a místa soustředěné průmyslové a občanské výstavby.
Investiční činnost
a) obce:
V popředí zájmu a aktivit občanů stále v r. 1972 výstavba kulturního zařízení (sálu), který, započat začátkem
roku 1972, stojí ke konci roku těsně před dokončením.
Souhrnná zpráva o průběhu plnění tohoto úkolu celoobecního socialistického závazku bude podána při otevření domu.
Stav prací na ostatních akcích spadajících do celoobecního soc. závazku (včetně) akcí neinvestiční povahy se ke
Počet brig.
Finanční
Hodnota
konci roku jevíÚkol
takto:
l) Výstavba kult.zaříz. Tismice
2) Výstavba kabin na hřišti Tismice
3) Kanalizace
(z toho nad závazek provedeno 75 bm)
4) Vyčištění rybníka – pož. nádrž Limuzy
5) Vybudování pož.nádrže (Mrzky)
6) Vybudování chodníků (slouč. obce)
7) Vybudování komunikace (sl. obce)
8) Rozšíření výbojek VO z 10 na 16
9) Adaptace úřadovny OV Limuzy
10) Vybudování příkopu (Mrzky)
11) Úprava veřej. prostranství (sl. obce)
Celkem:

hodin
1836
1200
741

100
100
312
156
----207
774
5426

náklad
294.600,43.000,16.900,-

díla
437.000,170.000
193.600,-

2.500,10.000,26.200,35.000,41.900,67.000,75.100,77.200,4.500,16.000,12.300,12.300,--9.200,1.000,10.700,568.000,- 1,038.000,-

Těmito dosaženými částkami bylo plnění celoobecního závazku překročeno proti
Těmito
dosaženými
částkami
bylo
celoobecního
plánu ve finančním
nákladu o Kčs 193.000,-,
v hodnotě
prací oplnění
Kčs 307.000,závazku překročeno proti plánu ve finančním nákladu o
Kčsb)193.000,-,
v hodnotě prací o Kčs 307.000,Občanů
Počet vydaných stavebních povolení na adaptace rodinných domků ve sloučené obci byl

loňskému
počtu 27 překročen na 38 a dosáhl tak zatím nejvyššího čísla posledních let,
b)proti
Občanů
takže i na tomto úseku se investiční a zvelebovací činnost občanů kladně vyvíjí.
Hospodaření obce
Viz str. 435 - 437
Prodej spotřebního zboží

Počet vydaných stavebních povolení na adaptace rodinných domků ve sloučené obci byl proti loňskému počtu
27 překročen na 38 a dosáhl tak zatím nejvyššího čísla
posledních let, takže i na tomto úseku se investiční a zvelebovací činnost občanů kladně vyvíjí.
Prodej spotřebního zboží
Vykazuje za rok 1972 další vzestup proti r. 1971 na 4 mil.
680 tis. Kčs, tedy o 4,6%. Svědčí to o trvajícím vzestupu životní úrovně, i když čísla za oba srovnávací roky pro
různost pramenů (v r. 1971 ze statistické ročenky okresu
Kolín, v r. 1972 z přímého hlášení prodejny) nejsou možná plně srovnatelná. Stálý vzestupný trend životní úrovně obyvatel však vyplývá i z tohoto důležitého ukazatele
beze všech pochyb.
Důchody
Vyplácené státním úřadem sociálního zabezpečení (nehledě k nadlepšením z obecního rozpočtu celkem
Kčs 2.000,-- viz odst. Hospodaření obce- výdaje str. 437)
dosáhly částky 2,727.432,-Kčs (měsíčně 60.619,- Kčs), takže na 1 důchodce sloučené obce připadá opět Kčs 706,měsíčně, tedy podle míst:
V Mrzkách		
Kčs 726,VV Tismicích
Limuzích 		
Ve Vrátkově		
V Tismicích		

Kčs 725,Kčs 687,Kčs 677,Kčs 726,-

Přirozená změna obyvatelstva a imigrace

Přirozená
obyvatelstvaÚmrtí
a imigrace
Počet narození změnaPřistěhování
Vystěhování
10

28

Přírůstek:
Úbytek:

38
52

Celkem:

14

16

36

Poznámka:

Kulturní činnost
Datum:

Přednášky, besedy, školení

Pořadatel:

9. 2.
22.2.
22. 2.
23. 2.
10. 3.
24. 3.
5. 4.
10. 4.
2. 5.
8. 5.

O požární ochraně
Vítězný Únor 1948
Školení poslanců UV
O průjmech
Oslava MDŽ
Jednsystém bran.výchovy
Obvazová technika
Duben měsíc lesů
Školení řidičů mot.vozidel
Lampionový průvod a beseda
s pamětníky osv. naší vlasti
Dětský den
Vítání občánků a
vyznamenání žáků
Praktická zaměstnání

MNV
MNV
MNV
ČČK
OÚ Limuzy
MNV
ČČK
Mysliv.sdružení
Svazarm

l8.6.
25. 6.
22. 12.

MUDr. Štěpánek

ZDŠ, MNV
ZDŠ
MNV JZD
MNV JZD

Zábavy (taneční)
Zábavy (taneční)

9.3. Tismice:
Tismice:konec
konec masopustu,
1.4. Vrátkov, 2.4.
9.3.
masopustu,
1.4.Mrzky
Vrátkov, 2.4. Mrzky
Posvícenská – Mrzky, Vrátkov
Posvícenská
– Mrzky, Vrátkov
Cenná stavební památka Tismice - portál dvora s tvrzí z r. 1509 (podle vytesaného
letopočtu), později vjezd do JZD - se dvakrát stal obětí dopravní nehody při výjezdu traktoru
z objektu JZD. Druhá z obou nehod (obě minuly naštěstí bez úrazu) jej pobořila tak, že

Cenná stavební památka Tismice - portál dvora s tvrzí
z r. 1509 (podle vytesaného letopočtu), později vjezd do
JZD - se dvakrát stal obětí dopravní nehody při výjezdu
traktoru z objektu JZD. Druhá z obou nehod (obě minuly naštěstí bez úrazu) jej pobořila tak, že orgány památkové péče rozhodly o jeho demontáži a převezení do nově
budovaného skanzenu (muzea v přírodě) Středočeského
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kraje v Kouřimi, kde bude během 1. pololetí 1973 znovu
postaven.
Pozdně gotický spodek portálu a jeho barokní vršek tvořily umělecky velmi pěkný celek, byly ovšem závažnou a
jak zkušenost ukázala, nebezpečnou dopravní překážkou
rychle rostoucí frekvenci v tismickém JZD.
Dne 17. prosince 1972 zemřel v Mělníku, 2 měsíce po přestěhování z Tismic –Václav Poledne, farář církve československé básník Podlipanska, ve věku 84 let.
Přestože jeho přátelé a ctitelé měli povědomí o jeho srdeční chorobě, zpráva o jeho odchodu bolestně překvapila.
Rodák z Olešky na Českobrodsku zůstal svému širšímu
domovu věrný prakticky po celý život. Po několikaletém působení jako kaplan, mj. při bazilice sv. Jiří v Praze
na Hradčanech, byl po mnoho let farářem ve Stříbrné
Skalici, kde prožil doby boje o ustavení církve československé, ke které se i se svými spolu osadníky přiklonil.
Od roku 1935 žil a působil v Českém Brodě a při odchodu do důchodu v 1952 se se svou manželkou, která se stala ředitelkou zdejší školy, přestěhoval do Tismic.
Jako básník napsal asi 30 sbírek básní lyrických, z velké
části reflexivních, jejichž vydání z prostředků Zeyerova
fondu chystala Československá akademie věd. K realizaci edice tehdy pro technické překážky (nedostatek papíru) nedošlo.
Městská osvětová beseda v Českém Brodě oslavila v roce
1963 pětasedmdesátiny básníka uspořádáním matiné, kde
řada povolaných interpretů (zasl. umělec Otakar Brousek,
aj.) seznámila veřejnost s jeho dílem.
Pobyt v Tismicích nedopřál umělci odpočinku. Tvořil české častušky pro mládež, kterou v úzké spolupráci se svojí chotí tak vedl k chápání poezie. Jeho obdiv k uměleckohistorické dominantě obce- románské bazilice, láska

k přírodě a lidu svého rodného kraje a zamyšlení nad velkými historickými jevy a postavami národa ho inspirovaly
k dalším sbírkám, jako Můj domov, Tismická idyla,
Dějiny.
Hledal v nich, převážně ve své milované formě starší,
sepětí s životem dneška, v němž oslovil bratrskou spolupráci naší dnešní společnosti na tvorbě nových hodnot,
lásku jako mocnou tvůrčí sílu, osvobozenou práci.
Nedošlo-li tedy přes vážné snahy k vydání úplného souboru básnické tvorby Václava Poledne, není pochyby, že
alespoň z jejích nejhodnotnějších nadčasových myšlenek
by si zasloužil brzké publikace k poctě skromného básníka Českobrodska, který vyryl v jeho kulturním životě
poctivou, trvalou brázdu.
S Václavem Polednem se přišlo do Pražského krematoria rozloučit i mnoho jeho tismických spoluobčanů, za něž
předseda MNV Jiří Maroušek řekl mj.:
„Jeho tvorba nám říká, jak hluboko a pevně byl s naším
krajem a jeho občany sžitý. Patřil mezi ty občany, kterých jsme si vždy vážili pro jejich skromnost a lásku ke
svým bližním. Stejnou srdečnost a lásku rozdával mezi
své nejdražší, které měl tak rád a pro které žil svým životem. Upřímně Vám, pane Poledne, děkuji za vše, co jste
vykonal pro své děti, rodinu a společnost. Budeme na Vás
vzpomínat s úctou a láskou. Hluboká vzpomínka v srdcích Vaší manželky i dětí bude poslední odměnou za Vaši
lásku a péči. Loučím se s Vámi slovy Vašich veršů, kterými jste dovedl jiné potěšit a uklidnit:
...a blažený kdo ukládá se k spaní s vším vyrovnán a se
vším usmířen.“
				
				

Alois Tyl		
Kronikář.

O NÁS
VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2015 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:

Helena Fuchsová

Jiří Budský

Jaroslava Volná

Jaroslava Kozová

Irena Hor álková

Zdeněk Nováček

Marie Dušková

Miloslav Beneš

Irma Doležalová

Jindřišk a Váňová

Bohumila Krýdová

Václav Sus

Jaroslav Rišlink

Jitk a Fuchsová

VŠEM OSLAVENCŮM BLAHOPŘEJEME. (oú)
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ROZLOUČILI JSME SE S:

Slavomírem Šermauerem z Tismic
Martou Vomáčkovou z Tismic
Zdeňkou Chvátalovou z Tismic
Václavem Hamtákem, rodákem z Limuz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli dne 14. srpna rozloučit v tak
hojném počtu s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Václavem Hamtákem, rodákem z Limuz. Zmírnili tím tak naši velkou bolest. Zároveň se omlouváme všem, které jsme opomenuli oznámením obeslat. Také děkujeme za bohaté květinové dary a panu faráři Matúši Kociánovi
za krásná slova útěchy.
Rodina Hamtákova
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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz
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