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OMLUVA

V

ážení spoluobčané, velmi mne těší, že se ptáte po novém aktuálním vydání Trubadúru. Poslední číslo vyšlo v prosinci minulého roku. Potřeba být informován je přirozená a jsem velmi ráda, že se o dění v obci zajímáte. Témat a zajímavých událostí je mnoho, ale nejsou pisatelé. Přednost mají bohužel všechny úřední věci a tak na psaní Trubadúru nezbývá mnoho času.
Jistě to nemusí občana vůbec zajímat, ale naše spisová služba má od počátku toho roku již 260 čísel jednacích. Tj. 52 vyřízených
písemností měsíčně, což je 2,6 úřední písemnosti, kterou nelze vyřešit telefonicky či e-mailem každý pracovní den. Náš stát je
jako Kocourkov založený na lejstrech. Věřte, že bychom daleko raději řešili problémy zdravým selským rozumem a bez hromady papírů.
Mnoho informací vyčtete ze zápisů schůzí zastupitelstva, v plném znění jsou ke stažení na www.tismice.cz. Diskuze jsou obsažné, během kafe „to nedáte“. Máte však příležitost vědět, jak my, Vámi volení zástupci pracujeme, za co bojujeme a proč. Přeji
Vám zajímavé čtení.
Ještě jednou se omlouvám, že Trubadúr vychází tak pozdě a zároveň vybízím každého z Vás, ať pošle svůj kritický či nekritický
příspěvek. Slibuji, že zveřejněn bude každý, nebude-li obsahovat vulgarity.
Martina Zdražilová

VE ZKR ATCE
Most v Tismicích

– práce na rekonstrukci mostu pokračují dle plánu.
Z důvodu opožděného předání staveniště investorem
(Středočeský kraj) se posouvá termín dokončení celé
akce na 31. 7. 2015. Most však bude provizorně zprůjezdněn a přístup do areálu ZP a jatek možný cca od
konce května. Pak bude zahájena rekonstrukce silnice.
Přístup k nemovitostem bude v rámci možností zachován, avšak ve velmi omezené míře a ne po celou dobu
rekonstrukce. Zhotovitel slíbil vlastníkům nemovitostí vyjít maximálně vstříc. Najednou pak bude v průběhu července položen asfaltový koberec mostu i komunikace. Investor i zhotovitel děkuje za pochopení
a vstřícnost občanů.

“Rekonstrukce chodníku, příkopů a vjezdů“
Žádost obce Tismice o dotaci na projekt “Rekonstrukce chodníku, příkopů a vjezdů“(chodník k mateřské škole) byla podána
do Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotace nebyla přiznána. Obec odstranila vytčené nedostatky projektu a opravené
přílohy doplní do červnové výzvy SFDI. Financování výstavby chodníku z dotace v roce 2015 je stále možné. Vzhledem
k tomu, že většina občanů a jednotně také všichni zastupitelé
považují bezpečnostní situaci v přístupu ke školce za kritickou
a vzhledem k tomu, že se obci podařilo vysoutěžit téměř poloviční projektovou cenu, bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována bez ohledu na dotaci. Zhotovitelem stavby bude firma AVE Kolín s.r.o.. Stavba bude zahájena 1. 6. 2015, v červenci budou práce přerušeny. Znovu se bude pokračovat v srpnu a září roku 2015. Stavební dozor bude vykonávat Ing. Jana
Školová. Věříme, že výstavba chodníku (chráněného v nejužší
části svodidlem) významně přispěje k bezpečnosti všech chodců. Definitivně bude také vyřešen odtok dešťových vod v této
lokalitě.

K ANALIZACE A VODOVOD

Žádost obce Tismice o financování kanalizace a vodo-
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vodu z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství
ČR nebyla podpořena z důvodu nedostatku finančních
prostředků ministerstva. Více v samostatném článku.

VEŘEJNÁ SCHŮZE

Obec Tismice plánuje na podzim tohoto roku veřejnou schůzi. Každý z občanů může podat svůj písemný
návrh na zařazení konkrétního bodu programu schůze.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
Obec Tismice podala žádost o dotaci do Středočeského
Fondu rozvoje měst a obcí na projekt Rekonstrukce
veřejného osvětlení Tismice. Výsledek dotačního řízení bude znám v říjnu tohoto roku. Obec pořídila prováděcí dokumentaci, která nově počítá s úspornými LED
svítidly. Nově by mělo vzniknout 66 světelných bodů,
které nahradí stávající stará svítidla. S ohledem na termín možného přiznání dotace uvažuje obec Tismice
o realizaci akce v roce 2016. Po Limuzích se tak
konečně snad i Tismice dočkají kvalitního osvětlení.
Jedno svítidlo bude umístěno s předstihem poblíž trafostanice nedaleko Poláškových již počátkem měsíce
června.

DOTACE HASIČI

Obec Tismice podala žádost o dotaci do Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na
pořízení zásahové výstroje SDH Tismice. Starostka
obce děkuje R. Ferbsovi za spolupráci při přípravě
žádosti.

KŘIŽOVATK A LIMUZY

Hlavní křižovatka v Limuzích stále čeká na vodorovné dopravní značení. KSÚS slíbila bílé čáry vyznačit cca do konce května. Důvodem pozdní realizace je
organizační struktura správy silnic. Již řadu let nemá
tato příspěvková organizace kraje své stroje a techniky a každou službu si „kupuje“. Proto jsou výspra-
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vy a značení realizovány najednou v momentě, kdy se
„posbírá“ více malých zakázek a firmě se to vyplatí.
Je to velmi nešťastné a trápí to všechny obce již řadu
let.

VÝSPR AVA VÝTLUKŮ

Starostka obce urgovala u cestmistra pana
Trpišovského „jarní“ výspravu výtluků. Všichni jsme
zaznamenali hromádky drobného štěrku na hlavní
komunikaci. Turbo jelo hlava nehlava přes vodorovné
dopravní značení autobusových zastávek Na kopečku i přes silniční kanalizační vpusti. Cestmistr slíbil
nápravu a vyčištění vpustí. Obsluhu stroje asi příliš
nezajímá, že většina drobných kamínků bude deštěm
spláchnuta do kanalizace, vždyť z cizího krev neteče.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Je jaro, znovu zahajujeme čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu. 18. května se nesváží, 25. 5. ano
a dále po 14 dnech vždy v sudý týden.

SMS BR ÁNA OBCE

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 191 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
PŘÍJEMCE JE ZCELA ZDARMA. Pozor: Zprávy
jsou rozesílány z „automatu“, na jeho číslo se NELZE
DOVOLAT.

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST

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

ZASTÁVKY U HŘBITOVA

Obec Vrátkov se ujala projektování a zamýšlí následnou výstavbu autobusových zastávek linky 435
u hřbitova v Tismicích. Obec Tismice odpustila obci
Vrátkov pravidelný příspěvek na provoz hřbitova po
dobu 4 let.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Zastupitelé Ing. Jana Školová a Jiří Zubík připravují
anketu, ve které budou moci všichni občané vyjádřit
svůj zájem o vybudování nového multifunkčního hřiště v Tismicích.

PROŘEZ STROMŮ LIMUZY

Obec Tismice prostřednictvím odborné osoby provádí prořez stromů v Limuzích, aby zabránila možnému ohrožení zdraví občanů a poškození majetku. Na
některých stromech byly umístěny stabilizační vazby.

PODSTAVEC SOUSOŠÍ

Obec Tismice má přislíbenu dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 40. tis Kč na restaurování podstavce sousoší sv. Jana Nepomuckého vstupního schodiš-
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tě areálu kostela v Tismicích. Práce budou akademickým sochařem panem Josefem Pospíšilem zahájeny
v nejbližší době.

OPR AVY KOSTELA

V současnosti rekonstruuje ŘKF Český Brod ohradní
zeď kostela v Tismicích. Stavební technik pan Herzog
obec informoval, že farnost obdrží v roce 2015 dotaci
ve výši cca 800 tis. Kč, ze které bude opravena fasáda
kostela. V dalších letech jsou plánovány opravy stropních a nástěnných fresek. Finanční podpora pochází
z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR.

KNIHA O KLEPCI

Pan Jan Psota ml. z Hradešína připravuje vydání své
knihy o Klepci. Je na co se těšit.

MŠ ODVODNĚNÍ

Mateřská školka ve spolupráci s obcí řeší odvodnění
zadní stěny objektu školky. Údržba bude hrazena
z investičního fondu školky.

DĚTSKÝ DEN TISMICE

Po vzájemné dohodě bude letos Dětský den organizovat obec Tismice, hasiči přislíbili pomoc. Termín
konání sobota 20. 6. 2015, v případě nepříznivého počasí 27. 6. 2015. Rádi bychom zorganizovali
noční výpravu za „…“ a také přespání pod širákem.
Nachystejte karimatky, celty a spacáky.

DĚTSKÝ DEN LIMUZY

Dětský den v Limuzích organizuje spolek Život pod
Klepcem. Spolek má novou předsedkyni, Ing. Václavu
Coombesovou (Vendulku).

KNIHOVNA

Obecní knihovna aktualizovala svůj knihovní fond,
byly zapůjčeny nové knižní tituly. Paní knihovnice
srdečně zve všechny čtenáře k počtení.

KOMPOSTÉRY

Obec Tismice zakoupila pro občany nové kompostéry. Neváhejte a dejte si je na své zahrádky. Stačí
podepsat smlouvu o výpůjčce, po pěti letech je kompostér Váš. Vše zcela zdarma. JSME RÁDI, ŽE
KOMPOSTUJETE.


NEPOŘ ÁDEK NA VEŘEJNÝCH
PROSTR ANSTVÍCH
Paní Fuchsová nás požádala, abychom upozornili na
nepořádek na veřejných prostranstvích. S jejím názorem se zcela ztotožňujeme, a proto Vás všechny spoluobčany velmi žádáme, abyste zachovávali pořádek
kolem kontejnerů u fary a majitele psů (zejména těch
velkých) žádáme, aby po svých miláčcích uklízeli
exkrementy. CHODNÍK NENÍ VEŘEJNÉ WC
A NIKDO NESTOJÍ O TO, PROCHÁZET ŽUMPOU.
Stejně tak prosíme zejména mládež, aby si našla jinou
zábavu, než rozbíjet skleněné láhve na chodníku
k bytovkám. Děkujeme.
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Obec a mateřinka se starají o to, aby autobusové
zastávky byly milé a veselé. Mnozí se svými „uměleckými“ dílky připojují. Radost z toho nemáme. Netěší
nás ani, že první květináč s maceškami zmizel z tismické zastávky po třech dnech. Museli jsme koupit
nový. Snad alespoň dělá radost jinde, třeba byl dokonce znovu zpeněžen. Jsme v Čechách.

KRONIK ÁŘ‘/K A

Obec Tismice hledá kronikáře, kronikářku.

VEČER POD LAMPOU•

Zkusili jsme „Večer pod lampou“, v místní knihovně
nad knihami české autorky Marie Kubátové. Dorazila
jen jedna návštěvnice, poseděli jsme, něco přečetli. Knížky si pak půjčila domů. Snad jí četba udělala radost.

VANDALSTVÍ NA HŘBITOVĚ

Z důvodu vandalství byla vrata hřbitova opatřena řetězem a visacím zámkem. Klíč je oproti podpisu
k zapůjčení na obecním úřadě.

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. 8/2014 ze
dne 2. 12. 2014
1až 3/8/2014

Formální úkony

4/8/2014
ZOT schválilo Návrh rozpočtu obce
Tismice (resp. jeho závazné ukazatele) na rok 2015.
Rozpočet je navržen jako schodkový, přičemž tento
schodek je kryt finanční rezervou minulých let.
5/8/2014
ZOT schválilo Návrh aktualizace
Rozpočtového výhledu obce na období 2015- 2020.
6/8/2014
ZOT schválilo aktualizaci Místního
programu obnovy vesnice - obce Tismice a jejich částí
Tismice a Limuzy, č. 1/2014.
7/8/2014

ZOT schválilo Rozpočtové opatření č.
7/2014.

8/8/2014
ZOT schválilo Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků obce Tismice v roce 2015, poprvé za rok 2014. Inventura se uskuteční v termínu 21. 1.
2015 – 28. 1. 2015, komise ve složení-předsedkyně Ing.
Jana Školová a člen Libuše Bucharová.
9/8/2014
ZOT schválilo aktualizaci Směrnice
k veřejným zakázkám č. 28/2014.
10/8/2014
ZOT schválilo Jednací řád Zastupitelstva
obce Tismice, který plně nahrazuje
dosavadní jednací řád, vč. jeho pozdějších dodatků.
11/8/2014
ZOT schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6006587
mezi obcí Tismice a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je zřízení, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy (betonový stožár Jb 9/6,
kabelový svod, kabelové vedení NN v celkovém rozsahu
1,2 m2 na pozemku parc. č. 373/1 v k. ú. Tismice.
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12/8/2014
ZOT schválilo uzavření Smlouvy
č. 317/2015 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim
v roce 2015.
13/8/2014
ZOT schválilo uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Tismice a STAVEBNÍ PORADNOU, spol.
s r.o., jejímž předmětem je zajištění uspořádání zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
formou otevřeného řízení, podlimitního na stavební práce akcí “TISMICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
A VEŘEJNÝ VODOVOD PRO OBCE TISMICE
A LIMUZY“, celkem za 65.000,- Kč bez DPH.
14/8/2014
ZOT revokuje Usnesení č. 26/7/2014 ze
dne 6. 11. 2014 a schvaluje návrh Smlouvy o umožnění
realizovat stavbu „Tismice – rekonstrukce chodníku, příkopů a vjezdů“ mezi Středočeským krajem
a obcí Tismice a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Zastupitelstvo dále souhlasí s objednáním poradenské služby, zahrnující celý proces administrace projektu od zpracování žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení až po závěrečné vyhodnocení akce, celkem za
52.000,- Kč bez DPH, fakturovaných po dílčích krocích
u firmy IPI s.r.o..
15/8/2015
ZOT souhlasilo s objednáním úpravy
prováděcích dokumentací staveb kanalizace a vodovodu celkem za 41.000,- Kč bez DPH a 47.000,- Kč bez
DPH od firmy INGAS s.r.o..
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 9/2014 ze
dne 17. 12. 2014
1až 5/9/2014

Formální úkony

6/9/2014
ZOT schválilo přípravu ankety k multifunkčnímu hřišti v Tismicích. Na základě výsledků
ankety zastupitelstvo následně rozhodne o případném
zadání technického projektu a jeho projednání staveb-
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ním úřadem.
7/9/2014
ZOT schválilo Rozpočet obce Tismice
(resp. jeho závazné ukazatele) na rok 2015. Rozpočet je
navržen jako schodkový, přičemž tento schodek je kryt
finanční rezervou minulých let.
8/9/2014
ZOT schválilo Rozpočtový výhled obce
Tismice na období 2015- 2020.
9/9/2014

ZOT schválilo Rozpočtové opatření
č. 8/2014.

10/9/2014
ZOT Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě
o zabezpečení odpadového hospodářství v roce 2015.
11/9/2014
ZOT stanoví, že řešením problematiky
Nakládání s BRKO a kovovým odpadem po 1. 1. 2015,
dále řešením problematiky likvidace odpadních vod
v Limuzích , resp. analýzou daných skutečností, se budou
zabývat všichni zastupitelé. Výbor pro ŽP za tímto účelem ustanoven nebude.
12/9/2014
ZOT bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly hospodaření MŠ za 3. Q roku 2014 a souhlasí
s převodem částky 109.537,84 Kč z investičního do rezervního fondu a s přerozpočtováním částky 10.000,- Kč
z kapitoly energie do kapitoly služby rozpočtu MŠ
Tismice.
13/9/2014
ZOT bere na vědomí revizní zprávu –
Elektroinstalace – silová část – Mateřská škola Tismice
a ukládá ředitelce mateřské školy bezodkladně (nejpozději do 31. 1. 2015) odstranit ve zprávě popsané závady. Zastupitelstvo ukládá ředitelce školky na financování oprav použít provozní příspěvek obce Tismice na rok
2015.
14/9/2014
ZOT schvaluje cenovou nabídku společnosti TRI-IN na přepracování světelně technického řešení
projektu „Veřejné osvětlení Tismice“, celkem za 12.000,Kč bez DPH.
15/9/2014
ZOT schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. S-3420/DOP/2014 na provádění technického dozoru investora včetně výkonu inženýrsko investiční činnosti a výkonu koordinátora BPOZ na akci „III/1138
Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. Č. 1138“, mezi
Středočeským krajem, obcí Tismice a FRAM Consult
a.s..
16/9/2014
ZOT souhlasí s uspořádáním výběrového řízení „mimo režim zákona“ na dodavatele stavby
chodníku k mateřské škole Tismice v lednu roku 2015.
Zastupitelé dodají do 10. 1. 2015 starostce své návrhy
na zhotovitele, kteří mají být písemně osloveni.
17/9/2014
ZOT bere na vědomí závěry kontrol
plnění usnesení zastupitelstva za I. a II. pololetí roku 2014,
které provedl předseda výboru Roman Polák.
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Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 1/2015 ze
dne 23. 1. 2015
1až 3/1/2015

Formální úkony

4/1/2015
ZOT schvaluje Výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce s názvem: “Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obec Tismice a
Limuzy – v úseku rekonstruované komunikace (centrum
obce Tismice)“. Zastupitelstvo tak činí s přesvědčením,
že účelově nedělí zakázky pod zákonné limity. Je skutečností, že i kdyby se plánovaná veřejná zakázka s názvem
„Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro
obec Tismice a Limuzy – v úseku rekonstruované komunikace (centrum obce Tismice)“ s předpokládanou hodnotou cca 1,5 mil. Kč bez DPH zadávala jako součást „velké“ zakázky s názvem „Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obec Tismice a Limuzy“, kterou zadavatel má v úmyslu zadat formou otevřeného podlimitního řízení, stále by byl naplněn finanční limit pro
zadávání zakázky jako otevřeného podlimitního řízení.
Cílem zadavatele, obce Tismice, není účelové dělení jedné
podlimitní zakázky na zakázky malého rozsahu, tzn. rozdělení úseku stavebních prací na několik malých úseků a
jejich zadání napřímo osloveným dodavatelům. Důvodem
zadání zakázky malého rozsahu na úsek: silnice III/1138
v obci Tismice v km 0,000-0,250 s předpokládanou hodnotou 1,5 mil. Kč bez DPH je objektivní provedení stavebních prací, které následně tj. v době zahájení „velkého“ zadávacího řízení již není možné realizovat.
Zastupitelé konstatují, že obec Tismice učinila pro včasný výběr dodavatele vše, co bylo v jejích možnostech, tj.
zahájila otevřené podlimitní výběrové řízení již
v létě roku 2014. Kvalitu podaných nabídek nemohla obec
Tismice ovlivnit. Zastupitelé konstatují, že existují objektivní důvody, na základě kterých zadavatel, obec Tismice,
nemůže obě zadávací řízení spojit, resp. zakázku malého rozsahu spojit s „velkým“ zadávacím řízením. Tímto
důvodem je realizace akce „ III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 1138 – 1“ v termínu cca 1. 2. 2015
– 31. 5. 2015 prostřednictvím f. Porr, a.s. Investorem akce
je Středočeský kraj a obec Tismice (pouze část dešťové
kanalizace), akce je dotována z ROP NUTS II. Nepoložení
potrubí tlakové kanalizace a vodovodu v rekonstruovaném úseku komunikace by ohrozilo následné odkanalizování a zásobení vodou části obce Tismice po pravém břehu potoka Bušince.
Zastupitelstvo obce Tismice jmenuje hodnotící komisi ve
složení: JUDr. Hana Němečková, Václav Hovorka (odborný konzultant) a Ing. Martina Zdražilová, náhradník Petr
Heřtus, náhradníci Petr Heřtus za Martina Zdražilová
a Ing. Jana Školová za Václav Hovorka.
5/1/2015
ZOT schvaluje zveřejnění záměru ve
věci výpůjčky bývalé hasičské kolny v Limuzích předem
určenému zájemci – spolku Život pod Klepcem.
6/1/2015
ZOT schvaluje, že obci Vrátkov bude
v případě výstavby autobusových zastávek u hřbitova
v Tismicích odpuštěn příspěvek na provoz hřbitova
v Tismicích po dobu 4 let, poprvé za rok 2015.
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7/1/2015
ZOT pověřuje starostku obce zajištěním
přípravy zadávací dokumentace na akci Výstavba chodníku k mateřské škole Tismice a to prostřednictvím IPI s.r.o.
a souhlasí s oslovením 5 konkrétních firem: RAISA, spol.
s r.o.; AVE Kolín s.r.o.; PORR, a.s.; GREGOR – CZ, s.r.o.;
Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o.
8/1/2015
ZOT pověřuje starostku obce zjištěním možného nárůstu financí do rozpočtu obce v případě
povolení VHP.

k akci „Vlajka pro Tibet“, spočívající ve vyvěšení Tibetské
vlajky dne 10. 3. 2015.
6/2/2015
ZOT schválilo Závěrečnou zprávu
o inventarizaci majetku a závazků obce Tismice k 31.
12. 2014. Inventarizace majetku a závazků byla dne 16.
2. 2015 podrobena přezkumu hospodaření – krajskému
auditu.
7/2/2015
ZOT bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření
obce Tismice za rok 2014.

9/1/2015
ZOT bere na vědomí náměty činnosti případného dobrovolného svazku obcí SO ORP Český
Brod, předložené starostou Jakubem Nekolným a Helenou
Vavrekovou. Zastupitelé probrali možná pro a proti,
vyplývající z případného založení DSO a konstatovali, že
nabízené služby nevyvolávají potřebu DSO zakládat.

8/2/2015
ZOT bere na vědomí závěry Zpráv o kontrole provedené finančním výborem ve složení Školová a
Hladečková za 1. pololetí roku 2014.

10/1/2015
ZOT deklaruje zájem obce Tismice
o službu konanou na základě veřejnoprávní smlouvy
s městem Český Brod, konkrétně o službu úsekového
měření rychlosti v obou částech obce (Tismice i Limuzy)
za předpokladu, že veškeré náklady na výkon této služby
budou umořeny z vybraných pokut a tato služba žádným
způsobem nezatíží rozpočet obce Tismice. Zastupitelstvo
dále zvažuje napojení elektronického zabezpečení úřadu na centrální pult Městské Policie Český Brod a službu
odchyt psů, pokud by objednatelem služby v každém jednotlivém případě byla obec, nikoli samotný občan.

10/2/2015
ZOT souhlasí se zapojením obce Tismice
do přípravy projektových žádostí na získání finanční podpory z OPŽP na pořízení digitálního povodňového plánu a pořízení varovného a informačního systému, dále na
zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření (zastřešuje Město Český Brod).

11/1/2015

ZOT schválilo Rozpočtové opatření
č.1/2015.

12/1/2015
ZOT schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 (linka PID č. 435) pro rok 2015 a Dodatek č. 5 a 6
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 (linka PID č. 491) pro rok 2015.
13/1/2015
ZOT schválilo podání projektu „Veřejné
osvětlení Tismice“ do jarní výzvy SFROM 2015 a souhlasí s 5% ním závazkem spoluúčasti obce Tismice na financování projektu.
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 2/2015 ze
dne 17. 2. 2015
1až 3/2/2015

Formální úkony

4/2/2015
ZOT schválilo Výzvu k podání nabídek ve
veřejné zakázce s názvem: „TISMICE – KOMUNIKACE
II. TŘÍDY, Rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“.
Zastupitelstvo obce Tismice jmenuje hodnotící komisi ve složení: Jiří Novotný, Ing. Jana Školová (odborný
konzultant), Jana Strnadová (odborný konzultant), Ing.
Martina Zdražilová, Jiří Zubík a dále jmenuje náhradníky: Petr Heřtus, Roman Polák, Libuše Bucharová a Dana
Hladečková.
5/2/2015

trubadur 2015-1.indd 6

ZOT schválilo připojení obce Tismice

9/2/2015
ZOT schvaluje prodej části pozemku
konkrétně prodej pozemku parc. č. 3/6 o výměře 20 m2
za cenu 10.000,- Kč bez DPH.

11/2/2015
ZOT souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě,
mezi společností NET4GAS, s.r.o. a obcí Tismice, týkající
se pokládky nových ss kabelů od stávající stanice SKAO
do stávajícího propojovacího objektu PO 1 ISS do pozemku parc. č. 708 v k. ú. Limuzy za předpokladu jednorázové úhrady ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
12/2/2015

ZOT schválilo Rozpočtové opatření
č.2/2015.

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 3/2015 ze
dne 6. 3. 2015
1až 3/3/2015

Formální úkony

4/3/2015
ZOT bere na vědomí plány ředitelky
mateřské školy na dovybavení hřiště MŠ Tismice herními
prvky v hodnotě cca 123.000,- Kč a vítá přípravu projektu. Zastupitelstvo konstatuje, že konkrétní žádost o dotaci na tento projekt lze schválit teprve na základě specifikace dotačního titulu a způsobu financování (tj. poskytovatel dotace, výše dotace v %, celkové náklady, uznatelné
náklady a návrh – z čeho bude spolupodíl financován).
5/3/2015
ZOT doporučuje ředitelce školky nechat
zhotovit zemní sondy (výkopy) za účelem zjištění příčiny vlhnutí budovy. Zdražilová poskytne ředitelce školky
vzor dohody o provedení práce, Polák popř. Zdražilová
se pokusí sehnat pracovníka (totéž může učinit ředitelka
školky), který sondy vykope. Školová následně zjistí příčinu vlhnutí objektu a vytvoří poptávku. Ředitelka MŠ
nechá soupis prací ocenit a následně nabídky znovu předloží zastupitelstvu. Tyto práce budou hrazeny z provozní-
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ho příspěvku obce na rok 2015, z kapitoly údržba.
6/3/2015
ZOT rozhodlo, že sečení školní zahrady
v roce 2015 bude nadále v rámci smlouvy o dílo s obcí
zajišťovat pan Hladík. Polák poskytne ředitelce školky
kartony na zakrývání oken. Za zakrývání oken zodpovídá
ředitelka školky. Zastupitelstvo schválilo celkovou odměnu za sečení obce v roce 2015 ve výši 110.000,- Kč.
7/3/2015
ZOT schválilo převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Tismice za rok 2014 do
fondů školky takto: do rezervního fondu 44.272,89 Kč a
do investičního fondu částku 36.633,- Kč. Zastupitelstvo
obce ukládá ředitelce MŠ Tismice předložit ke schválení
aktuální odpisový plán. Zastupitelstvo obce dále ředitelce MŠ Tismice ukládá v termínu do 15. 4. 2015 předložit
návrh na tvorbu fondů a dále ředitelce ukládá vždy v termínu do 31. 10. předložit zastupitelstvu obce svůj požadavek na objem a rozdělení provozního příspěvku v následujícím roce (forma bude zastupitelstvem obce upřesněna).
8/3/2015
ZOT schválilo uzavření smlouvy o dílo
na restaurování podstavce sousoší sv. Jana Nepomuckého
v Tismicích s akademickým sochařem, panem Josefem
Pospíšilem.
9/3/2015
ZOT ve věci realizace stavby vysoutěžené v rámci veřejné zakázky “Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obec Tismice a Limuzy
– v úseku rekonstruované komunikace (centrum obce
Tismice)“, pověřuje starostku obce:
Uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.
V případě nedohody uzavřením smlouvy s druhým vybraným uchazečem dle zákona o veřejných zakázkách
Uzavřením smlouvy na výkon BOZP se společností FRAM Consult a.s.
Uzavřením smlouvy na výkon TDI s firmou ŽP
Projekt s.r.o.
Vystavením objednávky na archeologický dozor
stavby společnosti Syrakus
10/3/2015
ZOT souhlasilo s vydáním kladného stanoviska k DUR (projektové dokumentaci pro územní
řízení) stavby “LIMUZY – 26 rodinných domů + 6 bytových domů, technické vybavení a komunikace“ za obdobných podmínek obce z roku 2005.
Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 4/2015 ze
dne 8. 4. 2015
1až 3/4/2015

Formální úkony

5/4/2015
ZOT schválilo svedení dešťové vody
ze střechy mateřské školy do travnaté plochy (v areálu
zahrady MŠ) k plotu podél silnice II. třídy. Školová návrh
dopracuje, ředitelka po odsouhlasení ceny se starostkou
objedná dle podkladů materiál, starostka poskytne kontakt na pracovníka, s nímž může ředitelka školky uzavřít
smluvní vztah. Oprava bude hrazena z investičního fondu
obce. O čerpání investičního fondu v konkrétní výši ředitelka zřizovatele předem požádá.
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6/4/2015
ZOT schválilo podání žádosti o dotaci
na akci/projekt „Využití recyklovaného plastu pro relaxaci dětí aneb obnova dětského hřiště tismické mateřinky
II: etapa“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“
7/4/2015
ZOT schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst na akci: „Veřejné osvětlení Tismice“ a dále schvaluje závazek obce Tismice tuto akci spolufinancovat v minimální výši 21,7 % z celkových uznatelných nákladů akce.
8/4/2015
ZOT schválilo podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 na akci: „Obnova zásahové výstroje
dobrovolných hasičů v Tismicích“ a dále schvaluje závazek obce Tismice tuto akci spolufinancovat z rozpočtu
obce Tismice v minimální výši 5 % z uznatelných nákladů akce.
9/4/2015
ZOT schvaluje celoroční hospodaření
obce Tismice a Závěrečný účet obce Tismice za rok 2014,
vč. Zprávy o přezkumu hospodaření - BEZ VÝHRAD.
10/4/2015
ZOT schvaluje Pravidla pro údržbu a
výstavbu sjezdů a nájezdů na území obce Tismice.
11/4/2015
ZOT schvaluje možnost požádat o individuální dotaci z rozpočtu obce Tismice na rok 2015.
Zastupitelstvo schvaluje formulář žádosti, formulář
finančního vypořádání dotace a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.
12/4/2015
ZOT schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2015, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 476,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 5. 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva,
jehož se zúčastnil. ZOT stanoví odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena výboru ve výši 0,- Kč měsíčně.
ZOT stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo člena výboru zastupitelstva ve výši
590,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 5.
2015 nebo ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena
výboru. Celkem tedy bude neuvolněný člen zastupitelstva
a zároveň člen nebo předseda výboru pobírat 1.066,- Kč.
13/4/2015
ZOT schválilo návrh Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu oprávněného vykonávat komunikační činnosti. Oprávněný
je investorem stavby vynucené překládky pod označením“71010-007361, VPI Tismice“, v jejímž rámci bude na
pozemcích parc. č. 1303/4, 1302/7, 1302/6 a 1338/3 v k. ú.
Tismice umístěno podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, úložný metalický a optický kabel
v trubce HDPE v celkové délce cca 32 bm.
14/4/2015

ZOT schválilo Obecně závaznou vyhláš-
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ku obce Tismice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tismice. Zastupitelstvo obce Tismice
schválilo návrh Smlouvy o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna Radim.

sí, že společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude sděleno, že
se realizace akce (VO Tismice) posouvá do roku 2016.
Na přelomu roku 2015/2016 po vyrozumění o přidělení
či nepřidělení dotace ze SFROM bude zahájeno výběrové
řízení na zhotovitele pro následnou realizaci akce v roce
2016.

15/4/2015
ZOT na návrh obce Vrátkov rozhodlo
o umístění budoucích autobusových zastávek „U hřbitova“ dle varianty č. 2.

7/5/2015
ZOT preferuje řešit stávající vlhnutí
objektu MŠ Tismice v nejnutnějším rozsahu, tj. svedení
dešťových vod k plotu u komunikace, odkopání okapového chodníku, izolace zdiva a obnova chodníku. Se zajištěním opravy pomohou Polák a Školová. Oprava bude hrazena z investičního fondu.

16/4/2015
ZOT ve věci realizace stavby vysoutěžené v rámci veřejné zakázky „Tismice – komunikace II.
třídy, Rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“, rozhodlo na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Jako dodavatel stavby „Tismice
– komunikace II. třídy, Rekonstrukce chodníků, příkopů a
vjezdů“ byl vybrán uchazeč AVE KOLÍN s.r.o. Smlouva
bude upravena dodatkem v souvislosti se skutečností,
že realizace akce není podmíněna přiznáním dotace ze
SFDI.
17/4/2015
ZOT schválilo prodej pozemku, konkrétně prodej pozemku parc. č. 3/6 o výměře 20 m2 za cenu
10.000,- Kč bez DPH společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
18/4/2015
ZOT schválilo položení chráničky pro
budoucí kabel ČEZ v blízkosti autobusové zastávky
u rybníka v Tismicích firmou Porr a.s., na náklady obce
Tismice, za cenu 4.934,21 Kč bez DPH. O kompenzaci
bude jednáno s budoucím zhotovitelem ČEZ.

8/5/2015
ZOT schválilo vyplacení částky 433,- Kč
panu Janu Psotovi, jako úhradu nákladů za pořízení historických materiálů pro obec Tismice v rámci aukce.
9/5/2015
ZOT pověřuje členky finančního výboru,
jmenovitě Ing. Janu Školovou, Libuši Bucharovou a Danu
Hladečkovou výkonem přímé kontrolní činnosti
v MŠ Tismice v součinnosti se statutárním zástupcem
obce, starostkou.
10/5/2015
ZOT schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o osobním závazku ze dne 20. 4. 2006 mezi obcí Tismice
a paní Helenou Vujkovičovou.
11/5/2015
ZOT schválilo znovupodání projektu
„Rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“ (chodník
k MŠ Tismice) do druhé výzvy SFDI v roce 2015.

19/4/2015
ZOT schválilo návrh plánovací smlouvy,
který chrání zájmy vlastníků nemovitostí a občanů Limuz
v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných a bytových domů v areálu bývalého statku v Limuzích.

12/5/2015
ZOT pověřuje starostku obce organizací zadávacího řízení pro výběr TDI a BOZP pro akci
„Rekonstrukce chodníků, příkopů a vjezdů“ (chodník
k MŠ Tismice) v souladu s vnitřní směrnicí obce.

Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 5/2015 ze
dne 28. 4. 2015

13/5/2015
ZOT schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti Tismice, kNN pro hřbitov č.
IV-12-6010339/VB/1 a IV-12-6010339/VB/2 ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., spočívajícího v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, konkrétně kabelového
vedení NN v pozemku parc. č. 547/3 v k. ú. Tismice
a kabelového vedení NN a kabelové přípojkové skříně na
pozemku KN p. č. 547/4 (před hřbitovem) v k. ú. Tismice.

1až 3/5/2015

Formální úkony

4/5/2015
ZOT bere na vědomí, že se dne 21. 5.
2015 uskuteční schůzka starostů a právních zástupců obce
Tismice a Města Český Brod ve věci investičního příspěvku obce Tismice za připojení se na kanalizační síť města.
O výsledcích jednání bude starostka zastupitelstvo informovat.
5/5/2015
ZOT vybralo za zhotovitele akce
„Elektropřípojka pro měrný objekt – splašková kanalizace Tismice“, v k. ú. Český Brod dodavatele Karel Vaníček
Energo Final. Cena díla činí 124 540,- Kč bez DPH, dílo
bude realizováno po etapách dle finančních možností obce
Tismice.

14/5/2015
ZOT schválilo Smlouvu o náhradě za
omezení užívání silnice mezi obcí Tismice
a Středočeským krajem č. 15/1001/KH/JK/OU, týkající se
protlaku pod komunikací II/113 v k. ú. Český Brod v rámci akce „Tismice – splašková kanalizace, elektropřípojka
pro měrný objekt“.
(ou)

6/5/2015
ZOT schválilo osazení svítidla v místě stávajícího kabelového vedení (přípolož přípojky GSM
stožár) na pozemku parc. č. 92/1 v k. ú. Tismice, ve vlastnictví obce Tismice. K osazení světelného bodu A33 dle
prováděcí dokumentace bude vyzván dodavatel Karel
Vaníček Energo Final. Zastupitelstvo obce dále souhla-
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Autobusové zastávky u hřbitova aneb, proč jsme zvolili variantu 2
Varianta 1
tj. první zastávka při výjezdu z Tismic na Vrátkov po pravé straně před odbočkou na hřbitov a druhá zastávka po
levé straně za odbočkou na hřbitov zohledňuje špatný
výhled ve vnitřním oblouku ve směru do Vrátkova. Proto
byly zastávky na silnici umístěny v opačném pořadí, než
je obvyklé a zmíněná zastávka ve směru do Vrátkova byla
umístěna blíže k obci Tismice do přímější části oblouku,
kde je rozhled o něco lepší. Auta k zastávce přijíždí

z rovného úseku. Pokud tedy autobus zastaví v této zastávce, mohlo by ho auto opatrně objet. Zmizela by tím ale
současná „parkovací místa“. Automobily by parkovaly
v obou směrech a měly by problémy s otáčením pro jízdu zpět. Zastávka ve směru do Vrátkova by byla umístěna
v prudším stoupání a autobus by v zimním období mohl
mít problémy s rozjezdem.

Varianta 2
tj. první zastávka při výjezdu z Tismic na Vrátkov po levé
straně před odbočkou na hřbitov a druhá zastávka po pravé straně za odbočkou na hřbitov by v případě přítomnosti autobusu v zastávce znamenala špatný rozhled pro
auta jedoucí do Vrátkova. Auta by musela pravděpodobně zastavit, počkat až lidé vystoupí a nastoupí do autobusu. Zastávka bude “na znamení” a autobus zde bude stát
pouze nahodile. Tato varianta je výhodnější pro parková-

ní osobních automobilů, která by parkovala, jako doposud. Lidé přijíždějící autobusem z Vrátkova by vystoupili
a plynule by pokračovali na hřbitov a nemuseli by kličkovat mezi parkujícími osobními automobily. Komunikace
nad odbočkou na hřbitov má menší podélný spád, takže by se v zimě autobus lépe rozjel. Dle normy musí být
vzdálenost mezi zastávkami minimálně 30 metrů.
(ou)

Dotace spolkům jinak aneb složitěji k neradosti spolků i úřadu

Byla schválena novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s účinností od 20. 2.
2015. Tato novela zásadně mění a nastavuje nový systém
poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávných
celků. Jsou zde stanoveny závazné náležitosti žádostí o
dotaci, smluv o poskytnutí dotací, programů pro poskytování dotací a také povinnosti zveřejňování dokumentů na
úřední desce. Nedodržení některých těchto ustanovení je
považováno za správní delikt.
Zastupitelstvo obce Tismice města na svém jednání 8. 4.
2015 rozhodlo, že vzhledem k časové náročnosti grantového procesu bude možné v roce 2015 požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pouze individuálně na přede-
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psaných formulářích. Žádat mohou právnické osoby.
Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých
finančních prostředků. Toto finanční vypořádání je nutné
předložit na předepsaných formulářích.
(ou)
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zdroj: časopis Moderní obec (březen 2015)
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Sbíráte oděvy - děkujeme

Vjezdy k nemovitostem
Čas od času se občané obracejí na obecní úřad s požadavkem
opravy a údržby vjezdů k nemovitostem. Mají za to, že je to
jednoznačně povinnost obce. Mnoho let jsme tento problém
v podstatě neřešili a zajišťovali pouze nutnou údržbu komunikací. Obecní rozpočet ani větší možnost nenabízí. Věc nám
ale není lhostejná a proto jsme se poohlédli v okolních obcích
a městech, jak to řeší jinde. Pro radu jsme si došli i na odbor
dopravy v Českém Brodě.
Zjistili jsme, že náš postup byl v podstatě správný, každý vlastník nemovitosti je ze zákona povinen svůj vjezd po schválení obcí nebo stavebním úřadem vybudovat sám a sám ho také
nadále udržovat.
Proto zastupitelstvo schválilo dokument, který jasně definuje, jak má každý stavebník již před zamýšlenou výstavbou, při
ní a dále při udržování vjezdu postupovat. Tento dokument je
závazný pro všechny majitele nemovitostí a naleznete ho také
na www.tismice.cz/ záložka: Místní komunikace.
Z dokumentu zjednodušeně řešeno vyplývá, že pokud stavíte nový dům a budujete nový vjezd, podléhá toto stavebnímu řízení, své podmínky si zde řekne i obec Tismice. Stávající
vjezdy na vlastní náklady udržujete a to včetně propustků
a chcete-li je rekonstruovat, musíte se nejdříve obrátit na obec
a dohodnout podrobnosti výstavby (provedení, materiál, povr-
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chy …). Rekonstruuje –li obec celou ulici, popř. chodníky, pak
automaticky rekonstruuje i vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Tak tomu bylo v centru obce Tismice v roce 2009 a bude
tomu tak i při výstavbě chodníku podél komunikace k mateřské škole v Tismicích. Obec tak zajistí jednotný povrch vjezdů ke všem nemovitostem v dané lokalitě. Počítá s tím i projekt obnovy uličního prostoru v Lajtlovicích. Tato investice ale
z finančních důvodu nebude v nejbližší době realizována.
Obec upozorňuje, že není možné si bez předchozího projednání rozšiřovat vjezdy, zatrubňovat je apod. V takovém případě bude majitel nemovitosti vyzván, aby nepovolenou stavbu
na obecním pozemku na své náklady odstranil. Důvod je prostý. Majitelé nemovitostí totiž pokládají do otevřených škarp
potrubí malých průměrů. Čela pak řádně neobezdí. Svodnice
se po čase zanesou a neplní svou funkci.
Tyto informace se jistě nesetkají s pochopením, avšak zákon
v této věci hovoří jasně a nelze povinnosti vlastníka přenášet
na obec.
(ou)
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Kolik, z jakých zdrojů a do čeho jsme od roku 2004 investovali
Jednou za čas je dobré říci si, jak jsme v minulosti hospodařili.
Zda to bylo dobře či špatně, je na posouzení každého čtenáře,
občana Tismic a Limuz. Tabulky investic zpracované k 25. 11.
2014 uvádějí, kolik peněz bylo investováno v Tismicích, kolik
v Limuzích a kolik do společných projektů či staveb. Občané
obou částí společně využívají a je jim k dispozici například
kulturní dům, knihovna či mateřská školka. Tabulky přinášejí
přehled o tom, jaké akce byly podpořeny z dotací, a které byly
naopak plně financovány z obecního rozpočtu. Z výpočtů je
rovněž zřejmá výše investic na tismickou či limuzskou „hlavu“. Nikdy není dobré občany takto dělit a myslet ve stylu „my
a oni“. Nicméně často právě z Limuz zaznívají názory, že obec
Tismice na Limuzy zapomíná. Čísla však hovoří jinak. Prostě
tomu tak není.

,19(67,&(32'32ě(1e'27$&Ë
2004
Sousoší basilika Tismice
2005
Márnice
2006
cesta k zahrad.Limuzy POV MMR
schodištČ basilika Tismice
2007
schodištČ a zeć basilika
POV MMR Mâ hĜištČ
POV .raM Mâ stĜecha
2008
Radar Tismice, 1/2008/Grant-DOP
Sportovní kabiny Tismice
Mâ vêmČna oken
Aleje Limuzy
PRV Centrum Tismice
2009
Czech Point
2010
StĜecha a ventilace .D v Tismicích
2011
VO Lajtlovice
+ĜištČ MMR Tismice park
+asiþi - vybavení
2012
.nihovna - obnova mobiliáĜe
Kabiny TJ - oprava elektro
Kapliþka Limuzy
2013
+ĜištČ Limuzy Leader
Zastávky Tismice Limuzy Leader
Slavnostní osvČtlení kostela Leader
+ĜištČ Mâ Tismice Leader
k 25.11.2014
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Tismice
celkem

dotace

Pro ty, kteří neradi luští v tabulkách – malá rekapitulace:
O roku 2004 do konce roku 2014 investovala obec Tismice
do rozvoje infrastruktury celkem 17,095 mil. Kč. Na jednoho občana je to 33 325,- Kč. Z toho 5,938 mil. Kč činily dotační prostředky.
Investice realizované v Tismicích připadající na hlavu jednoho
tismického trvale hlášeného občana činí 20 517,- Kč. Investice
realizované v Limuzích připadající na hlavu jednoho limuzského trvale hlášeného občana činí 39 930,- Kč. Investice do
mateřinky, hřbitova, kulturního domu a vodovodu, které slouží občanům obou obcí, činily 8 797,- Kč na hlavu.

Limuzy
celkem

obec

9 800

9 800

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

430 000

100 000
78 000

78 000
28 000

3 727 000

3 250 000

477 000

79 000

79 000

0

41 600
54 000

450 000
195 000

39 400
51 000

109 000

obec

sSROeþQp YyuåiWt
celkem
dotace

obec

321 000

100 000
547 000

65 000
121 000

35 000
426 000

442 000

134 000

308 000

920000

450000

470000

124533

118000

6533

104 180

77 489

26 691

296 010
2533723

266 409
1231898

29 600
1301824

22 000
50 000
50 000

717 516
310 203

dotace

40 000

10 000

267 516
115 203

2 200
3 000

196 569

144 000

52 569

5 463 688

4314400

1 149 288

80 000

56 000

24 000

186 300

117 000

69 300

746300

322000

424300
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celkem
dotace
2005
Park Tismice
165 000
2006
Spoleþenská místnost Limuzy
Rekonstrukce rybníþku Limuzy
2007
VO Limuzy malá strana
VO Tismice Borovský
71 000
VO Tismice Kaše
35 000
MŠ Tismice sociálky
DČtskp hĜištČ Limuzy
2008
VO Tismice +ladeþková
45 000
2009
DešĢovka Tismice
370 000
VO Limuzy po velkp stranČ
Basilika Tismice
200 000
Elektrokotel a topení školka
ýeská Pošta - pĜíspČvek na VO
2010
topení MŠ -2.vČtev
Basilika Tismice
200 000
rybník Limuzy
2011
ParkovištČ Lajtlovice
607207
VO Limuzy u kĜíåku
2012
106 000
Knihovna - rekonstrukce(statika a podlaha
+Ĝbitov - zĜízení vrtu
Oprava chodníku k MŠ
+ĜištČ Limuzy
Autobusové zastávky Tismice
191 000
Obnova propustku Limuzy
Vodovod od poþátku
Kanalizace Tismice od poþátku
896 585
k 25.11.2014
2 886 792

investované prostĜedky na 1 obyvatele
od roku 2004

celkem

dotace

obec

celkem

dotace

obec

165 000
565 000
318 000

565 000
318 000

1 074 000

1 074 000

65 000

65 000

505 000

435 000

71 000
35 000
280 000

280 000

135 000

135 500

110 000

110 000

144 000
168 000

144 000
168 000

1 142 000

1 142 000

3416361 1 979 000

1 979 500

45 000
370 000
200 000
70 000

0

200 000
480 000

480 000

427 761

427 761

607 207

106 000

30 000

30 000

21 600

21 600

191 000

896 585
2 886 792

Tismice
5 463 688
2 886 792
8 350 480
dČleno 407
20 517

všechny prostĜedky investované na obyvatele celkem
od roku 2004

na dotacích od 2004 získáno

obec

3486361

Limuzy
746 300
3 486 361
4 232 661
dČleno 106
39 930

70000

spoleþné vyuåití
2 533 723
1 979 000
4 512 723
dČleno 513
8 797

8 350 480
4 232 661
4 512 723
17 095 864 dČleno 513
33 325 Kþ

5 938 298 .þ

… co hodláme dělat dál?
V letošním roce jsme byli znovu neúspěšní s žádostí o dotaci na kanalizaci a vodovod na Ministerstvu zemědělství ČR.
Máme hotovu veškerou projektovou přípravu, platná všechna stavební povolení, resp. obě akce byly na jaře tohoto roku
zahájeny vynucenou pokládkou kanalizačního a vodovodního
potrubí
v centru obce Tismice. Středočeský kraj po deseti letech opravuje most a silnici ke kostelu. Do nově rekonstruovaných povrchů nebude možné po dobu pěti let vstoupit. Žádost na minis-
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terstvo byla akceptována, požadované přílohy včas doplněny,
všechny dotazy ministerstvu zodpovězeny. Přesto: … kanalizace v bleděmodrém to samé stanovisko
Do připravovaných výzev Ministerstva životního prostředí na
podzim 2015 vstoupit nemůžeme, nejsme oprávněným žadatelem, neboť nerealizujeme 2. etapu projektu dříve z OPŽP
financovanou. Musíme a budeme hledat jiné cesty.
(ou)
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… co bude s Vašimi penězi – dary na kanalizaci a vodovod?
Vaše vložené prostředky jsou uloženy na zvláštním spořícím
účtu obce Tismice, vedeném u Komerční banky. Obec Tismice
na tento účet počátkem tohoto roku převedla „svých“ 3,5 mil
Kč a tvoří tak rezervu na připravovanou investici. Nevíme, zda
do těch 3,5 mil. Kč nebudeme „muset sáhnout“ v souvislosti
s budováním veřejného osvětlení v Tismicích, ale uvidíme, jak
se bude vyvíjet příjem daní. Stát avizuje nižší příjem ze sdílených daní. Nevíme, zda se letošní rozpočtové příjmy naplní
tak, jak jsme plánovali.
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Nicméně, peníze vložené občany používat na jiné investice
nebudeme. Mnozí z občanů poslali na účet obce již téměř celou
částku na vodu i kanalizaci. Když se nás ptáte, zda peníze dále
posílat, odpovídáme, nemusíte spěchat, vyčkejte až se v dotacích zase začne blýskat na lepší časy. Pokud jste se dostali do
finanční tísně a finanční prostředky budete nutně potřebovat,
můžete kdykoliv požádat o jejich vrácení. Obec Tismice Vám
je do koruny, vč. vzniklého úroku vrátí. Pokud však můžete
prostředky postrádat a věříte nám, vydržte ještě, budeme o
dotaci a realizaci stavby usilovat i nadále.
(oz)
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Nová vyhláška o nakládání s odpady aneb byli bychom rádi, kdybychom se nevraceli zpět
Obec Tismice schválila na jaře tohoto roku novou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Tismice. Novela zákona o odpadech tak obcím ukládá.
Jde v ní zejména o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a kovy. Co se pro občana novou vyhláškou změnilo?
Sběr kovů má být občanovi umožněn celoročně, „hasičský sběr“ prý již nestačí. My zastupitelé však máme za to,
že podzimní sběr šrotu pořádaný hasiči úplně stačil, že na ně
byl občan zvyklý a že tento systém fungoval ke spokojenosti všech. Hasičský sběr tedy zachováme. Pokud jste v separaci
opravdu dobří a schraňujete čisté hliníkové a jiné kovové obaly
(např. od konzerv, nápojů, žrádla pro domácí mazlíčky apod.),
pak nám je na úřad můžete kdykoliv přinést, postaráme se o
jejich likvidaci. Pozor nepatří sem plechovky od barev a nádoby od sprayů! Přistavovat kontejner ani popelnici na veřejné prostranství nebudeme. Zloději kovů by ji stejně nenechali
naplnit a možná i sama popelnice by brzy zmizela.
Nadále likvidujeme baterie či drobný elektroodpad a to se společností ASECOL. Dvakrát ročně zajišťujeme sběr nebezpečného odpadu a stejně tak sběr objemného odpadu.
V otázce bioodpadu máme jasno a velmi, velmi děkujeme těm,

kdo v tom „jedou s námi“. Odmítáme vozit tuny trávy desítky
km daleko, abychom ji za 150,- Kč mohli uložit v kompostárně. Nejsme město, nemáme tu paneláky a bioodpad shnije na
našich zahrádkách. Těm, co opravdu nemají místo pro klasický kompost, nabízíme kompostér. V květnu jsme jich objednali dalších 10 ks a nabízíme je občanům zdarma do výpůjčky na
dobu 5 let. Pak si občan s kompostérem může naložit dle libosti, je jeho. Kompostování chceme i nadále podporovat a máme
radost z každého člověka, který si nevyzvedne dvě a více známek na popelnici s tím, že „má nárok“, ale zkusí to s kompostérem a všemi kontejnery na separovaný odpad. Všem takovým
patří velké díky.
Máte-li problém s větvemi a z nějakého důvodu nemáte možnost je spálit, obraťte se na obecní úřad, věc vyřešíme.
Mnozí z těch, co naši Zemi opravdu šetří, se cítí ukřivděni.
Nutno říci, že oprávněně. Stále doplácí na ty, co do popelnic
nacpou úplně vše. Zatím si s tím, přiznáváme, neumíme poradit. Jakmile bude možné odpad z každé domácnosti vážit, takové služby využijeme a budete platit pouze za to, co skutečně
jako vytříděný komunální odpad do popelnice odložíte. Zatím
občana může hřát pouze dobrý pocit. Přesto, s myšlenkou na
naše děti, to není vůbec málo. JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.
(oz)

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Den otevřených dveří v knihovně

V

neděli 23. 11. 2014 byly „otevřené dveře“ v obecní knihovně v Tismicích pro všechny, kteří mají rádi knížky. Byly
zde připravené knižní novinky k nahlédnutí i k vypůjčení.
Knižní fond tismické knihovny byl v roce 2014 navýšen zejména o knihy pro děti a mládež, protože nejvíce čtenářů je právě
z řad místních dětí. V tento den knihovnu navštívili především
pravidelní malí čtenáři i se svými maminkami. Děti si vyrobi-

ly papírové záložky do knihy a protože se blížil adventní čas,
vyráběly si i různé papírové ozdobičky a zápichy do květináčů
s vánoční tématikou. Strávili jsme příjemný čas, jen škoda, že
vás nepřišlo více, milí čtenáři.
Knihovnice
Martina Pelikánová

Tvořilo se z papíru
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Začalo to Masopustem, aneb takhle nějak to by
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o bylo, jedlo se, zpívalo, pilo…a hr álo a tančilo
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VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM AKTÉRŮM.
Masopustní veselice 2015 aneb co by se do scénáře nevešlo
Po vyzkoušené příjemné spolupráce s tismickou paní starostkou naše sdružení kývlo na společné pořádání masopustní veselice v kulturním domě v Tismicích. Vše záleželo na postoji našeho zvukaře, osvětlovače, střihače,
kameramana, dýdžeje a bůh ví, co ještě - Karla G., který se k úkolu postavil nejen profesionálně a přívětivě a
navíc svými nápady obohatil celý nabytý program. Na
prvotní návrh starostky Martiny sestřihal, ozvučil a připravil pozadí pro produkci pohádky Princezna ze mlejna.
Vyrobil sestřihané obrazové a zvukové verze pro promítání pohádky na plátno pro upravenou produkci.
Obsazení pohádkových postav vydiskutovala s všehoschopnými odvážlivci Martina a záhy vznikl MLVSO –
místní lidový všehoschopný spolek odvážlivců, ve kterém
se střetli dobrodruzi napříč vyznáními a povoláními, blízkými si věkem a kultivovaným duchem. Scházeli jsme se
v nevytopeném kulturním domě v Tismicích a snažili se
dobrat k jakés takés produkci pohádky. Sami jsme
z domovů nanosili všechny rekvizity, odvážnější nakreslili kulisy a společně vymýšleli stále, co by se dalo vylepšit. Schůzky byly přerušovány horskými výpravami rodin
herců a tak se stalo, že všichni jsme se viděli na zkoušce snad jen dvakrát. Chlapci z řad hasičů si při zkouškách
dodávali kuráže a pokoušeli se zahřát pivem, dámy z řad
- neřad se posilňovaly bylinkovými čaji, děti se zahřívaly
závoděním na sále.
V tyto chvíle jsme si ani neuvědomovali, jak nevšední
okamžiky spontánního díla a snažení zažíváme. Došlo mi

to až před premiérou, navíc i to, že to snad všichni kolem
mne myslí vážně, že se se svými neumělými a neuměleckými projevy, které by se měly přiblížit divadelnímu
vystoupení, předvedou před plným sálem. V duchu jsem
doufala, že se davy rozprchnou a dají přednost jinému
vyžití, před začátkem vystoupení se ovšem začal sál plnit
i příbuznými a známými účinkujících, což jsem vnímala
jako pomstu kočičí pracky.
Největší ovace sklízel Jean v podání Honzy P., mlynář
v podání Jirky P., který se musel minout povoláním, neboť
jako mlynář vypadá i tak chodí a velice odborně umí
žužlat dýmku a z role nevypadl, ani kníže pán v podání
Jirky B. Trio - vodník, čert a čarodějnice, kde ve skvělých
scénkách excelovaly tři Martiny Z. a P. a P., bylo nepřekonatelné. Já v roli Jindřicha jsem si užívala při roztomilých
scénách s princeznou Eliškou v podání milé a vyrovnané
Jany S. Divadelní a masopustní veselí se strhlo v neplánovaný spontánní mejdan dětí a rodičů v maskách i bez,
v rytmech dýdžeje jsme vytančili a spálili všechny tuky
z masopustních pamlsků.
A tak se zase díky Karlovi G., celému realizačnímu ozvučovacímu, osvětlovacímu, občerstvovacímu a společensko-kulturnímu týmu uskutečnila moc pěkná, nenucená,
přirozená a povedená akce… a máme zase nové kamarády… těch není nikdy dost…..
sepsala Jindřiška Moravcová z obce vrátkovské

Noc s Andersenem 2015
Již po čtvrté jsme v Tismicích prožili pohádkovou Noc s
Andersenem, tentokrát z pátku 27. 3. na sobotu 28. 3.2015.
Zájem byl veliký, sešlo se 20 dětí, což je maximální kapacita na jednu knihovnici a její pomocnice.
Po vzájemném představení a písničkách si děti, při poslechu pohádky, vyráběly pohádkové postavičky z roliček
toaletního papíru podle vlastní fantazie. Na přehlídce pak
bylo možno vidět několik princezen, dědečka Hříbečka,
rákosníčka a dokonce i tříhlavého draka.
U dveří MŠ pak zazvonil kurýr a přivezl dětem zásilku. Obsahovala mapu k pokladu a pokyny k jeho objevení. Děti se posilnily svačinkou na cestu, oblékly se (i do
reflexních vest) a vyrazily na cestu. Nápovědy nás postupně dovedli až do obce Vrátkova, kde na nás u místní zvoničky čekal Dobrý duch Vrátkova. Po milém přivítání a
drobné sladkosti, nás dovedl až k Temnému duchovi, který
nás čekal na místním dětském hřišti. Děti musely zavzpomínat, koho všeho potkaly cestou a odměnou jim byl kousek tajenky z mapy k pokladu.
Děti měly spoustu otázek na „pracovní náplň duchů“. Po
velkém fotografování s Dobrým duchem, nás pak vypro-
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vodil na cestu směrem do Tismic a my šlapali zpátky.
Někteří cestou naříkali, jak je bolí nohy, ale došly jsme
statečně zpátky beze ztrát na dětech.
V Tismicích před školkou už na nás čekal zase ten Temný
duch. Po vzájemném vyjednávání o rozdělení pokladu,
nám pomohl vyluštit, kde se poklad skrývá. Děti poklad
našly a spravedlivě si ho i rozdělily.
Komu cestou vytrávilo, tak si ještě bříško doplnil. Asi
kolem 22,30 h. už všechny děti ležely ve svých „postýlkách“. A troufnu si tvrdit, že někteří ani konec čtené
pohádky neslyšely.
Po snídani, ještě než si pro ně přišli rodiče, si děti zavzpomínaly na dětské hrátky ve školce.
Věřím, že se všem tato Noc líbila. Mé poděkování patří
paní ředitelce MŠ Markétě Vedralové a paní učitelce Dáše
Vorlíčkové, které mi pomáhaly. Můj dík patří také oběma
duchům, které jsme na našem putování potkali. Věřím, že
se s námi spojí i v budoucnu.
Těším se na vás všechny zase příští rok.
Martina Pelikánová – knihovnice v Tismicích
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Společně je nám veselo

Potkali jsme Tajemné duchy

A práce nám jde od ruky

Chystáme se na cestu

Byli jsme k nepřehlédnutí

Den Země na Klepci

Jako každé jaro i letos jsme měli příležitost strávit příjemné dubnové odpoledne na Dni Země. Letošního, již
devátého ročníku, se zúčastnilo kolem 500 návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý kulturní program.
Zahájení akce se konalo u Slouhy, kde jsme pak také
mohli shlédnout vystoupení dětí ze základních a mateřských škol včetně dětí z naší mateřinky.
A co k vidění bylo na letošním Dni Země?
Pro děti byly připraveny různé hry jako již tradiční
„Jízda v popelnici“, nebo hledání velikonočního vajíčka ve hře nazvané „Ztracené Velikonoce“. Při této hře
jsme měli možnost poznat krásy okolní přírody, a pokud
se soutěžící vrátili s nalezeným vajíčkem, získali odměnu. Děti si vyzkoušely svou zručnost ve výtvarných dílnách, nebo sílu při ražbě vrátkovského groše.
Dětem se také naskytla příležitost svézt se na živém
poníkovi či na ručně poháněném kolotoči. Chlapci, ale
i některá děvčata, si vyzkoušeli dobývání hradu pomocí dřevěné kuše.
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K prodeji zde byly výrobky místních sdružení, spolků, ale i občerstvení v podobě domácích koláčů, buchet
apod. K vidění byl sokolník při práci s dravci.
Dospělí si vyslechli ekologickou přednášku o pitné vodě
na Zemi, a všichni dohromady spolu s organizátory a
za odborného dohledu agentury Dobrý den se pokusili překročit český rekord ve společném svazování šátků.
Rekord byl překročen, a tak nic nebrání tomu, aby byl
proveden nový zápis do České knihy rekordů.
Co říci na závěr?
Den země na Klepci není jen oslavou jara, i když počasí bylo spíš podzimní, ale je také slavností celého regionu a naší obce, místem setkání lidí z blízkého i dalekého okolí. Již teď se těšíme, co nám přinese ten příští.
Své nezastupitelné místo na Klepci měl i spolek Život
pod Klepcem, který celou akci s fotoaparátem v rukou
také zdokumentoval. Za fotografie děkujeme.
Za obec Tismice Jana Strnadová

21.5.2015 21:24:17

KVĚTEN 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Hledání ztraceného velikonočního vajíčka

Spolek Život pod Klepcem tradičně nabídl zajímavé tvoření

O tyhle koláče z Přišimas je vždycky velký zájem

Dobývání hradu

Tismicím se ztratily Velikonoce, ale braly to s nadhledem
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Kačenka v pedigu
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Předškoláci z tismické mateřinky

Berušky

Chtělo by to něco pro zahřátí

Tady to bude sladké

Kde jen může být
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Den matek aneb divadelní komedie s detektivní zápletkou v podání
Michaely Kuklové a Marcela Vašinky
… aneb meziobecní spolupr áce v pr axi
V tom, že spolu mohou sousedé dobře vycházet a organizovat akce, které by byly na bedra jedné z nich velkým
soustem, jsme se utvrdili v rámci letošního Dne matek. My
holky starostky z Tismic, Rostoklat, Přišimas a Jindřiška
z Osvětového Spolku Přátel Vrátkova jsme společnými silami zorganizovaly nedělní odpolední divadlo pro
maminky, babičky, občany, kteří se starají o kulturu či
sport v obci. Každá jsme to pojala trochu jinak.
V Tismicích byly osobní pozvánkou do schránky osloveny všechny ženy nad 50 let věku. Samozřejmě mohly přijít
s doprovodem a mnohé tak učinily. Kvůli kapacitě sálu
jsme všechny ženy pozvat nemohly, díky za pochopení.
Pronajatý autobus naložil všechny kultury chtivé lidičky v
Rostoklatech, Nové Vsi, Přišimasech, Limuzích a
ve Vrátkově a byl před tismickým kulturákem natolik včas,
aby se lidé spolu mohli pozdravit, občerstvit se, pohodlně
se uvelebit. Sál byl trochu přetopený, ale jak se smrákalo,

teplo bylo příjemné. Nakonec dorazilo 103 divaček a diváků. Že přišli i muži bylo navíc cenné, neboť jsme právě
hráli hokej s Německem.
Výkon obou herců byl opravdu profesionální. Mé obavy,
že sál není zrovna akusticky ideálním prostorem se rozplynuly, sotva představení začalo. Herci jsou prostě zvyklí. Zpočátku bylo představení napínavé, postupně jsme se
už všichni smáli.
O přestávce nás mile a výborně pohostily Jindřiška a
Romana z Vrátkova. Na rozloučenou si každý odnesl milý
veršík a čokoládový bonbón. Bylo to hezké odpoledne.
Za rok to zkusíme znovu, zase o vesničku dál – třeba
v Rostoklatech. Díky všem za pomoc a spolupráci, Pepovi
za fotodokumentaci.
Martina Zdražilová

Ani za milion
To přeci není možné

Myšlenka na zločin

Mrtvola v truhle

Sousedky

Potlesk
Něco na zub

trubadur 2015-1.indd 25

21.5.2015 21:24:35

KVĚTEN 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

z činnosti spolků a sdružení
Podzimní soutěž hasičů
Dne 11. října se v Tismicích konalo zakončení letošního ročníku Podklepecké ligy. Přípravy začaly již o 11
hodině, kdy všechny čekalo naložení veškerého vybavení, jak hasičského, tak i občerstvovacího. Na louce jsme
pak postavili několik stolů a laviček na sezení, zapojili
elektrocentrálu a ozvučili celý prostor louky. Úderem 13
hodiny se dostavily první sbory, a to z Tuchoraze a Kšel.
Dorazili i naši sousedé z Mrzek. Pro náš tým byla tato
soutěž obzvláště důležitá, protože v tomto roce jsme
mohli obhájit putovní pohár. I přes nastupující podzim

nám počasí přálo. Účastníci soutěže se občerstvovali
pivem a klobáskami v naší nové maringotce.
Za náš sbor jsme postavili dva týmy: TISMICE A a
TISMICE B.
V prvním kole TISMICE A dosáhli nejlepšího času, kterým tak tuto soutěž vyhráli. Zároveň tak obhájili putovní pohár Podklepecké ligy. Tímto všem členům SDH
Tismice gratulujeme a držíme palce do dalšího kola.
Za SDH Tismice Lukáš Mátl

Přichystáno pro vítěze

Jednou se nám to povede, mne si ruce Jirka

To nás ale je

V akci

Ze zásahu

To bude dobrý
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3.9. 2014 zásah rozvaděč ve statku č.p. 14
(zdroj: http://sdhtismice.rajce.idnes.cz/)
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Hasičský mašk arní rej pro děti
V sobotu 6. prosince 2014 uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Mikulášskou zábavu pro děti, která se konala
v sále v Tismicích. Akce se konala od 15 hodin a tak
se v sále začala o hodinu dříve připravovat výzdoba a
soutěže pro děti. Kolem půl třetí se začaly scházet děti
v maskách s doprovodem rodičů, kteří je podporovali
v úkolech a soutěžích, nebo jim s nimi pomáhali.
Dětí se sešlo okolo 30, takže soutěže a úkoly jim šly
„pěkně od ruky“ jako třeba přetahování lana, židličky,
skákání v pytli a nesmím zapomenout, že po celou dobu
byla vyhlášená soutěž zpívání, ve které se soutěžilo
o velký pytel sladkostí. Kolem půl páté měly děti všech-

ny soutěže splněné. Když to všichni nejméně čekali,
přišel Mikuláš s andělem a z druhé strany vyběhli čerti.
Mikuláš si volal jednotlivé děti k sobě a rozdával balíčky se sladkostmi. Pokud děti během roku zlobily, měly
možnost si to spravit básničkou nebo písničkou. A tak
nakonec všechny odcházely s velkou nadílkou domů.
Doufáme, že se Mikulášská dětem i rodičům líbila a
budou se dál rádi vracet.
Za sdh Tismice Káťa a Jarmil

A to je celá Mikulášská banda

Došlo i na florbal

Anděl konejšil

Došlo i na zpívání

Všichni táhli za jeden provaz – každý z jiné strany
Čerti se vyřádili
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Brigáda v Limuzích
V sobotu, 28. března jsme se sešli, abychom uklidili
okolí vesnice, ve které bydlíme. Každou brigádu si říkáme, že toho odpadu přeci bude málo, když ho sbíráme
pravidelně každý rok, ale opět se ukázalo, že je to činnost naprosto nutná. Tentokrát se nás sešlo asi dvacet,
jako vždy jsme se rozdělili na tři skupinky, každá vyfasovala po deseti kusech pytlů a pustili jsme se do toho.
Ve směru Rostoklaty, Přišimasy i Tismice bylo celkem sesbíráno cca 15 pytlů odpadu různorodého původu. Někdy člověk jen žasnul, co všechno se dá v příkopu najít. Např. kožená zimní botka, pytlík plný léků,
spousty plechovek od energydrinků a piva, kelímky od
kafíčka. Mimo jiné jsme objevili igelitky z Penny marketu, plné popela a tak bychom mohli pokračovat dále.
V plechovkách od piva, u silnice směrem na Tismice,
vyhrály plechovky zn. Kozel a v krabičkách od cigaret zn. Camel. :-). Lidé bohužel nešetří ani naši krásnou
přírodní památku, kterou je Klepec. I zde byly naplněny dva pytle odpadem a odstraněna jedna velká pneumatika.
Jinak pneumatik bylo letos méně než v předchozích
letech. Ale možná je to tím, že spousta řidičů ještě
nepřezula… Jo, bylo by fajn, kdyby se nad sebou někteří zamysleli a propříště použili své popelnice, kontejne-

Posezení po dobře vykonané práci

ry na tříděný odpad či sběrné dvory.
Kromě sbírání odpadků jsme se věnovali mladým, třešňovým stromkům na cestě, vedoucí na Klepec. Bylo
třeba přivázat ochrany proti zvěři. Dále jsme odstranili dva velké, již zcela prohnilé pařezy mezi hřištěm a
hasičárnou.
Za odměnu jsme poseděli u ohně, opekli si buřtíky a
příjemně si popovídali.
Děkujeme všem, kteří přišli pomoci. Petrovi Vejvodovi
navíc za dvě super lavičky z odolného sibiřského modřínu, které jsou umístěny u hasičské kolny, klubovny našeho spolku Život pod Klepcem, paní Hance
Koubkové za krásně upravené okolí malého jezírka a
zámečku u nohejbalového hřiště.
Za spolek Život pod Klepcem
Helena Boudová
Pytle na odpad a likvidaci odpadu zajistila obec Tismice.

Zánovní botka

Pytlujeme
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Pálení čarodějnic v Limuzích

Limuzská čarodějnice

Všechny to láká

I na kompostu je veselo

Čarodějný potěr

Hurá do pekla
Ten bude dobrý
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CHYSTÁ SE
O pohár Klepce 13. června 2015, Přišimasy

3. ročník

O pohár Klepce
Rodinný běh o putovní pohár s

Česko se hýbe

Sobota 13. 6. 2015
starty od 10 hodin, prezentace od 9:30

Tratě : do 2 let (30m), do 4 let (110m), do 6 let (220m), do 8 let (400m), do 10 let (600m),
do 12 let (800m), do 15 let (1500m), do 18 let (2000m), ženy (1500m), muži (2000m).
Rodinný závod - štafeta : 600m, minimálně 1 dospělý + 1 dítě, start v 11:30.
Místo startu : Klepec u balvanu Slouha, Přišimasy (5 km od Prahy)
pořádá Sokol Přišimasy

www.ceskosehybe.cz

Přišimasy
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Kategorie: Děti 0-2 roky (2013-2014) : 30m /s rodiči, modrá trasa/
Děti 3-4 roky (2011-2012) : 110m /předběžec, zelená trasa/
Děti 5-6 let (2009-2010) : 220m / 2 x110, zelená trasa/
Děti 7-8 let (2007-2008) : 400m /žlutá trasa/
Děti 9-10 let (2005-2006) : 600m /oranžová trasa/
Děti 11-12 (2003-2004) : 800m /2x400m, žlutá trasa/
Děti 13-15 (2000-2002) : 1500m /bílá trasa/
Mládež 16-18 (1997-1999) : 2000m /kombinovaná červená a bílá
trasa/
Dospělí 19+ , ženy (1996-starší) : 1500 /bílá trasa/
Dospělí 19+ , muži (1996-starší) : 2000m /kombinovaná červená a
bílá trasa/
Rodinný závod (min.1+1) : 600m /oranžová trasa/

GPS: N50°2´55.558´´‘ E14°46´46.330´´

Místo startu : Klepec I. u balvanu Slouha
Prezentace : v prostoru startu od 9:30
Čas prvního startu : 10:00 hod
Čas hlavního závodu : 11:30 hod
Vypsané kategorie : všechny věkové kategorie
Délka hlavního závodu : 600 m
Další tratě : 30m-2000m
Popis terénu tratě : lesní cesty a cestičky
Popis cen : poháry, medaile, diplomy, ceny sponzorů, časopisy
Hlavní sponzor : Hervis sports, MF
Startovné : 20 kč , rodinné týmy zdarma
Poznámka : 3km jihovýchodně od Úval

Typ : přespolní běh
Datum : 13. 6. 2015
Ročník : třetí
Místo konání : Přišimasy, okr. Český Brod, Česká republika
Pořadatel : Sokol Přišimasy, Česko se hýbe
Adresa organizátora : Sokol Přišimasy, Přišimasy 4, 282 01

Propozice závodu:

12:40
13:00

12:22

12:20

10:00
10:05
10:10
10:20
10:25
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40

0 – 2 roky, holky + kluci (ročník 2013-2014)
3 – 4 roky, holky (ročník 2011-2012)
3 – 4 roky, kluci (ročník 2011-2012)
5 – 6 let, holky (ročník 2009-2010)
5 – 6 let, kluci (ročník 2009-2010)
7 – 8 let, holky (ročník 2007-2008)
7 – 8 let, kluci (ročník 2007-2008)
9 – 10 let, holky (ročník 2005-2006)
9 – 10 let, kluci (ročník 2005-2006)
11 – 12 let, holky (ročník 2003-2004)
11 – 12 let, kluci (ročník 2003-2004)
RODINNÉ TÝMY
Vyhlášení vítězů – kategorie 0 – 12 let (ročník 2014-2003) + Rodinné
týmy
13 – 15 let, holky + kluci (ročník 2000-2002)
19 + , ženy (ročník 1996-starší)
15 – 18 let, dívky + kluci (ročník 1997-1999)
19 + , muži (ročník 1996-starší)
Vyhlášení vítězů – kategorie 13 – 19+ (ročník 2000 – starší)
Zakončení

Začátek : 10:00

Prezentace průběžně od 9:30

Časový harmonogram:
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE HODIT
Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Praha, 19. 1. 2015

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR
vydávat od 1. 4. 2015
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se
zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné
do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě
plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch
držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na
úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po
tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů.
Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního
zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na
jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s
označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy
jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné po dobu, která je uvedena
na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.
„K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak
nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby
vydání nového dokladu,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP
ČR.
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která radikálně
mění koncepci procesu vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů
mimořádných výhod a zavádí automatický přechod nároku z průkazů
mimořádných výhod na průkaz OZP.
„V praxi to znamená, že ÚP ČR už nebude sám zahajovat správní
řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí
platnost průkazu u jednotlivých klientů,“ vysvětluje náměstkyně pro sociální
věci GŘ ÚP ČR Zdeňka Cibulková. Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu
dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo
občanskému průkazu, a to od 1. 4. 2015.

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr
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Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

„Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou komplikaci pro naše
klienty, ale musíme se řídit platnou legislativou. Uděláme vše proto, aby byl
proces výměny co nejrychlejší a žadatele zatěžoval co nejméně,“ říká Kateřina
Sadílková.
V případě klientů, kterým jejich průkaz mimořádných výhod skončil
dříve a ÚP ČR zahájil sám správní řízení ještě před koncem loňského roku,
proběhne tento proces podle legislativy, která byla účinná do 31. 12. 2014.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání
jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem,
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa.
Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího
posouzení zdravotního stavu žadatele.
Kdo má nárok na vydání nového průkazu?
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz
OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního
postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly
přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu platnosti
přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu
platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu
OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na
kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.
Postup při prokazování nároku na průkaz OZP
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská
pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude
obsahovat také informaci o tom, jak mohou prokázat tento nárok a co mají
ještě doložit v rámci žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou klienti do
vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP
ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do
31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. O přechodu nároku

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

trubadur 2015-1.indd 33

21.5.2015 21:25:04

KVĚTEN 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství

na průkaz OZP Úřad práce ČR správní řízení nevede, vydání průkazu pouze
zaznamená do spisu dotyčného klienta.

Dobrovského 25
170 00 Praha 7

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR?
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si
klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP
– na výměnu mají nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost
delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který
mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou
i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Tuto
fotografii mohou lidé přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod
nároku na průkaz OZP není nezbytná. A v neposlední řadě, stejně jako při
každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským
průkazem.
Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti
dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí
správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne
nové posouzení zdravotního stavu osoby.

Tel.: 950 191 111

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na
průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo
osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram
znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených
průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz
OZP.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr
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Kraũská poboēka v WƎşbramŝ – kontaktnş pracovŝƓtĢ Koůşn
Karlovo nám. 45 |280 02 Kolín I. | Tel.: 950 129 111

sǉŵĢŶĂƉƌƽŬĂǌƽŽƐŽďƐĞǌĚƌĂǀŽƚŶşŵƉŽƐƚŝǎĞŶşŵ

V ƉƌƽďĢŚƵ ƌŽŬƵ ϮϬϭϱ ďƵĚĞ jƎĂĚ ƉƌĄĐĞ ƉŽƐƚƵƉŶĢ ŵĢŶŝƚ ƉƌƽŬĂǌǇ ŽƐŽď ƐĞ
zdravotním postižením.
EeũdƎíve ďǇ se mĢůi dostavit͗
Klŝentŝ͕ kteƎí ũsou držiteůi prƽŬazƵ mimoƎĄdnǉĐŚ vǉŚod ;papírovǉ prƽkaz s platností kratší než do
31.12.2015), držitelé prƽŬazƵ mimoƎĄdnǉĐŚ vǉŚod ;papírovǉ prƽkaz s platností déle než do
31.12.2015 a trvale ēŝ neomezenĢ) a dále pak držitelé doēasnéŚo prƽŬazƵ osoď se zdravotním
postižením s datem vydání v roce 2013 ;zalamŝnovanǉ prƽkaz), a ũsou zároveŸ požŝvatelŝ pƎíspĢvku
na mobilitu.
jƎad práce zaslal tĢmto klientƽm vǉzvu k prokázání dalšího nároku na prƽkaz osoby se zdravotním
postižením. se vǉzvĢ ũsou uvedeny veškeré informace, které se vǉmĢny tǉkaũí. ude nutné
pƎedložit obēanskǉ prƽkaz, prƽkaz osoby se zdravotním postižením a aktuální fotoŐrafii. s pƎípadĢ
pochybností bude nutné pƎedložit i rozhodnutí, kterǉm byly žadatelƽm pƎiznány mimoƎádné
vǉhody pƎíslušnǉm mĢstskǉm ƷƎadem.
ržitelé doēasnéŚo prƽŬazƵ osoď se zdravotním postižením s datem vydání rok 2014 a 2015 se
mohou dostavit k vǉmĢnĢ prƽkazƽ ďĢhem celého roku 2015͕ neũdƎíve vƓak od 1.4.2015.

KddĢlení nepoũistnǉch sociálních dávek
Kontaktní pracovištĢ Kolín

jƎĂĚƉƌĄĐĞZ - KŽŶƚĂŬƚŶş ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ KŽůşŶ ͮ ƚĞů͗ ϵϱϬ 129 111 |www.uradprace.cz | ID datové schránky : kwezph9|
facebook.com/uradprace.cr
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Kraũská poboēka v WƎíbrami – kontaktní pracovištĢ – Kolín
Karlovo námĢstí 45 | 280 02 Kolín I | Tel.: 950 129 111

Vzory prƽkazƽ KW͕ které ďude nutné vymĢnit neũpozdĢũi do 31.12.2015

jƎad práce Z – kontaktní pracovištĢ – Kolín| Tel: 950 129 111 l www.uradprace.cz |ID datové schránky : kwezph9
ankovní spoũení: E Wraha
ēíslo Ʒētu: 3ϳ823211/0ϳ10
IK: ϳ249ϲ991
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Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
(tisková zpráva)
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč
se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně
se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc? Nejste
v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí zločinu se stala také postarší důchodkyně z Kolínska,
pojmenujme si ji třeba Dana. Paní Dana se stala obětí majetkové trestné činnosti, kdy z ní pachatel postupně pod různými záminkami jako placení výživného na početné potomstvo či rekonstrukce bytu vylákal peníze a šperky v celkové hodnotě 280 000 Kč. Muž peníze nevracel a až od policie paní Dana zjistila, že pachatel má jen jedno dítě, na které
navíc výživné dlouhodobě neplatí, a o vrácení peněz, celoživotních úspor, nepadla ani řeč. U paní Dany se vyskytly
silné pocity zostuzení, křivdy, zneužití a bezradnosti, nevěděla, jak dál postupovat, krom toho přišla o dlouho střádané úspory, takže i její sociálně-ekonomická situace se stala neúnosnou. Obrátila se ve své situaci na poradnu projektu „Proč zrovna já?“ v Kolíně - nejprve zprostředkovaně,
neboť pociťovala stud, strach a neměla ihned odvahu k přímému setkání, jelikož nevěděla, co může čekat. Po emailu nakonec bylo domluveno osobní setkání s poradcem. Na
schůzce byla Dana citlivě vyslechnuta, dostala možnost sdílet své vlastní pocity, dále byla poradcem informována o
trestním řízení, vč. Možnosti podání trestního oznámení.
Také jí byla nabídnuta možnost doprovodu na policii. Věci
se tak konečně začaly pomalu hýbat. Krom pravidelných
telefonických konzultací proběhla ještě další 2 osobní setkání, kdy byla paní Dana vždy citlivě vyslechnuta a průběžně
informována o průběhu trestního řízení a o tom, jak požádat
o náhradu škody. A jaký byl další vývoj? Paní Dana podala trestní oznámení na pachatele, došlo k vyšetřování, nyní
probíhá řízení před soudem, kdy Dana našla odvahu přijít k
hlavnímu líčení a o způsobené újmě otevřeně hovořit. Paní
Dana tak dokázala překonat pocity bezradnosti, dle svých
slov pocítila nesmírnou úlevu, když mohla svůj příběh s
někým sdílet, a velmi pozitivně hodnotila služby poradny,
neboť krom psychické a sociální podpory se jí dostalo tak-

též potřebných právních informací, a tak již z trestního řízení neměla strach. Dokázala se odrazit od pomyslného dna,
spolupráce s poradnou však není ještě ukončena, poradce je
připraven Daně dále poskytovat poradenství i pomoc.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se může stát
kdokoliv, aniž by k tomu dal záminku, jak se ostatně přihodilo paní Daně. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní pocity a obavy z trestního řízení jsou přirozené, je však
důležité situaci řešit, dokázat negativní pocity překonat a
znovu se postavit na vlastní nohy. Podobně jako paní Daně
tak i Vám může pomoci právě projekt „Proč zrovna já?“.
„Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem
a je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve
více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a
psychosociální poradenství a pomoc všem, kteří se cítí být
obětí trestného činu, byť se může například jednat jen o přestupek. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány
naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví či způsobenou
újmu, každá oběť, třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje smysl a cíl projektu Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna i
v Kolíně, konkrétně v sídle Probační a mediační služby na
adrese Rimavské Soboty 992. Poradenství poskytují zkušení a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. „Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 734 362 965 nebo +420
737 247 437, emailově (ebenesova@pms.justice.cz, kfantova@pms.justice.cz) nebo i osobně bez objednání v pondělí
od 14 do 16 hodin a ve středu od 8 do 10 hodin. Dveře u nás
jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci,
uplatňujeme maximálně diskrétní přístup a naše služby jsou
zcela zdarma.
Navíc vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme také širokými kontakty na orgány činné v trestním
řízení, takže paleta našich možností je skutečně pestrá“, uzavírá Eva Benešová, vedoucí střediska a poradkyně pro oběti.

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
13. 6. 2015

Běh o pohár Klepce

20. 6. 2015

Dětský den

Vážení účastníci a návštěvníci obcí, spolky, hasiči a sportovci pořádaných akcí. My pořadatelé se čas od času
setkáváme -možná častěji než s poděkováním a pochvalou
-s kritikou uskutečněných plesů, dětských dnů, kulturních
nebo sportovních událostí. Ne každý nový nápad je považován za dobrý, někdy vám zase vadí stereotyp zaběhlých
akcí. Budeme proto rádi, když ke své kritice přidáte svůj
konkrétní návrh, jak akci vylepšit. Co víc, je vítán každý,
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kdo by si přípravu části nějakého programu vzal „na svá
bedra“ a zkusil něco zorganizovat. Vaše nápady jsou vítány. Minimálně obec Tismice za ně bude velmi ráda.
Martina Zdražilová
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Z KRONIKY TISMICKÉ
ROK 1969

lovin nebyly maximální.

Změna vedoucího tajemníka ÚV KSČ
V dubnu resignoval na funkci vedoucího tajemníka ÚV
KSČ A. Dubček. Novým vedoucím tajemníkem byl zvolen JUDr. G. Husák.

Pšenice 38 q/ha
Ječmen 40 q/ha

Práce MNV
Činnost a plnění úkolů rozhodujících orgánů národního
výboru se běžně řídilo pravidelným plánem práce, který vyjadřuje průběžné zabezpečování rozhodujících úkolů. Plán práce byl v průběhu roku dodržován a ve své podstatě vycházel z potřeb národního výboru, aby úkoly jak
na úseku masově organizátorské práce i při zabezpečování celoobecního závazku navazujícího na rozpočet NV
byly průběžně plněny. V průběhu roku bylo 6 plenárních
zasedání a 23 schůzí rady. Práce komise MNV lze hodnotit kladně, i když ne všechny pracovaly stejně.
Akce MNV
Byla vybudována bezprašná vozovka v Tismicích v celkové délce 1 km, provedeno oplocení MNV, instalace výbojkového osvětlení v Tismicích.
Příjmy:

Plán:
243.700 Kčs

Skutečnost:
487.659 Kčs

Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno tím, že
JZD zaplatilo na pohyblivé zemědělské dani 227.450 Kčs,
což značně zlepšilo náš rozpočet. Rozpočet výdajů, který
souhrnně činí 359.783 Kčs byl o 116.083 Kčs překročen. I
přes poměrně vysoké překročení výdajů je celkový výsledek hospodaření národního výboru dobrý, neboť do fondu reserv a rozvoje bude převedeno 127.876 Kčs, se kterými se bude počítat v rozpočtu na rok 1970.
Práce JZD
Tak jako v loňském roce, tak i v letošním je struktura
členské základny JZD vrcholně nepříznivá. Z celkového
počtu 310 členů pobírá 123 členů důchod. S tím souvisí i
otázka bytové výstavby. Byly zadaptovány 4 bytové jednotky.
Rostlinná výroba
V produkci rostlinné výroby zůstalo družstvo dlužno celkem 600.000 Kčs, jest situace v jednotlivých druzích ještě horší. Cukrovky zůstalo JZD dlužno za 800.000 Kčs,
vojtěšky za 200.000 Kčs. Situaci musel tedy zachraňovat
lepší výnos ostatních plodin, především obilovin. Prostě
zůstává faktem, že výroba v tomto odvětví byla silně
ovlivněna suchým počasím. Tato nepříznivá skutečnost
nejvíce ovlivnila samozřejmě tyto dvě plodiny.
Výnosy 228 q/ha cukrovky na jednom a 295 q/ha na druhém středisku se nepamatují již řadu let. Ani výnosy obi-
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Z jahod 30.000 Kčs hrubého zisku z každého hektaru. Jako
nejvýhodnější meziplodina se ukázala okurka salátovka,
pěstovaná pod foliemi. Ne právě příjemnou okolností u
sklizně jahod zůstává skutečnost, že jedním z důvodů při
jejich zavádění, byla snaha zajistit ženám po skončení prací na řepě, dobrý, trvalý výdělek. V tomto směru vedoucí pracovníci družstva pravděpodobně neodhadli situaci
správně. Většinu sklizně zajišťují za dobrý výdělek nečlenové družstva. Členové se těchto prací zúčastňují jen ve
velmi malé míře.
Živočišná výroba
Úkol:
Hovězí
Telecí
Vepřové
Vejce
Mléko

Splněno:
1.153 q
384 q
1.540 q
610.000 ks
1,150.000 l

2.025 q
502 q
1.497 q
690.000 ks
1,189.000 ks

Intensita tržní produkce zdejšího JZD patří mezi nejvyšší a bylo dodáno na každý hektar zemědělské půdy 332 kg
masa, 591 ks vajec, 1.032 l mléka. O růstu intenzity živočišné výroby mluví nejlépe porovnání vzrůstu produkce za uplynulých 6 let. V roce 1963 představoval objem
živočišné produkce 4,355.000 Kčs, v roce 1969 však již
8,468.000 Kčs. Čistý zisk 2,242.000 Kčs.
Škola
Škola v letošním roce nemohla uspořádat žádné divadelní představení, neboť sál zdejší Jednoty nebyl v provozu. Škola uspořádala výlet do Prachovských skal a okolí Jičína.
ROK 1970
Narození V. I. Lenina
V letošním roce jsme vzpomínali 100. výročí od narození největšího myslitele, ekonoma a státníka novověku V. I.
Lenina. Je to on, který svými myšlenkami dal sebevědomí všem slabým a utlačeným, on je původcem i toho, že i
u nás přestali být chudí, že ve světě stále více vítězí myšlenka kolektivního míru. Bez míru a klidu si není možné představit hospodářský pokrok. V našich obcích bylo
tohoto významného výročí vzpomenuto veřejnou schůzí KSĆ a MNV v sále pohostinství v Mrzkách. Kulturní
program přednesly děti zdejší školy, taktéž hlavní referát
byl přednesen zástupcem školy.
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Oslavy 25. výročí osvobození ČSSR
Tohoto významného výročí bylo vzpomenuto podobně
jako výročí V. I. Lenina. Na slavnostní schůzi promluvil zástupce OV KSČ a ONV v Kolíně s. Kolankiewicz
z Roztoklat.
Práce MNV
Činnost MNV byla řízena plánem práce. Schůzí rady bylo
24 a plenárních zasedání celkem 6. Práce MNV se v průběhu roku dařila.
Změna předsedy MNV
Za resignujícího předsedu MNV s. Jar. Pohořala, který se
z našich obcí odstěhoval, převzal funkci předsedy MNV
s. J. Jeřábek z Vrátkova.
Rozpočet
Příjmy
Plán:
Skutečnost:
49.500 Kčs
51.400 Kčs
Dotace od ONV byla o 29.100 Kčs vyšší oproti plánu.
Další příjmy byly již neplánované a ty prakticky rozhodující měrou ovlivnily celkové příjmy našeho rozpočtu. Od
JZD jsme obdrželi výnos z pohyblivé daně zemědělské
221.592 Kčs, poplatek ze psů činil 6.228 Kčs. Převod do r.
1971: 232.660 Kčs.
Výdaje:
Plán:
334.900 Kčs

Skutečnost:
296.200 Kč

monodietní krmení dojnic a skotu v žíru. V roce 1971 se
zvýší na 156 ha a to na úkor především víceletých pícnin,
brambor, krmné řepy, zimních směsek.
Jahody
Pěstované společně se salátovými okurkami odevzdali
přes půl milionu zisku ze sklizňové plochy necelých 10
ha a vykazuje tak osminásobek vyšší efektivnost, než tradiční plodiny.
Živočišná výroba
Výroba:

na 1 ha/317 kg masa
na 1 ha/1162 l mléka
na 1 ha/519 ks vajec
Zisky červenostrakatého plemene (370 krav) představují
1.710 Kčs na jednu dojnici.
Zisky krav dovezených z Dánska (80 ks) představují 4.450
Kč na jednu dojnici.
Důchody
Do našich sloučených obcí každý měsíc přichází 227.286
Kčs důchodu, za rok to činí 2,727.432 Kčs.
Rozdělení podle obcí:
Obec: Počet důchodců: Měsíčně Kčs:
Tismice
97
70.518,Mrzky
93
63.795,Vrátkov
72
48.749,Limuzy
60
41.224,322
227.286 Kčs

Zhodnocení závazku

Měsíční průměr činí:

V obecním závazku bylo, že občané odpracují 2.100 brigádnických hodin. Skutečně odpracováno 745 hodin.
Akce, které nebyly splněny, jsou převedeny do závazku k
50. výročí založení KSČ na rok 1971.

Tismice
Mrzky
Vrátkov
Limuzy

Práce JZD
Rostlinná výroba
Bylo dosaženo zatím nejvyššího výnosu obilovin od sloučení našeho družstva. Pšenice v průměru 42 q/ha, u ječmene 38 q/ha. Umělých hnojiv bylo spotřebováno za 800.000
Kčs. Nepříznivě v loňském roce ovlivnila výsledek rostlinné výroby cukrovka. A jestli někde se subjektivní vlivy
promítly nedobře, je to právě u této plodiny. Nedá se říci,
že průměrná váha kořene byla nízká. Ovšem malý počet
jedinců nemohla dohonit ani příroda. Hektarový výnos
354 q/ ha jistě není něco, čímž by se družstevníci mohli chlubit.
Kukuřice
V roce 1970 provedlo družstvo závažný zásah do tradičního osevního plánu. Na 94 ha jsme sklízeli kukuřici pro
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Ročně Kčs:
846.216.801.540,584.988,494.688,2,727.432 ,-

726,90 Kčs
718,20 Kčs
677,- Kčs
687,- Kčs

ZMĚNA METODY VEDENÍ KRONIKY
Při ustanovení nového kronikáře v únoru 1972 MNV uložil, aby metoda vedení kroniky obce Tismice byla uvedena v soulad s platnými směrnicemi. Soustavné zápisy do
této doby končí rokem 1970 (str. 417). Další zápisy až do
r. 1971 jsou tedy uvedeny retrospektivně a to tak, že se
dále (v kapitole Pohled nazpět) uvádějí dodatky k dřívějším zápisům, popřípadě změny jejich obsahu vyplývající z novějších skutečností a poznatků (v kapitole Výchozí
stav).
Některé základní údaje o obci ke konci IV. pětiletky jako
východisko pro podrobnější srovnávací rozbory, které
budou nadále prováděny vždy za pětiletku. Přechod na
novou metodu bude prováděn tak, aby byla zachována
kontinuita s dosavadním obsahem kroniky, tedy postupně.
S okamžitou účinností se začíná s vedením II. oddílu

21.5.2015 21:25:05

KVĚTEN 2015 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Kroniky, který bude obsahovat dokumentaci (včetně fotodokumentace), jiné přílohy a poznámky. Odkazy na ně v
I. oddílu budou číslovány postupně a uváděny v kroužku.
(viz konec 1. věty předchozího odstavce).
Nový kronikář
Novým kronikářem byl ustanoven Dr. Ing Alois Tyl,
důchodce, nar. 22. 3. 1904, bytem v Tismicích čp. 16. V
době převzetí funkce kronikáře žije v Tismicích 37 roků.
Pohled nazpět
Původ jména obce k str. 6 a 8. Dodatky k předchozím
stránkám kroniky.
Podle dnešního stavu historického místopisného bádání pochází místní jméno Tismice od osobního rodového jména Tisem. Tismice = lidé Tismovi, Tismice = ves
lidí Tismových. Tisem se dodnes nazývá ves v okrese
Benešov. Písemně se obec Tismice připomíná od r. 1295.
Hradišťata (ze str. 8)
Tento místní název se zachoval pro návrší zvedající se přímo z obce na jih od baziliky za silnicí. Délka celé lokality
jest podle nejnovějších výzkumů cca 1400 m. Zjištění provedená dříve převážně nálezy slovanské keramiky (vedle několika nálezů z doby neolitické), jejichž výsledky
oznámil archeologickému ústavu ČSAV v r. 1941 zemřelý tismický učitel B. Krákora, byly důvodem k provedení terénního výzkumu v r. 1959, jehož výsledky lze stručně shrnout takto: Tismické hradiště tvořilo, patrně spolu s hradišti Stará Kouřim, Přistoupim a Klučov, systém opevnění kmene Zlíčanů v místech hustého soustředění jejich sídel v úrodném a komunikačně výhodném Českobrodsku-západním Kouřimsku. Ve vzájemném srovnání těchto čtyř hradišť je tismické zvláště blízké klučovskému (bylo patrně větší, než klučovské) a spolu s ním se jeví jako předchůdce starší fáze starokouřimského hradiště, náleží svými začátky již asi do poloviny 8.
století n.l. Zaniklo jako důsledek expanze českého kmene proti Zlíčanům a dále na východ, během 9. - 10. století.
Hospodářskou základnu tismických Slovanů tvořilo, kromě chovu dobytka a řemeslné malovýroby, rozvíjející se
dvojpolní a trojpolní zemědělství.
Bazilika (k str. 41, 42)
Tismická bazilika je stále předmětem zájmu historiků a
zejména historiků umění, jak dokazuje nová literatura,
která především rozhoduje dříve se vyskytující podrobnosti o době vzniku kostela ve prospěch třetí až čtvrté
čtvrtiny 12. století.
Vedle toho se mimo jiné zabývá otázkou, proč právě v
poměrně nepatrné obci Tismicích vznikla na svou dobu
relativně velká a nákladná stavba obvyklá v oné době
(mimo Prahu) jen u klášterů. Na to odpovídá domněnkou,
že Tismice již v té době mohly být zbožím královským,
patrně jako součást Černokostelecka, které je ovšem jako
královské zboží doloženo teprve v době lucemburské.
Takováto domněnka by ovšem připouštěla, že zakladatelem baziliky byl buď panovník, nebo člen jeho rodiny a že
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tismický dvorec (s tvrzí) sloužil jeho dočasnému pobytu.
Pak tedy bazilika byla panským kostelem, čemuž svědčí
i to, že se u ní předpokládá existence tzv. panské tribuny.
Klasická podoba tismické baziliky je zdůrazněna výškovým rozdílem lodí: prostřední loď převyšovala od samého začátku lodi postranní, avšak i ona měla stejně s nimi
nepochybně původně rovný strop (přestože autor popisu v
Kronice s poukazem na existenci pilastrů se domnívá, že
svědčí o sklenutí lodí hned v původní podobě, to však by
byl prvek cizí románským bazilikám). Teprve při generální opravě kostela v l. 1752-55 byla prostřední loď sklenuta
křížovou klenbou. (Stavební změny k str. 46)
Tismická madona (k str. 46)
Nejvzácnější umělecko-historickou památkou vnitřku
kostela je rozhodně gotická socha madony Tismické s
Ježíškem, umístěná nad svatostánkem hlavního oltáře. Je
vysoká 148 cm, vyřezaná z lípového dřeva, polychromovaná. Patří do doby doznívajícího slohu tzv. krásných českých madon, je výrazově odvozena od madon Plzeňské
a Krumlovské a tvoří přechod od tohoto období k slohu poznenáhla potlačujícímu plastickou rozvitost směrem k větší prostorové zploštělosti. Podle názoru historiků umění, řadí se (spolu např. s madonou v Dvoužeticích
na Strakonicku a řadou dalších českých madon) k dalšímu
článku vývoje našeho sochařství dále od krásného slohu a
tím časově ke konci prvé čtvrtiny 15. století.
Poněkud potlačenou plasticitu nahražoval pozdější barokní umělec zdůrazněným pojetím malířským, barevným. U
Tismické madony se toto pojetí projevuje barevným řešením bělavého povrchu pláště, jeho pomalováním mnohobarevným květinovým brokátem, navozujícím radostný vjem tohoto výtvarného celku.
V letech okolo 1755, kdy byly provedeny pronikavé stavební úpravy baziliky (zmíněné již zaklenutí střední lodi,
dále výstavba sakristie a barokní kruchty, instalace nového hlavního oltáře z růžového mramoru, opatřená věží
helmicovými báněmi aj.), byla i socha madony obohacena vsazením do plastiky oblaků, zlacených paprsků a
soch andělů, hlav andělíčků. Tato bohatá barokně rokoková výzdoba během věků zchátrala a byla napadena červotočem. Při rozsáhlé stavební renovaci kostela v roce
1951/52 (mj. moderním betonovým zabezpečením jeho
staticky ohrožené západní části) byla provedena i fundamentální restaurace a konzervace celého sousoší, která se
jak z technické, tak zejména po umělecké stránce ukázala
neobyčejně šťastnou, díky mimořádně pečlivému odkrytí a oživení vzácné polychromie, jednak původní, jednak
z barokové přestavby z pol. 18. stol, byla sousoší plně vrácena jeho plasticko-malířská krása.
Stále rostoucí doprava na silnici probíhající těsně okolo
kostela pod úrovní jeho základů však ohrožuje stavbu i
nadále a trhliny vznikají v zdivu apsid a v jižním zdivu
hlavní lodi činí potřebu statického zabezpečení východní části kostela, obdobně, jak bylo provedeno v letech
1951/52 u části západní, stále naléhavější.
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Výchozí stav
Sloučení obcí
Obec Tismice v dnešním právním stavu vznikla sloučením dosavadních obcí Mrzky, Vrátkov a Limuzy s obcí
Tismice. Předmětem pozornosti této kroniky je jednak (jako dosud) bývalá (nesloučená) obec Tismice, jednak sloučená obec Tismice jako celek. Pro bývalé obce
Mrzky, Vrátkov a Limuzy jsou i nadále vedeny kroniky
dosavadní.
Demokratický a hospodářský profil

závodů) a je tak mezi 45 JZD okresu na 13. (v orné půdě
na12.) místě. Ve struktuře osevních ploch hlavních plodin
zaujímá pšenice 23,6%, ječmen 17,8 %, cukrovka (včetně
krmné řepy) 17,7%, brambory celkem 1,8%, pícniny celkem 27,1 % celkové výměry zemědělské půdy JZD, což
odpovídá zhruba celoouvesním relacím s posunem směrem k cukrovce (více o 4,3%) a od brambor (téměř o 50%
proti celookresnímu podílu v 5. 5LP pak ještě další prudký pokles ve shodě se skutečností, že JZD leží v produktivně příznivější části okresu.
Stavy hospodářských zvířat

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 1970 má
sloučená obec Tismice plošnou výměru 1292 ha a 1037
obyvatel. Podle plošné výměry se ze 78 obcí Kolínského
okresu s Jevany (o stejné plošné výměře) dělí o 24. a 25.
místo, podle počtu domů (352) je na 19. místě.

Obdobná je situace v základních ukazatelích živočišné
výroby. Ve stavech dobytka je JZD Tismice nad celookresními ukazateli: na 100ha zemědělské půdy 96,1 ks
skotu (okres celkem 73,1 ks), 41,8 ks krav (okres celkem
34,7 ks) s výjimkou prasat (114,8 ks na 100 ha orné půdy,
proti celookresnímu stavu 126,1 ks), avšak v prasnicích s
9,5 ks na 100 ha orné půdy je JZD Tismice již opět, i když
slabě, nad celookresním stavem 9,3 ks.

Nadmořská výška

Výnosy, užitkovost

Nadmořskou výškou mezi 242 a 284 m leží obec prakticky mezi nejnižším (187) a nejvyšším (516 m nad mořem)
místem okresu uprostřed.

Také ve výtěžnosti (produktivitě) rostlinné výroby převyšují hektarové výnosy pšenice JZD s 37,5 q celookresní
průměr o 2,8q, ječmen s 36,7q o 0,8q, výjimku tvoří cukrovka, kde výnos 366,4 q je o 36,7 q pod okresním průměrem. V živočišné výrobě je odchov telat na 100 krav (94,7
ks) o 5,9 ks na prasnici (18,1 ks) o 1,4 ks, průměrná denní
dojivost (6,8 l) o něco nad celookresním průměrem.

Ekonomická činnost obyvatel
Zaměřením své hospodářské činnosti se z celkového
počtu 522 ekonomicky činných osob věnuje zemědělství
218 (41,8%) osob. 293 (56,1%) odchází (odjíždí) za prací
do jiných obcí, popř. okresů. Vedle osob ekonomicky činných však v JZD Dukla Tismice pracuje i 26 dalších osob,
které nepatří do kategorie ekonomicky činného obyvatelstva. Již z toho vyplývá, že pro práci v zemědělství není v
obci dostatek zdrojů pracovních sil. JZD Tismice naopak
zaměstnává již dnes pracovníky dojíždějící z jiných obcí.
Cihelna
Na území obce Tismice (ve Vrátkově) je největší částí svého areálu situováno jediné průmyslové zařízení v obci:
Pražské cihelny n. p., závod Uhřiněves, provoz Český
Brod (nyní přejmenován na „závod 04 Český Brod).
Mezi jeho vedením a orgány MNV Tismice došlo k dohodě, že jeho kronikářské sledování bude, tak jako dosud,
ponecháno orgánům MěNV Český Brod. Je to jak z důvodu tradice, tak i proto, že jeho činnost se hospodářsky ani
jinak v naší obci neprojevuje kromě toho, že cihelna, která
byla právě v minulých letech rekonstruována na plně automatizovaný provoz, zaměstnává jen 13 pracovníků sloučené obce Tismice.
JZD Dukla, rozloha půdy a struktura osevních ploch
Je tedy jedinou organizací hospodářské aktivity obce JZD
Dukla Tismice, ježto úplná socializace vesnice zde byla
dokončena již před řadou let. Družstvo obhospodařuje
1083 ha půdy (z toho 1019 ha orné). Jest to 1,8% z celkové
výměry zemědělské půdy (2% výměry orné půdy) okresu (včetně půdy státních statků a ostatních zemědělských
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Hrubá produkce
V celkové hrubé produkci jako souborném ukazateli výnosnosti rostlinné i živočišné výroby dosahuje JZD
Tismice 61.223 Kčs na 1 trvale činnou osobu (včetně
pomáhajících) a zůstává tak v tomto ukazateli o 590 Kčs
ročně za celookresním průměrem JZD, ČSSST i všech
ostatních zemědělských závodů.
Investiční výstavba JZD
Po základních investicích minulých pětiletek provedlo
JZD zejména tyto větší stavby:
V roce 1966
kravín na 174 ks nákladem
polní mlat

Kčs
Kčs

V roce 1968
adaptaci správní budovy
Kčs
úpravu dvora (snížen spád, zvýšena
úroveň, provedeno odkanalizování a
asfaltování
Kčs

1,570.000
822.000
250.000

542.000

JZD se dále podílelo na výstavbě byt. jednotek pro své
členy, tak postaveno:
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V roce 1970
4 bytové jednotky v hodnotě cca Kčs

500.000

V roce 1971
4 bytové jednotky v hodnotě

500.000

Kčs

Ve stavbě jsou další 4 bytové jednotky v téže finanční
hodnotě.
Životní úroveň, kultura, sport
Úroveň bydlení v obci se v posledních letech znatelně zvyšuje, zejména v důsledku přímé investiční činnosti JZD na
adaptaci a modernizaci bytových jednotek pro své členy.
Zatím základní ukazatelé skladby bytů v obci (počet obyt.
Místností na 1 byt, počet domácností v 1 bytě, počet bydlících osob na 1 byt, průměrná podlahová plocha 1 bytu
na 1 osobu atd.) vcelku odpovídají celookresnímu průměru, poměrně živá vlastní stavební činnost občanů v jednotlivých letech však přispívá k postupnému zkvalitňování bydlení (přístavba garáží, obytných místností, verand,
koupelen a ost. příslušenství atd). V některých z ukazatelů vybavenosti bytů (vodovod, koupelna, elektr. nebo
plynový sporák, ústřední nebo etážové topení apod.), jest
však obec zatím stále ještě pod okresním průměrem a to i
počítáme-li do okresního průměru jako srovnatelné pouze obce zemědělského charakteru (tedy bez měst a bez
obcí přes 2000 obyvatel, které jsou většinou již smíšeného
charakteru průmyslově-zemědělského, nebo jako Kolín
naprosto převážně průmyslového). Jestliže tedy v úhrnu
těchto obcí převážně zemědělských je z celkového počtu
trvale obydlených bytů vybaveno:
Vodovodem
55,8% v Tismicích takto vybaveno

38,7 %

Koupelnou
60,4%, v Tismicích

31,3 %

Ohřívačem vody
8,8% v Tismicích

11,4 %

Elektr. nebo plyn. sporákem
41,3 % v Tismicích

29,1 %

Ústřed. nebo etáž. topením
10,2% v Tismicích

0,9 %

Jsou tedy u 4 těchto ukazatelů Tismice pod okresním průměrem, jen u 1 (ohřívač vody) nad míru. Mezi těmito
vybranými ukazateli neuvádíme na jedné straně elektrifikaci bytů, která se vesměs pohybuje okolo 100%, na druhé straně připojení na kanalizační síť, která se ve skupině zemědělských obcí teprve spíše začíná budovat (v 53
obcích není dosud kanalizace vůbec).

tr. pračka, televizor a motocykl) nad okresním průměrem,
ve 4 (chladnička, vysavač, osob. auto a garáž) pod ním.
Počet kusů na 100 obyvatel:
Tismice:
Motocykl
Chladnička
Osob. auto
Vysavač
Garáž
Televizor

okres celkem:
27,8
6,6
20,4
6,9
9,9
6,0
26,1

Elektr. pračka
21,2
6,2
21,1
7,1
16,9
7,9
24,4

Potřeba potravin a průmyslového zboží
Maloobchodní obrat na 1 obyvatele dosáhl ročního průměru 3.122 Kčs a jest nad celoročním průměrem dosahovaným Jednotou LSD (tedy v obcích mimo města a mimo
obce- celkem 13 míst- zásobovaných státním obchodem, tento činí 3.080 Kčs). Z funkce moderní prodejny
v Tismicích vyplývá nepochybně rozšíření sortimentu,
urychlení obsluhy i zvýšení kulturnosti prodeje, i když
všechny nedostatky a stížnosti, zejména do plynulosti zásobování, ale i do šíře sortimentu, dosud odstraněny
nebyly. Tento nejvýraznější ukazatel vývoje životní úrovně měl po celou 4. pětiletku- s výjimkou jejího posledního roku- progresivně stoupající tendenci (z r. 1966 na
67 o 1,7%, z r. 1967 na 68 4,3%, z r. 1968 na 69 o 5,3%).
Zakolísání v r. 1970 (pokles o 1%) bylo zřejmě přechodné
a vývoj z r. 1970 na 71 je opět vzestupný.
Kulturní akce
Jsou uvedeny v této kronice k jednotlivým létům. Většímu
rozmachu kulturní činnosti v obci bránil od zrušení hostince u Olmrů nedostatek vhodné společenské místnosti. Jediný sál ve sloučené obci byl od té doby v Mrzkách.
Radikální krok k odstranění tohoto nedostatku – výstavba
kulturního sálu při pohostinství v Tismicích, se současně realizuje jako sdružená investice JZD, MNV a Jednoty
Kolín za mimořádně obětavé brigádnické účasti všech
složek i občanů.
Velmi cennou kulturní a rekreační službu našim občanům,
svým členům poskytuje JZD Tismice, zájezdy vlastním
autokarem s kulturním i rekreačním zaměřením. Jednota
Sokol Tismice má v r. 1970 48 členů. Její činnost je především sportovní na vlastních hřištích. Budování hřiště v
Tismicích rychle pokračuje prováděním celkových úprav
a kanalizace a zejména výstavbou kabin. Práce konají svépomocí členové jednoty za pomoci MNV a JZD.
Podrobnější údaje o činnosti TJ obsahuje její vlastní kronika.

Chladničky, telefony, auta atd.
V předmětech dlouhodobé spotřeby, zde uvádíme počet
kusů na 100 obyvatel (a to za okres jako celek, tedy včetně všech měst a velkých obcí), jsou ze 7 ukazatelů, které
vybíráme jako charakteristické, Tismice ve 3 z nich (elek-
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Tříkr álová sbírk a
Letos poprvé jsme si v sobotu 10. ledna na faře v Českém
Brodě zapůjčili převleky a vybaveni zapečetěnou kasičkou a průkazkou s pověřením jsme vyšli do Tismic koledovat. Po počátečních obavách, jak budeme u jednotlivých domácností přijati (přece jen se to v dnešní době
hemží všelijakými podvodníky a nedůvěra je namístě)
jsme byli příjemně překvapeni, že nikdo naši prosbu o
příspěvek neodmítl. Koledníci vydrželi celou sobotu, jen
s malou zastávkou na oběd, koledovat. U každé návštěvy poctivě zazpívali celou koledu My tři králové, označili
veřeje domu písmeny K+M+B 2015, rozdali sáčky
s cukrem s logem Tříkrálové sbírky, za což byli odměněni příspěvkem do kasičky a nějakou sladkostí pro sebe.
I přes to, že jsme značnou část koledování chytali papírové koruny, které nám s hlavy stále odnášel silný vítr a sbírali rozsypané bonbony, bylo koledování příjemné.
Při koledování jsme si nepřipadali jako prosebníci, ale pře-

kvapilo nás, jak mnohým lidem udělalo radost, že mohou
přispět na dobrou věc, a že i v tomhle chladném místě
může zasvítit K+M+B 2015 Kristus Mansionen Benedicat
– Kriste žehnej příbytku, což mnozí při odchodu z domu
využívají jako nápovědu, aby si nezapomněli Klíče, Mobil
a Brýle.
Děkujeme všem, kdo finančně podpořili Tříkrálovou sbírku, ve které se jen v Tismicích vybralo téměř 4.700,- Kč.
Uvedená částka byla rozdělena Penzionu Anna a Zvonečku
Bylany. Poděkování patří také též třem malým králům
– koledníkům, za které se převlékly Terezka Jirsíková,
Kačenka a Janička Strnadovy.
Za farnost Český Brod Jana Strnadová
Foto Jozef Dědik

O NÁS
Motto:
Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne.
Jan Werich

PŘIŠLI NA SVĚT:
Amélie Tučková z Tismic
Kristýna Zubíková z Tismic
Jaroslav Dusil z Tismic

ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME.
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V PRVNÍM PŮLROCE ROKU 2015 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Jaromír Polák

Ludmila Pecková

Milan Hor álek

Silvia Kuprová

Květa Šulcová

Josef Skopal

Eva Doubová

Jaroslav Doležal

Ivo Tománek

Zdeněk Bauer

Dr ahoslava Sk alová

Hana Kuncová

Dagmar Badová

Jiří Rybníček

Ludmila Štrynková

VŠEM OSLAVENCŮM BLAHOPŘEJEME.

I paní Doubová oslavila kulatiny

ROZLOUČILI JSME SE S:
Fr antiškem Šermauerem
Jaroslavem Str akou
Miluší Novákovou z Tismic
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