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Nové
vyhlášky
Obecní zastupitelstvo na svém 5.
zasedání konaném dne 15.9. 2003 schválilo
dvě nové vyhlášky. Obě se týkají svozu
komunálního odpadu. Oba tyto dokumenty
byly vyvěšeny na úřední desce OÚ
v Tismicích a po skončení zákonné lhůty 15
dnů, nabudou účinnosti. Občan se v nich
dozví mnoho důležitých informací. Zjistí
v jaké výši a v jakém termínu je povinen
zaplatit poplatek za svoz komunálního
odpadu, jak je povinen odpad třídit a kam
ukládat jaký druh odpadu. V žádném případě
není například přípustné, aby v popelnicích
končil stavební materiál, barvy, zářivky,
televizory atd. Je třeba rozlišovat odpad
stavební, objemný, nebezpečný, separovat
sklo a plasty. Není přípustné pálit např.
plastový odpad na volném ohništi či v kotlích
a kamnech. Nebezpečný odpad je třeba
schraňovat a připravit v den vyhlášený
obecním úřadem k mobilnímu svozu, který
zajišťuje specializovaná firma. Důležitou
povinností občana na základě nové vyhlášky
je obstarat si na vlastní náklady sběrnou
nádobu, do které je ukládán směsný
komunální odpad. Sběrná nádoba o objemu
120 litrů by měla postačit čtyřčlenné rodině.
U vícečetných domácností je možné pořídit
si nádoby dvě, při zachování stejné výše
poplatku. Povinnost pořídit si sběrnou
nádobu náleží i občanům - rekreantům, kteří
obývají své nemovitosti pouze přechodně.
Osoba, která se nezapojuje do systému
hromadného svozu komunálního odpadu, je
povinna se prokázat dokladem, potvrzujícím
likvidaci odpadu zákonnou cestou a na
vlastní náklady.
Občané, bylo by moudré seznámit se
s textem nových obecně závazných vyhlášek.
Bude-li Vám něco nejasné, na obecním úřadě
Vám vše rádi vysvětlíme.
(oz)

Mateřinka v novém
Letošní školní rok přivítaly ve škole
v Tismicích pouze děti předškolního věku.
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Důvodem pro dočasné přerušení výuky
základní školy byl nedostatečný počet žáků.
I to méně příjemné se však na druhé straně
projevilo vyšším komfortem ve škole
mateřské. Děti získaly novou hernu, která je
zdobena motivy slunečnic. Mají tu tepleji,
světleji, mají také větší klid pro odpolední
odpočinek. Ve školce začaly působit i dvě
nové pracovnice, na úklid paní Šimáňová
a v kuchyni paní Lysczasová, zatím ke
spokojenosti vedení školy
i samotných dětí. Školka
se
zatím
nepotýká
s nedostatkem žáčků,
naopak přibývají děti
i z okolních obcí.
Naše malá vesnická
školka možná není
moderně vybavená,
ale
přesto
může
nabídnou
mnoho.
Umístění
budovy
v klidném
prostředí,
těsné
sousedství
s hřištěm skýtá dětem možnost trávit mnoho
času na čerstvém vzduchu, v přírodě. Malý
kolektiv dává prostor pro vytváření těsnějších
vztahů mezi dětmi, ale i rodiče mohou
s pedagogy snadněji komunikovat. Všichni se
velmi dobře znají a proto se snáze řeší ať
praktické provozní či výchovné problémy.
(mz)

Hřbitovní zeď
Obecní úřad hledá další firmy na opravu
hřbitovní zdi.Obecní zastupitelstvo na jednom
z minulých zasedání rozhodlo vyhlásit záměr
na opravu hřbitovní zdi v Tismicích. Nabídky
již máme, nicméně je zde ještě prostor pro
další zájemce. Oprava by měla být
zrealizována v jarních měsících roku 2004.
(oz)

P

R O L U K A

S T R A Š Í

!

Nyní je však nutné situaci řešit. Proto obecní
zastupitelstvo schválilo záměr na odprodej
obou obecních studní, neboť se domnívá, že
není jiných zájemců o vodu užitkové kvality
a rovněž takovéto řešení by bylo solidní vůči
připojeným občanům. V žádném případě však
není možné vodu neoficielně odebírat
a přenechávat tíhu odpovědnosti na obci.
(oz)

Jistě se nikomu z občanů nelíbí vzhled
proluky po demolici stavby oproti domu
Peteříkových v centru obce. Zastupitelstvo se
shoduje v tom, že by zde mělo vzniknout
veřejné prostranství. Jeho vzhled jsme
prozatím ještě neplánovali, neboť se
domníváme, že je zde potřeba dát prostor
samotným obyvatelům obce Tismice.
Budeme vděčni
za každý rozumný
návrh, nákres.
Naším záměrem je
proluku
zatravnit,
postupně
vysadit stromy
Limuzská mládež již ví, kam si zajít
či
keře,
popřípadě
zahrát volejbal. Jak je tomu v Tismicích? Síť
zbudovat cestičky a osadit lavičky. Občané,
a míče jsou k zapůjčení oproti podpisu u pí.
zkuste přijít s vlastním návrhem.
(oz)
Cukrové, trvale bytem Tismice 107.
Sportovní potřeby si může zapůjčit pouze
osoba
starší
15
let
nebo
mladší
BECNÍ STUDNY
prostřednictvím rodičů, kteří se za vypůjčené
Jak v Tismicích, tak v obci Limuzy potřeby zaručí. Pod úrovní velkého
vlastní obec po jedné z obecních studní (zda- fotbalového hřiště, u komunikace směr Mrzky
li je jich více, prokáže kontrola a důsledná bylo obnoveno malé hřiště. Mládež se již
evidence obecních pozemků). Ať již studny postarala o obnovu upínacího zařízení pro síť
zbudoval kdokoli, má se za to, že stavby na a o vytyčení hřiště. Bohužel vytyčení muselo
obecních pozemcích jsou stavby obecní. být odstraněno při úpravě nového povrchu. Je
Voda z těchto studní je
určena všem tedy třeba vymezit hrací plochu znovu. Také
občanům bez rozdílu. Z obecní studny se Limuzské hřiště získalo nový povrch. Jde o
však smí voda čerpat pouze venkovní nejlacinější úpravu vzhledem k tomu, že obec
pumpou. Na obecní studnu nesmí být nevlastní dostatek prostředků na výstavbu
napojen žádný jiný odběratel, vyjímkou je moderního sportoviště, avšak zastupitelstvo
osoba, která má povolení vodohospodář- věří, že sportovnímu duchu zatím postačí
ských orgánů k odběru vody z tohoto vodní- alespoň takováto pomoc. Jak to na obou
hřištích bude vypadat záleží jen na jeho
ho zdroje.
V případě obecní studny, na kterou není návštěvnících. Existuje přísný zákaz vstupu
napojen žádný jiný odběratel je obec povinna psů do prostoru sportovišť, velkého i malého
tuto čistit, provádět pravidelné rozbory hřiště. Na travnaté ploše venčit lze jen tehdy,
prostřednictvím akreditované laboratoře odklidí -li majitel psí výkaly. V opačném
a provádět desinfekci vody. Je-li kvalita vody případě dojde k postihu nezodpovědného
trvale nízká, je nutno zdroj označit jako majitele. Zastupitelstvo plánuje nadále
„zdroj užitkové vody“. Obec v této době podporovat sportovní aktivity v obou obcích a
nemůže ani v jednom případě dostát svých jak to bude možné, možnosti sportovního
(oz)
povinností, neboť skutečnost je taková, že na vyžití rozšiřovat.
obecní studny jsou neoprávněně napojeni jiní
odběratelé. Jsme přesvědčeni, že nejde
o úmyslné obcházení zákona. K této situaci
došlo praxí minulých let, zákon v minulosti
tuto problematiku dostatečně neupravoval
nebo se ho nedbalo ani ze strany obce.

O
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Veřejné pohřebiště v Tismicích
důstojnější.
Obecní zastupitelstvo na svém pátém
zasedání dne 15.9. 2003 schválilo Řád
veřejného pohřebiště v Tismicích. Bývalé
zastupitelstvo obce nechalo zpracovat
hydrogeologický průzkum. Tyto dva
dokumenty jsou nezbytné pro získání
povolení
k
provozování
veřejného
pohřebiště, o něž obec Tismice zažádá.
Součástí nového řádu pohřebiště, je kromě
pokynů k zakládání a údržbě hrobů také
změna poplatku za pronájem hrobového
místa a to dle pronajaté plochy hrobového
místa.
S každým vlastníkem hrobu bude sepsána
smlouva, která bude kromě osobních údajů
obsahovat přesné vymezení hrobu co do jeho
výměry a také číselné označení hrobu. Cena
za pronájem 1m2 hrobového místa činí
3Kč/m2/rok a cena za služby činí
100Kč/hrobové místo/rok. Nájem se platí
předem na dobu určitou, na deset let při
prodlužování smlouvy, na 15 let při
zakládání nového hrobu. Smlouvu lze
libovolně prodlužovat. Povinnost uzavřít
smlouvu s obcí Tismice a uhradit poplatek
počínaje 1.10. 2003 mají všichni současní
vlastníci hrobových zařízení (hrobů, hrobek,
urnových hrobů). Občané budou písemně
vyzváni Obecním úřadem Tismice, aby se
dostavili k podpisu smlouvy a k doplnění
potřebných evidenčních údajů. Zjištěné
přeplatky budou majitelům hrobů navráceny.
Jaký efekt přinese toto rasantní ekonomické
opatření?
Nejdříve nastínění současného financování
hřbitova. Na pohřebišti se nachází cca 200
hrobů (číslo je orientační, neboť evidence
hrobů je neúplná, číselné označení hrobů
mizivé). Poplatek za pronájem hrobového
místa činil dlouhá léta 80 - 400Kč za jedno
hrobové zařízení na dobu 10ti let. Výše
nájemného byla odvozena od velikosti hrobu,
400Kč se platilo pouze za největší hrobky.
Vezmeme-li v úvahu, že průměrná platba za
hrobové místo činila cca 150Kč, pak při
množství 200 hrobů přinesl hřbitov do obecní
pokladny za 10 let 30 000Kč, tj. 3 000Kč
ročně.
4

Náklady na údržbu hřbitova od počátku
roku 2003 činí:
- sekání zeleně cca 8 000Kč
- jednorázový odvoz odpadu cca 5 000Kč
-energie spotřebovaná čerpadlem nevyčísleno
Za tři čtvrtiny roku odčerpal tedy hřbitov
z obecní pokladny více než 13 000,-Kč.
Vezmeme-li v úvahu, že obce Vrátkov
a Mrzky přispěly v letošním roce na provoz
hřbitova jednorázovou částkou 5 000,-Kč,
rovnají se teoreticky výdaje příjmům již
nyní a na provoz hřbitova do konce roku
nezbývá nic! Tento obraz však není ještě
zcela přesný, neboť řada majitelů pronájmy
řádně nezaplatila.
Finanční prostředky obce Tismice mají
sloužit k rozvoji obce, zlepšení jejího
vzhledu a infrastruktury. Také služba
poslední, je službou občanům, avšak přece
jen zůstává službou, kterou je třeba zaplatit.
Také vzhled zdi po celém obvodu hřbitova
nutně volá po rekonstrukci. Předběžná
kalkulace zní cca na 120 000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo schválilo nákup
počítačového programu na evidenci
hrobových míst, evidenci pohřbených osob
a rovněž evidenci majitelů hrobů.
Pracovnice obce vytvořila situační plán
hřbitova. Cílem obce je sjednotit ráz
pohřebiště a do budoucna zabránit
nesourodosti řad a velikosti hrobů a rovněž
zabránit plýtvání místa nelogickým
vymezením hrobů bez respektování zákrytů.
Obec zajistí jednotné číselné označení
hrobů.
Takový by měl tedy být přínos přijatého
ekonomického
opatření.
Obec
na
provozování pohřebiště v žádném případě
nechce vydělávat. Veškeré prostředky hodlá
použít na obnovu vzhledu a zkvalitnění
služeb pohřebiště. Toto je jistě přání všech,
kteří se sem vrací za svými nejbližšími
zesnulými.
(oz)

O ŽI J E K U L T U R A V T I S M I C Í C H ?
Kulturní sál v Tismicích
většinu
času
zeje
prázdnotou. Občas se zde
koná nějaký ten ples nebo
mládež zajde na kulečník.
Obecní úřad není schopen
v současné době provozovat takový kulturní
stánek, organizovat společenské akce
a programy pro občany. Proto obecní
zastupitelstvo uvítalo nabídku p. Jordáka na
zvelebení interiéru sálu, jehož cílem je
vytvořit kulturní a příjemné prostředí. Byla
rovněž zahájena oprava střechy, neboť do
budovy již delší čas zatéká. Tato oprava je
hrazena z obecního rozpočtu. Obnovu
vnitřního zařízení bude z poloviny hradit
obec a z poloviny firma Arnošt (celková
investice by neměla výrazně překročit částku
50 000Kč). Zda sál nadále zůstane
v pronájmu pana Jordáka či si ho pronajme
jiná osoba, je zatím v jednání. Zastupitelstvo
v žádném případě nehodlá tuto obecní stavbu
prodat a záleží mu též na charakteru akcí,
které se tu budou konat. Společná dohoda
zatím zní, žádné rušné diskotéky. Také
pronajmutí za účelem jiného využití než
kulturního, není dle zastupitelstva v zájmu
občanů.
(oz)

Veřejná schůze
S opravou kulturního sálu
rovněž souvisí termín veřejné
schůze. Zastupitelstvo obce
takovou společnou schůzi
naplánovalo, avšak termín
plánovaný na druhou polovinu
října zatím není jistý, vzhledem k započatým
pracím. V každém případě budou všichni
občané včas o jejím konání vyrozuměni.
Nutno však poznamenat, že každé zasedání
zastupitelstva je s týdenním předstihem
oznámeno na úřední desce OÚ v Tismicích
a každé takové zasedání je veřejné.
Neznamená to, že by jej najednou mohli
navštívit všichni občané. Taková zasedání se
konají v prostorách obecního úřadu, jehož
kapacity jsou omezené.

Má-li však kdokoli zájem s aktuální
poznámkou či problémem zde vystoupit nebo
si jen vyslechnou o čem zastupitelstvo jedná,
má tu možnost. O výsledcích jednání
zastupitelstva jsou občané informování
prostřednictvím zápisu, vyvěšeného na úřední
desce (úřední deska sama o sobě nepostačuje,
proto jsou za tímto účelem využívány okenní
tabule obecního úřadu). Po sejmutí takového
zápisu je možné do něj na obecním úřadě
nahlédnout.
(oz)

Občané a odpady
Obrázek z našich obcí - najdeš se občane?
Tělo uhynulé kozy, řádně nafouklé
a zapáchající. Kam s ním? No přece
k popelnici. Však oni to tam ti chlapi taky
přihodí, odpad jako odpad. Chlapi to do vozu
nenaložili. Kdepak asi ta mrtvola skončila?
A na co že uhynula? Občane nešťourej, do
toho ti nic není!
PET lahve, pěkná hromádka na zahradě.
Každou láhev otevřít, sešlapat a ještě dát
víčko stranou a ta dálka ke kontejneru.
Blázníš úřade!? Vždyť to tak báječně hoří!
A že to smrdí? No Bóže, nedělám to sám, tak
ať na mě někdo přijde!
Takovou pěknou kanalizaci tu máme, prý
dešťovou, ale ono se tam toho vejde, co bych
platil za žumpu? Tak se pěkně napíchnu na to
stávající potrubí a je to. Jestli to někomu teče
do studny nebo vyvěrá na zahradě. No co je
mi po tom, všichni mi můžou ... ! Hlavně že
je to z domu a nestojí mně to ani korunu.
Jsem borec!
To je skutečnost. Zasmáli jsme se? Proč ne,
ale co dál? Budeme se stále divit, že máme
likvidovat odpad, který produkuje každý
z nás a likvidovat ho zákonným způsobem?
Zákon je tu proto, aby nás chránil! Aby každý
z nás mohl svobodně žít ve svém domě. Aby
nebyl nucen dýchat zapáchající kouř kdo ví
jakého původu, aby neměl ve studni
zoologickou z fekálních bakterií. Kde začíná
svoboda jednoho, končí svoboda druhého.
Kdy nám dojde, že čerpadlo vypouštějící
fekálie do příkopu či na silnici je projevem
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nehoráznosti, neslušnosti a bezohlednosti
majitele? Kdy nám dojde, že tu žijeme
společně a bude nám dobře, když se budeme
navzájem chovat ohleduplně. Dojde nám to
vůbec?
Pro ty co chtějí slyšet.
Komunální odpad produkuje každý. Odpadní
vody produkuje každý. Směsný odpad patří
do popelnice, kterou zakoupí občan obývající
každou trvale či přechodně obývanou
domácnost. Stavební odpad patří na speciální
skládku k tomu zřízenou. Les a rokle naší
i okolních obcí takovou skládkou nejsou.
Jestliže k tomu byl v minulých letech
využíván, je to hanba těch co to provedli,
těch co to povolili a je to ke škodě těch, co si
rádi vyjdou do přírody.
Sklo a plastové (PET) lahve patří do
specielních kontejnerů na separovaný odpad.
Na účet obce za separaci odpadu přijde od
firmy ECOCOM cca 40 000Kč ročně. Do
speciálních kontejnerů nepatří jiný odpad.
Papír se v našich obcích zatím netřídí, neboť
ho lze odvézt do sběrných surovin či spálit.
Nebezpečný odpad je svážen jednorázově
specializovanou firmou. Objemný odpad lze
uložit do kontejnerů přistavených dvakrát
ročně. Odpadními vodami se rozumí veškeré
odpadní vody. Do žumpy patří voda z WC
i voda ze dřezu či umyvadla. Velkého omylu
se dopouští ten, co má za to, že vodu
z umývadla lze vypouštět do škarp, na pole či
zahradu. Do dešťové kanalizace lze svést
výhradně vodu dešťovou!
Likvidaci odpadní vody provádí firma
k tomu určená, úplatně, oproti dokladu.
Občan je povinen prokázat se tímto
dokladem. Pokud doklad nevlastní,
nemůže prokázat, jakým způsobem
s odpadem naložil.
(mz)

Významná životní jubilea
V měsíci září oslavili své
pětašedesáté narozeniny dva naši
spoluobčané. V plné síle slavili
svá výročí paní Miloslava
Moravcová a pan Drahoslav
Wiesner z Tismic.
V měsíci říjnu oslaví své šedesátiny pan
Václav Páša z Tismic. Pětasedmdesáté výročí
narození oslaví pan František Juna z Limuz
a pánové Otakar Vomáčka a Slavomír
Šermauer z Tismic.
Všem jubilantům přeje zastupitelstvo obce
pevné zdraví a mnoho životního optimismu
do dalších let.

UPOZORNĚNÍ!
Obecní úřad Tismice sděluje všem
občanům, že dne 14.10.2003 se v sále
kulturního střediska v Tismicích koná od 18
hodin veřejná schůze, na které bychom Vás
rádi informovali o dění v obci. Srdečně Vás
zveme.
STE oznamuje, že dne 20.10.2003 proběhne
odečítání elektroměrů v celé obci Tismice.
Žádáme všechny občany, aby ve výše uvedený
den byli k dispozici pracovníkům rozvodných
závodů, aby mohla celá akce bezproblémově
proběhnout. Ti z Vás, kteří v žádném případě
nemohou zůstat v tento den doma, nechť
provedou odečet sami a sdělí ho sousedům,
kteří doma budou. Děkujeme za pochopení
a spolupráci. Obecní úřad Tismice.
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