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Výstavba autobusových zastávek u
hřbitova byla v zimě dokončena. Okolí výše zmíněných autobusových zastávek i samotné prostranství
před hřbitovem a také plocha „malého hřiště“ pod velkým fotbalovým hřištěm v Tismicích jsou využívány
pejskaři k venčení psů. Zejména velká plemena psů
zde vyhrabávají díry a poškozují porost. Pejskaři, prosíme, buďte k veřejným prostranstvím ohleduplní a
nepoškozujte je způsobem, který na svých zahradách
nedopustíte. Děkujeme.

m

Prostory hřbitova čím dál častěji využívá parta nezletilých dětí. V lednu zde došlo k požáru
tújí. Také plot kolem mateřinky byl v minulých dnech
prostříhán. Odrazky na sloupcích a oplocení nového
chodníku ke školce jsou rovněž opakovaně demolovány. Obecní úřad žádá rodiče, aby se zajímali o to, kde
si „hrají“ jejich děti dříve, než dojde k šetření policií.

m

„školkový strom“ z vrchu Klepce
Ředitelka mateřské školy s politováním konstatovala,
že náš „školkový strom“ z vrchu Klepce někdo
v minulých dnech vykopal a odnesl.

m

Pneumatiky v silážní jámě bývalého statku v Limuzích byly vlastníkem pozemku zlikvidovány.

m

Likvidace černých skládek
Likvidace černých skládek a starého vagónu v sadu
nad školkou se protahuje. Zhotovitel slíbil nápravu.

m

Žádáme zejména obyvatele místních ubytoven, aby neznečišťovali tříděný odpad v kontejnerech
běžným komunálním odpadem a odpadem
z kuchyní, plenami, injekčními stříkačkami, atd. Tento
odpad musí likvidovat majitel - pronajímatel bytů.

m

Obec Tismice připomíná, že úpravy
vjezdů k jednotlivým nemovitostem podléhají pravidlům zveřejněným na webu obce. Zasahovat
do pozemků ve vlastnictví obce není bez jejího vědomí
možné. Takové stavby budou považovány za „černé“.

m

Do obou obcí přibyly sběrné
nádoby, kam je možné odkládat použité kuchyňské
oleje v PET lahvích. Do léta by měly být rovněž přistaveny zvony na kov, resp. na alobal, konzervy, kovová víčka, plechovky od nápojů atd. Obec také zavádí
pytlový sběr plastů – více v samostatném článku.

m

Město Český Brod vydalo obecně
závaznou vyhlášku o spádovém obvodu českobrodských škol. Žádost obce Tismice o zahrnutí do
tohoto obvodu Zastupitelstvo Města Český Brod ignorovalo. Tajemník úřadu obci Tismice sdělil, že Český
Brod připravuje návrhy smluv a obce ORP

o tom budou informovány společně. Český Brod
s obcí Tismice samostatně jednat nebude. Město obdrželo dotaci na rekonstrukci jednoho z pavilonů nemocnice. Vznik nových učeben by mohl pomoci situaci
s nedostatkem míst ve školách vyřešit. Vývoj situace sledujte na: http://www.tismice.cz/udalosti-v-obcia-okoli/aktuality/...

m

Na webových stránkách obce
mohou občané sledovat vývoj situace kolem územního řízení vedeného ve věci budoucí výstavby rodinných a bytových domů v Limuzích.

m

Obec Tismice zažádala o dotaci na
rekonstrukci elektroinstalace objektu Mateřské školy Tismice ze Středočeského
Fondu rozvoje měst a obcí. Předpokládaná cena zakázky činí cca 700 tis. Kč bez DPH. Nyní probíhá výběr
dodavatele. Rekonstrukce by měla proběhnout během
letních prázdnin. Prázdninový provoz školky bude
pravděpodobně omezen. O tom, zda bude akce realizována, rozhodnou zastupitelé dle vysoutěžené ceny a
možného příslibu dotace.

m

Město Český Brod svolalo jednání
ohledně možného omezení nákladní dopravy v našem
regionu. Jednání vyústilo v konstatování, že žádná koncepce na úrovni ORP ani Středočeského kraje
zatím připravena není a omezit dopravu na úkor některých obcí není možné. Navíc technický stav možných
„propojek“ mezi silnicemi I. tříd je tristní, šířkové
poměry na mnoha trasách, vč. naší III/113, nedostatečné. Jednání nakonec sklouzlo k debatě o nedostatku
financí, o nedostatečné legislativě, o absenci obchvatů měst, vč. nedokončení obchvatu Prahy. Zástupci
Policie ČR hovořili o bezohlednosti a narůstající agresivitě řidičů, se kterou si nedokáží efektivně poradit.
Výše uvedené vede k vzájemnému obviňování a rozporům mezi občany a starosty, starosty a KSÚS, odborem dopravy a policií, přičemž nikdo neví, jak z toho
ven. Vedoucí KSÚS starostům přislíbil, že zveřejní soupis připravených projektů a projektů, jež byly
krajem „poslány“ do realizace. Občané se tak alespoň
dozvědí o tom, co se připravuje a také o tom, co již
bylo zrealizováno. Z jednání mj. vyplynulo, že kraj
je připraven komunikaci III/113 po skončení výstavby
kanalizace a vodovodu rekonstruovat.

m

JSDH obce Tismice pracuje na zvyšování své odborné přípravy. Odbornou přípravu zakončenou zkouškou velitele v minulých dnech absolvovali
nynější velitel jednotky Rudolf Ferbs, zástupce velitele jednotky a velitel družstva Lukáš Mátl a velitel
družstva Jiří Budský ml.

m

Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu začne fungovat od pondělí 16. 5. 2015
tak, že 16. 5. nedojde k vyvezení odpadu, 23. 5. bude
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odpad vyvezen, 30. 5. ne atd. až do podzimu. O změně budou občané včas informováni správou SMS nebo
na www.tismice.cz.

m

SMS brána, kterou obecní úřad využívá
pro rychlé informování občanů o odstávkách elektrického proudu, svozu odpadů, ztrátě psů či kulturních akcích, apod., má v databázi již 200 kontaktů. Přidejte se. O zařazení do databáze lze požádat
osobně na obecním úřadě nebo také e-mailem: ou.
tismice@volny.cz. TUTO SLUŽBU HRADÍ OBEC
TISMICE, PRO PŘÍJEMCE JE ZCELA ZDARMA.
Pozor: Zprávy jsou rozesílány z „automatu“, na jeho
číslo se NELZE DOVOLAT.

m

Obec Tismice dokončila restaurování podstavce sousoší sv. Jana Nepomuckého
vstupního schodiště areálu kostela v Tismicích. Práce
provedl akademický sochař Josef Pospíšil. Projekt byl
dotován z Ministerstva kultury ČR částkou 40. tis Kč.
Zemina kolem paty podstavce byla odtěžena a výkop
částečně zasypán štěrkem za účelem trvalého odvětrávání a vysušení podstavce.

lip u křížku, kácení a prořez jasanů a akátů po levé
straně komunikace při výjezdu směrem na Přišimasy
a prořez kaštanů před čp. 8 a 9 v Limuzích. Celkové
náklady činily 77.500,- Kč. Příjem z prodeje dřeva
pak 6.600,- Kč vč. DPH 21 %, které bylo odvedeno.
Prořez bude proveden také na lipách u pomníku padlých v Tismicích, na hřbitově.

m

Všechny
stožáry
veřejného
osvětlení byly označeny kovovými
štítky s čísly.
K nahlášení potřeby nutných oprav proto, prosíme,
nově využívejte číselného označení sloupu.

m

Silniční zrcadlo v křižovatce u
mostu bylo opraveno. Nově bylo osazeno zrcadlo u
čp. 124 kvůli bezpečnému výjezdu z nemovitosti čp.
81 v Tismicích.

m

Odbor dopravy MěÚ Český Brod
povolil na žádost obce Tismice snížit rychlost kolem
mateřské školy na 40 km/hod.

m

Obec Tismice hledá kronikáře,
kronikářku.

m

V uplynulém období vegetačního klidu provedla obec Tismice výrazné zásahy
do zeleně v Limuzích. Jednalo se o prořezy a poutání jírovců a pokácení doubku a lípy u čp. 4, prořez

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.
Dotace spolkům
Stejným způsobem jako v roce 2015 požádaly i letos místní spolky a sdružení o dotace z rozpočtu obce Tismice.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení 40.000,- Kč z celkově požadovaných 50.600,- Kč. Prozatím byla schválena následující výše podpory:

Rozdělené „peníze“ v žádném případě nevypovídají nic o tom, jak kvalitní práce spolků je a jak si jí zastupitelé cení.
Rádi bychom rozdělovali daleko větší balík peněz. Vzhledem k plánovaným investicím se však v přerozdělování
finančních prostředků držíme při zemi. (oz)
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Co nového v odpadech? Rozšíření nabídky služeb i
zpřísnění třídění.
Po dohodě se společností Nykos a.s. došlo v dubnu 2016
ke zvýšení četnosti svozu papíru na 1x týdně a to bez
navýšení ceny svozu. Do léta by měly do obou obcí přibýt
nové zvony na drobný kovový odpad. Vyváženy budou 1
x za čtvrtletí a to rovněž bez navýšení ceny za likvidaci odpadu.
Obec pořídila speciální černé nádoby s kruhovým otvorem pro vhození PET lahve s použitým kuchyňským olejem. Nádoby se za 1 měsíc svého fungování dosud nenaplnily. Pravděpodobně potřebují občané více času, aby si na
likvidaci olejů ze svých pánviček a friťáků pomalu zvykli.
Naopak sběr šatstva, bot a hraček funguje dobře, v dubnu
jsme z důvodu naplnění kontejneru museli požádat
o mimořádný svoz.
V dubnu byly taktéž naplněny celkem tři kontejnery
objemného odpadu. Jeden v Limuzích, po dvou
v Tismicích. Na květen tradičně připadá svoz nebezpečného odpadu. Větve z prořezu stromů si občané zvykli po
dohodě s obcí odvážet na dohodnutá místa v Tismicích i
Limuzích. Dohoda předem je vždy potřebná.
V polovině května začíná čtrnáctidenní svoz odpadu takto: pondělí 16. 5. 2016 svoz NEPROBĚHNE, 23. 5. 2016
ANO, 30. 5. svoz NEPROBĚHNE, atd.
Nezávisle na svozu komunálního odpadu bude každé pondělí v měsíci probíhat pytlový sběr plastů. Tomu, kdo z
různých důvodů nemůže nebo nechce vhazovat plastové
obaly včetně obalů Tetra Pak (džusy, mléko …) do žlutých
kontejnerů u obecního úřadu, u fary a školky v Tismicích
nebo u rybníčku v Limuzích, nabízíme, aby plasty schraňoval do pytlů a každé poslední pondělí v měsíci pytle
přistavil k popelnicím. Plastové pytle za 5,- Kč si občané
mohou zakoupit na obecním úřadě.
Mnozí již určitě nalezli pod víkem svých nádob upozornění společnosti Nykos a.s. na ukládání nevhodného odpadu, který není komunálním odpadem. Dříve byli občané
upozorňováni na žhavý popel nebo stavební odpad.
Nově budou občané zatím preventivně upozorňováni na to, že do popelnic vhazují větší množství plastů,
skla nebo papíru. Do podzimu budou popelnice s takovým „nevhodným“ odpadem vyváženy, ale od podzimu již popelnice s obsahem tříditelného odpadu vyváženy nebudou. Povinnost odpad třídit je zakotvena
nejen
v zákoně o odpadech, ale samozřejmě také v obecní
vyhlášce. Věříme, že to s tříděním vzhledem k nabídnutým možnostem bude zase o trošku lepší. Jen tak
totiž můžeme společně dosáhnout přijatelné ceny za
likvidaci odpadu a tím i příznivější výše poplatku.
					
		
				
(ou)
Úklid vesnic a jejich okolí: Odpad se opakovaně objevuje
i ve škarpách podél silnic, podél chodníků nebo ve volné
přírodě. O celoroční úklid v obcích se starají zaměstnanci
obce. K tomu přidal své úsilí i spolek Život pod Klepcem:
Počátkem dubna se v naší obci konala, tak jako každý rok,
brigáda na úklid obce. I přes poměrně nepříznivé a chlad-

né počasí se nás sešlo asi 15 dospělých a navíc spousta dětí.
Byly opět vyčištěny škarpy směrem na Přišimasy, Tismice
i Rostoklaty. Předpokládali jsme, že letos moc nepořádku neposbíráme, ale zase jsme byli překvapeni. Nasbírali
jsme 12 pytlů odpadu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
že jim není lhostejné, jak vypadá jejich obec a také za to,
že jsou příkladem pro své děti!
Poděkování patří také obecnímu úřadu, který dobrovolníkům poskytnul jako odměnu špekáčky. Byly moc
dobré! 						
Helena Boudová

S chutí a s úsměvem do práce

Ještě k tématu …trochu literatury šířené po e-mailu:
PŘÍBĚH O BOŽÍM BEZÚDRŽBOVÉM ZAHRADNÍM
PLÁNU

Jednoho dne se Bůh zeptal svatého Františka:
Bůh: „Františku, ty víš všechno o zahradách a o přírodě,
pověz mi, co se to děje tam dole? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a dalším druhům rostlin, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbový
zahradní plán.
Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně
se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval
motýly, včely i hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že
už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno,
co vidím, když pohlédnu dolů, jsou zelené fleky...”
Svatý František: „To všechno má na svědomí ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Tvé květiny
označili za plevel, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.”
Bůh: „Trávou? Ale vždyť to je tak nudné! Není to barevné.
Tráva nepřitahuje včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a
žížaly. Je citlivá na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci
opravdu, aby u nich rostla pouze ona?”
Svatý František: „Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování veliké utrpení. Začnou ji každé jaro hnojit a hubí
všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.”
Bůh: „Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje,
že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice šťastní.”

KVĚTEN 2016 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Svatý František: „Vypadá to, že vůbec ne, Pane. Jakmile
tráva trochu povyroste, sekají ji někdy i dvakrát do týdne.”
Bůh: „Oni ji sekají? Suší ji jako seno?”
Svatý František: „Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a
pak dává do pytlů.”
Bůh: „Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?”
Svatý František: „Kdepak, Pane, právě naopak. Platí za její
odvoz.”
Bůh: „Tak počkej chvilku: Oni ji hnojí, aby rostla, a když
roste, tak ji sekají a platí za to, aby se jí zbavili?”
Svatý František: „Přesně tak, Pane.”
Bůh: „Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když
vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst
trávy a ušetří jim to hodně práce.”
Svatý František: „Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva
přestane růst, tak Příměšťáci co nejrychleji vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat
v sekání a odvážení.”
Bůh: „Příšerný nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům
narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v
půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kom-

Taková přirozená zahrádka (M. Zdražilová)

post, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.”
Svatý František: „Raději se posaďte, Pane. Není to tak, jak
říkáte. Příměšťáci hrabou listí na velké hromady a platí za
jeho odvoz.”
Bůh: „To není možné! A co dělají, aby ochránili kořeny stromů a keřů před mrazem a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?”
Svatý František: „Jakmile vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to místo vyvezených listů.”
Bůh: „A odkud tento mulč berou?”
Svatý František: „Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.”
Bůh: „Dost! Už na to raději nechci ani myslet. Svatá
Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?”
Svatá Kateřina: „Blbý a blbější, Pane. Je to opravdu hloupý film o...”
Bůh: „To je v pořádku, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom
už slyšel od Františka.”
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Do života občanů v minulém roce významně zasáhly tři velké investiční akce a možná, že na podzim tohoto
roku nastane den „D“, na který jsme tak dlouho čekali… výstavba kanalizace a vodovodu

Dne 28. 4. 2016 obdržela obec Tismice výzvu Ministerstva zemědělství k předložení Žádosti o registraci akce a
o poskytnutí státní finanční podpory, předložení Žádosti o evidenci akce a dalších souvisejících dokumentů (dokumentace k výběrovému řízení, smlouvy, posudky…) a to v termínu do 30. 9. 2016. Celý text dokumentu je zveřejněn na
www.tismice.cz.
Dne 25. 4. 2016 v rámci otevřeného výběrového řízení na dodavatele stavby vodovodu a kanalizace dle ZVZ (zákona
o veřejných zakázkách) zasedla hodnotící komise schválená Zastupitelstvem obce Tismice, která se seznámila s odbornými posudky a protokoly, vyhotovenými odbornou firmou - Stavební poradna, s.r.o., a s originály předložených
nabídek.
Hodnotící komise vyhotovila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek celkem od pěti dodavatelů. Komise sestavila
pořadí předložených nabídek. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude předložena Zastupitelstvu obce Tismice
dne 18. 5. 2016. Zastupitelstvo na svém jednání schválí Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a schválí smlouvu o dílo.
Po uplynutí zákonných lhůt a v případě, že se nikdo z dodavatelů neodvolá, bude s vybraným zhotovitelem podepsána
smlouva o dílo s „vyvazovací podmínkou“, která počítá s možností, že dotace přiznána nebude a stavba nebude moci
být zahájena.
Obec Tismice dále ve spolupráci s JUDr. Němečkovou uspořádala výběrové řízení „mimo režim zákona“ na technický
dozor stavby. Také v rámci tohoto řízení zasedla zastupitelstvem schválená výběrová komise a zastupitelstvo bude rozhodovat o výběru komisí doporučeného dodavatele.
Před námi je ještě výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši cca 25 mil Kč.
Ministerstvo požaduje i další posudky a analýzy, na nichž musíme do podzimu zapracovat. Pevně věřím, že se nám
podaří veškeré podklady připravit tak, abychom pro ministerstvo byli důvěryhodnými partnery a dotace nám byla
poskytnuta.
Občané budou o všem informování na webových stránkách obce. Před vlastním zahájením akce bude svolána veřejná schůze za účasti zhotovitele i technického dozoru a občanům bude vše vysvětleno a zodpovězeny konkrétní dotazy.
Finanční příspěvky od občanů jsou dosud uloženy na zvláštním bankovním účtu obce. Obec obnovuje příjem příspěvků na účet č. 6124151/0100, resp. splátek příspěvku od vlastníků jednotlivých nemovitostí, jak bylo dohodnuto v závazných přihláškách k akci kanalizace a vodovod. U bezhotovostních převodů nezapomeňte uvádět své jméno a akci, např.:
Novák, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné a specifický symbol použijte tento klíč:
SS: 5…………………Tismice kanalizace
SS: 112………………Tismice vodovod
SS: 212………………Limuzy vodovod
Pro ty, jež se rozhodli přihlásit se k akci vodovod (Tismice a Limuzy) teprve nyní, je přihláška ke stažení na www.tismice.cz/kanalizace a vodovod (v levé liště).
Rovněž se můžete přihlásit k akci kanalizace (Tismice), avšak pokud jste nebyli zahrnuti do projektu z roku 2007, bude
třeba tlakovou přípojku včetně šachty doprojektovat. Je pravděpodobné, že tuto „dodatečnou přípojku“ nebude možné
hradit z dotace. Vlastník pak uhradí plnou cenu. Velmi hrubý odhad cca 60 – 70.000,- Kč. Vše bude řešeno individuálně s technickým dozorem stavby a vodoprávním úřadem v době přípravy stavby – tedy v období květen – červenec
2016. Proto je třeba kontaktovat obec Tismice osobně co nejdříve, abychom společně mohli vše připravit.
V PŘÍPADĚ NEREALIZACE AKCE GARANTUJE OBEC TISMICE VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
OBČANŮM A TO VČETNĚ DOSAŽENÝCH ÚROKŮ
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Den Země na Klepci

V

ážení zástupci obcí, měst a městeček, spolků, škol, organizací, Vážení přátelé a spolupracovníci,

Jménem obce Přišimasy a koordinátorů DNE ZEMĚ NA
KLEPCI si Vám dovolujeme vyslovit uznání a hlavně obrovské poděkování za Vaši účast a podporu na jubileu této regionální kulturní akce, která by bez VÁS nebyla nikdy takovou,
jaká je…
Společným úsilím a vzájemnou spoluprací se nám v letošním
roce i přes počáteční nepřízeň počasí podařilo nabídnout bohatý program, zájmové aktivity pro rodiny s dětmi, křest nové
knihy, vystoupení dětí z našich školiček a škol, ale i ukázky řemesel a nových projektů, které na Klepci shlédlo na 750
návštěvníků. A to je vskutku báječný výsledek.
Na letošním ročníku jsme do rodiny organizátorů přivítali
zástupce a emisary z několika nových obcí, kteří společně s
námi prezentovali nejen vlastní obecní symboly, ale i upomínkové předměty nebo činnost reprezentující tu kterou obec ve
stanovém městečku. Můžeme se tak i s návštěvníky vzájemně od těchto obcí poučit, inspirovat se a vyměňovat zkušenosti.
Stanové městečko tvořené letos neuvěřitelnými 23 stany praskalo ve švech, nabízelo totiž vše možné i nemožné od chutných koláčů, medoviny, trdelníku, palačinek, domácích sýrů,
až po ukázku kovářské výhně, ražby mincí, košíkářské výroby z pedigu, ukázky keramiky, šperků, knih, pohlednic, květin
aj. Jízda na ponících, ukázky dravců, nafukovací hrad, jízdy v
BIO popelnicích, ukázky zásahu hasičů, střelba z kuše a mnohé tvořivé dílničky pro děti, byly rovněž menšími návštěvníky
velmi vyhledávané.
Součást letošní slavnosti tvořilo zábavné soutěžní klání o

Foto Marek Mahdal z Úval

putovní pohár, jehož se zhostila družstva sestavená z aktivních
lidí zúčastněných obcí. Vidíme v této aktivitě myšlenku zrození nové tradice, kterou rádi v dalších letech zopakujeme, a
vítězný tým z domácí obce bude putovní pohár obhajovat!
Mimo dětská vystoupení a kreace našich škol a školek lákalo děti na pohádkové představení Divadélko v Jurtě, zúčastnili jsme se rytmického bubnování a vyslechli bluegrass country
kapelu KAM NA BAND, která zakončila prosluněnou slavnost.
Děkujeme Vám za přízeň a
těšíme se s Vámi příští rok na Klepci opět na viděnou
Jan Psota
Veronika Kuchařová
Šárka Rumanová
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Noc s Andersenem
a letošním 5-tém ročníku festivalu knihoven jsme se
N
vydali po stopách Karla IV. .
Večer začal jako obvykle seznámením, které ale bylo

krátké, protože většina dětí se znala již z minulých ročníků. Po tanečku za doprovodu kytary, byly děti seznámeny s programem večera, který byl opravdu nabitý akcemi.
Začali jsme čtením o životě Karla IV., o tom, co pro nás
znamenal a co nám do dnešních dnů zanechal. Letos slavíme 700 let výročí jeho narození a tak některé děti již
věděly ze školy o jeho významu. Děti si musely zapamatovat spoustu informací, důležitých dat i zajímavostí. A
jelikož jsme byli v období středověku, tak jsme společně
vytvářeli - malovali středověký pohár.
Po malé svačince jsme vyrazili na večerní putování za
korunovačními klenoty. Cesta byla daleká. Z Tismic směrem na Limuzy a po Ovocné stezce přes Mrzky zpátky
do Tismic.
Když jsme se vrátili, čekal děti vědomostní test. Musely
ho splnit na 80%, aby získaly nápovědu, která je zavede
k pokladu. A jelikož jen hlavy korunované mohou najít

poklad, musely si ještě vyrobit z papíru korunu na hlavu.
Poklad našly, byl nedaleko.
Před usnutím, ale již každý ve svém pelíšku, poslouchaly
poučnou pohádku.
Unaveni pochodem a zážitky spaly všechny klidně až do
rána.
Prý příště zase rády přijdou – slibovaly úplně všechny!!!!
Těším se na ně.
		
Knihovnice Martina Pelikánová

takhle jsme si ozdobili skleničky

takhle jsme si pochutnávali

takhle pozorně jsme naslouchali

takhle tvořili

a takhle si hráli
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z činnosti spolků a sdružení
JEŠTĚ TROCHU VZPOMÍNÁNÍ NA ZIMU
anděl a také čert, prý se totiž všude najdou alespoň troítr fouká, padá déšť, …ale Mikuláš naděluje a stro- chu zlobivé děti… Ty ale snad tak velkého a vskutku
meček svítí též!
důstojného Mikuláše, který letos do Limuz dorazil, ještě
neviděly, a tak se snažily ukázat, co umí. Zazněly říkanMikulášská nadílka v Limuzích 29. listopadu 2015
ky i písničky, někdy i v doprovodu hudebních nástrojů,
Přes všechny rozmary počasí, navzdory všem příz- takže „hodný“ čert v koutku postával a řetězem jenom
nivým předpovědím, byla atmosféra první advent- občas pohrozil, pár rodičům se musel omluvit, že dovoní neděle, kterou připravil spolek Život pod Klepcem lenou pro ně připraví asi až příště.…
v Limuzích, ničím nerušená a opravdu předvánoční.
Všichni, kdo překonali nepřízeň počasí, byli jistě mile A když se přiblížila šestá hodina večerní, všichni již
překvapeni, že letos fungovala i Ježíškova pošta.
postávali a netrpělivě se rozhlíželi, který „nový“ vánoční strom bude letos i nadcházející roky svítit. Po úvod„Napište zde, co byste chtěli, aby vám Ježíšek nadělil, ní koledě se strom na třetí zavolání přece jen rozzářil, a
… a nezapomeňte uvést svoji adresu, dát razítko a dopis všichni byli mile překvapeni, že se jedná o krásný dobře
Ježíškovi vhodit do speciální schránky!“, bylo první, vzrostlý smrk hned u společenské místnosti!
co děti slyšely poté, co vešly do místnosti s praskajícím ohněm, připraveným čajíkem, horkým jablíčkem Tímto slavnostním aktem byla ukončena zase jedna vela napečenými zákusky. Ihned poté se věnovaly výrobě mi povedená akce. Děkujeme obci Tismice za dotační
zápichů z včelího vosku, polazů (závěsná vánoční deko- příspěvek našemu spolku a zajištění nového vánočního
race), vánočních přání, skleněných svícínků, andílků z osvětlení v Limuzích.
papírové krajky a potisku plátěných pytlíčků na drobné
dárečky s motivem sněhových vloček.
			
Za ŽpK Václava Coombesová

V

A než se všichni naděli, nejenom děti, ale i dospělí, již
vcházel do dveří Mikuláš, hned za ním krásný a milý

čerticím se zapalují rohy

strach jde očividně i z hodného Mikuláše
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A „MIKULÁŠILI“ I TISMIČTÍ HASIČI
sobotu 5. prosince chodil Mikuláš, anděl a čert, no
V
a my Tismičtí hasiči jsme si pro děti připravili na 6.
prosince Mikulášskou zábavu.

Sešli jsme se v 1 hodinu odpoledne, abychom stihli
všechno připravit. Od 15 hodin se děti s rodiči začali
scházet, děti byly převlečeny do masek a tak to mohlo
vše začít. Děti byly například princezny, opraváři, zombie a měly i další skvělé masky. Začalo to prvním nejjednodušším úkolem, aby nám děti něco nakreslily a
výkresy jsme poté vystavili u pódia a vyhlásily se tři
nejlepší.
Děti plnily samé jednoduché úkoly (jako třeba přetahování lana, trefování míčku do pusy klauna, skákání

v pytli, židličky, nebo nošení míčku na lžíci) za které
dostávaly odměny. Nakonec jsme zbylé sladkosti rozházeli do uprostřed sálu, kam se děti seběhly a v tom
přišel Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš si volal jednotlivé
děti k sobě a za to, že slíbily, že už budou hodné, dostávaly odměny.
Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení- limča, hranolky a tousty. Děti si zatančily, rodiče pobavili a snad
se tato zábava povedla. 		
			
Za SDH Katka Greslová

co jen tak mám zazpívat?
a zase ta strašná kniha hříchů

já se nebojím, já se těším

bez komentáře

no a já mám na pomoc mamku

a jdeme na to
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MASOPUST SE LETOS USKUTEČNIL V REŽII NAŠICH HASIČŮ

Bez komentáře

zářivý traktoR ZetoR

čertisko u fary

jen se neupejpejte
s maskou i bez
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královská rodina anebo Sněhurka s trpaslíky

já si tě pěkně povedu…

a tady na slano i na sladko
tady se jede na slano

strejdo, já se tě tak trochu stydím
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Po úklidu obce následovala brigáda v hasičárně
rámci brigády jsme také zvelebili klubovnu našeho
V
spolku. Bylo to velmi náročné...vše vyklidit, oškrabat strop, omýt stěny mýdlovou vodou, nějak se popasovat s omítkou, která nedrží a opadává...s vlhkými stěnami, kde omítka také nedrží, ale vida, jsou pod ní docela hezké žulové kameny!... zase vše nastěhovat, druhý
den vystěhovat, dvakrát napenetrovat a zase nastěhovat :-)... a další víkend v sobotu dva nátěry bílou barvou, v neděli vše vyčistit .... a máme tu krásnou, vyma-

lovanou a uklizenou klubovnu i s novými záclonami.
Zde patří velké poděkování Tondovi Hourovi, Petrovi
Vaňousovi, Honzovi Žalskému, Honzovi Jalovcovi,
Jakubovi Nevoralovi i Petrovi Brožovskému, bez nichž
bychom to nezvládli. Díky také Vám všem, kteří jste
obětovali svůj čas a klubovnu po vymalování uklidili!!!
Doufáme, že se zde budeme dále potkávat při našich
akcích.
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CO SE DĚJE U SOUSEDŮ
OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ÚŘEDNICKÁ ETIKA… ANEB CO BYLO ZASLÁNO DO REDAKCE
ČESKOBRODSKÉHO ZPRAVODAJE ANEB TAKÉ

O CO JDE LIDEM, KTEŘÍ PRO NÁS ZACHRÁNILI
STROMY NA ČESKOBRODSKÉM NÁDRAŽÍ A
TAKÉ ALEJ STROMŮ V ZAHRADÁCH …

Foto pokáceného jasanu v parku nemocniční zahrady: Jindřiška Moravcová

polky se mohou do občanského života zapojovat růzS
nými způsoby – mohou ovlivňovat politická, ekonomická, tendenční rozhodování samospráv, mohou také

ovlivňovat životní prostředí, ve kterém všichni společně žijeme, pracujeme, odpočíváme, vychováváme
naše děti. Jednou z možností spolků, které se zabývají ochranou přírody, je legální zapojení do rozhodování
ve správních řízeních o osudech stromů navržených ke
kácení. Samostatnou a zvláštní kapitolou jsou stromy
ve vlastnictví města – konkrétní samosprávy, o jejichž
osudu rozhodují úředníci státní správy – odbory zřízené
touto stejnou samosprávou. Vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství je zaměstnancem státní správy
a nejvyšším garantem ochrany životního prostředí ve
městě. Zároveň je jako úředník městského úřadu vykonavatelem žádostí města a správcem zeleně ve městě
samém. V tomto bodě lze spatřit jasný a samozřejmý
střet zájmů, kdy se od takového úředníka očekává, že
bude v souladu s platnou legislativou a nepsaným etickým kodexem hájit zájmy státu a současně občanů při
ochraně přírody a jedním stejným rozhodnutím vyhoví
aktuálním zájmům rozvoje města např. při nové výstavbě, opravách, drobných žádostech jednotlivců zpravidla o kácení stromů a zároveň širší veřejnosti. Jak tedy
v jedné roli ochránce i úředníka, který chce vyhovět
odboru rozvoje města – spravedlivě a objektivně roz-

hodnout o osudu stromu? Proto by každý správný úředník – vedoucí a zaměstnanec státní správy – městského
úřadu - měl rozhodovat na základě nezávislého odborného posudku, v případě ochrany stromů – od nezávislého zkušeného dendrologa. Takový posudek zohledňuje nejen zdravotní stav stromu, ale i jeho společenskou
hodnotu, která spočívá v jeho funkci estetické, ekologické a hygienické. To znamená, že stromy jsou krásné, voní, zlepšují kvalitu vzduchu, stíní, vyrovnávají
teplotní extrémy, vytváření kyslík nebo pohlcují hluk.
Společenská hodnota na pohled obyčejných vzrostlých
stromů dosahuje řádově i stovek tisíců korun. Stejnými
hodnotami byly oceněny i kaštany a jasan u vlakového
nádraží v našem městě, které by bez občanské aktivity
byly odsouzeny k definitivnímu zániku.
Praxe státní správy – odboru životního prostředí a
zemědělství v Českém Brodě je však taková, že nezávislé posudky zkušeného dendrologa zpravidla ke svému rozhodnutí o pokácení stromu nepožaduje a neobjednává. Vedoucí odboru se odvolává zejména na ekonomické důvody - cenu dendrologického posudku. Ceny
od zkušených dendrologů se pohybují v řádu stokorun
za jeden vzrostlý strom. S podivem je ovšem fakt, že
státní správa ani samospráva nevyužívá hodnotu řeziva, které z pokáceného stromu vzniká. Domníváme se,
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že stromy, u kterých se vyplatí odborné posouzení dendrologem, mají i zajímavou finanční výnosnost v podobě využitelného truhlářského řeziva či řeziva na otop.
Z těchto výnosů by každý rozumný a dobrý hospodář
odborné stanovisko – doporučení či neporučení desítky let starého stromu k pokácení či nepokácení rozhodně efektivně obstaral. K zamyšlení stojí i uplatňování
duálního způsobu při podávání i schvalování žádosti o
pokácení stromu ve vlastnictví Města Český Brod. V
takovém případě je úplně vynechána funkce samosprávy a vše se řeší na úrovni státní správy – stromy ke
kácení určuje státní úředník a jiný státní úředník rozhoduje o jeho osudu zpravidla bez odborného posudku.
V takovém případě funkci samosprávy – Města – vykonává státní úředník, kterého nezvolili občané ve volbách, disponuje razítky jak Města, tak Městského úřadu
a samospráva mu svěřuje úkoly, které souvisí i s jejími
povinnostmi. Přestože je na místě polemizovat o tom,
zda je tento přístup etický, je v souladu se zákony, které
se v českém prostředí užívají do krajností.
Etický přístup „de iure“ k působení ve vedoucí pozici
Městského úřadu Český Brod předvedl i vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství – pan Ing. Rostislav
Vodička. Odbor, který řídí, schválil žádost Města Český
Brod podanou úřednicí státní správy – vedoucí odboru
rozvoje – o pokácení cca devadesát let starého jasanu
v původním arboretu – v parku přilehlému nemocnici
ve městě. Doporučení ke skácení stromu připravila společnost, která v parku, jež není obyvateli téměř vůbec
navštěvován, vysazuje nové keřové záhony. Teoreticky
by se dalo předpokládat, že si společnost vytipovala
prostor, kam by se další záhony, „které svět neviděl“

(resp. viděl málokterý obyvatel Českého Brodu), daly
umístit. Doufejme, že je to jen nemístná spekulace a
nic takového se v budoucnu nepotvrdí, neboť rozumná samospráva ani státní správa by téměř stoletý hodnotný zdravý strom neobětovala záhonu s nevýznamnými chabě udržovanými záhony s keříky. Etický a profesionální přístup zodpovědné osoby – pana vedoucího
Vodičky – byl dovršen tím, že nepochybně společensky
významný majestátní jasan byl dle jeho slov jím osobně
odklizen a odvezen za částku Kč 1100,-, dřevo odkoupil
jako palivo na topení sám pan Vodička.
Doufáme, že podobný „etický“ přístup zástupců samosprávy a zaměstnanců státní správy, případně členů
redakční rady se neprojeví dříve než v nadcházejícím
vydání a nebudeme svědky reakcí na články v tomtéž
vydání, ke kterým mají před dobou zveřejnění přístup
jen výše uvedení. Ani taková očekávání - nedodržování
nepsaného etického kodexu se samozřejmými projevy
dobré vůle zástupců a úředníků placených z veřejných
prostředků se neslučují s představami konkrétních lidí,
bez jejichž aktivit by neexistovala občanská společnost.
Taková počínání lze těžko považovat za projev etického
provádění činností souvisejících s výkonem samosprávy a státní správy.
Mgr. Zdena Bouchalová
Spolek Českobroďák
Ing. Jindřiška Moravcová
Osvětový spolek přátel Vrátkova, o. s. Živé stromy

Přeložk a
a hranicemi ORP se připravuje výstavba důležiZ
té komunikace, která se nás netýká jen zdánlivě.
Nákladní doprava, která se dříve rozprostřela na několik spojnic mezi “černokosteleckou” a “kolínskou”, se
po vybudování nové přeložky silnice II/107 a následném
zákazu průjezdu kamionů městem Říčany, pravděpodobně povalí na město Mukařov a “někam” dál. Možná se
uleví Úvalům, ale o to větší nápor zažije komunikace
II/113 (skrz Doubravčice, Štíhlice, Mrzky, Tismice) nebo
spojnice Kostelec, Krupá.
Měli bychom se ptát: JAKÉ BUDOU PŘÍNOSY A

DŮSLEDKY PŘELOŽKY SILNICE II/107 VOJKOV
– VŠECHROMY PRO NAŠE OBCE? A tak se ptáme.
Odboru dopravy MěÚ Český Brod a také tajemníka úřadu, který přislíbil obeslat krajský úřad dopisem a také
navrhl toto téma prodiskutovat s panem hejtmanem
v rámci jeho letní cesty po ORP, tj. po městech s rozšířenou působností, v rámci Středočeského kraje. Podaří se
nám vyvinout společné úsilí?				
							
(mz)

kamiony v centru obce
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K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
15. 5. 206			

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KE DNI MATEK (ROSTOKLATY)

18.6.2016			

oslava 120 let založení SDH Tismice

13. 8. 2016 			

ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM (HASIČI)

3. 9. 2016			

17:00 KONCERT „AVE MARIA“ V BAZILICE –

				

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE HODIT
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 2016
inanční úřad pro Středočeský kraj zveřejnil také proF
střednictvím obecní vývěsky veřejnou vyhlášku
o vyměření daně z nemovitosti na rok 2016. Složenky na

úhradu daně jsou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Dopis: Ing. Fr antišek Smejk al, Útvar regulace, České
R adiokomunik ace a.s.:
ážení zastupitelé obcí a měst,
V
v souvislosti s budováním nových mobilních sítí
LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo

obcí na rušení příjmu pozemního televizního vysílání
(DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné
ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou
rušeny jednotlivé domácnosti.
Chtěli bychom Vás proto požádat o součinnost při informování občanů Vašich měst a obcí. Občané mají totiž
nárok na opravu zdarma v případě prokázání rušení ze
strany základnové stanice (BTS) LTE, kterou hradí příslušný mobilní operátor způsobující rušení. Podmínkou
pro bezplatnou opravu je bez závadová instalace přijímacího zařízení (tj. antény, svodu a přijímače) a dostatečná intenzita televizního signálu. Mnozí diváci bohužel
řeší ztrátu TV signálu vlastními silami a zbytečně platí
za instalaci odrušovacích filtrů a práci servisním firmám
z vlastních prostředků. Postup, jak řešit případy rušení
pozemního televizního vysílání a na koho se v této věci
obrátit si Vám dovolujeme zaslat v příloze.

Jednotlivé základnové stanice LTE pro tzv. rychlý mobilní internet se kontinuálně spouští již od roku 2014, kdy
operátoři mobilních sítí zahájili jejich výstavbu. Je možné,
že právě ve vaší obci může dojít k rušení příjmu pozemního televizního vysílání DVB-T (příjmu digitální televize).
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.
Pro zvýšení informovanosti veřejnosti o situaci související s výstavbou nových sítí LTE, Vám zasíláme již zmíněný informační materiál co dělat v případech výskytu rušení příjmu televize. Informační materiál popisuje důvody
vzniku rušení, jak se rušení projevuje, jak správně postupovat a kam ztrátu TV signálu ohlásit. Jediným orgánem,
který je oprávněn rušení TV příjmu řešit, a optimálním
místem pro nahlášení rušení TV signálu jsou jednotlivá
oblastní pracoviště Českého telekomunikačního úřadu.
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Informace o možnosti rušení TV příjmu provozem sítí LTE
Rušení televizního příjmu – jak postupovat?
Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo také odebrání části
televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a
2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů v roce 2014. Díky nově
přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni
pokrýt do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová
technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G.
V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního
provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem
zkušebního provozu je ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního
vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy
a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní
vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení
vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního
přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/
Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované podobě k dispozici na
webu: http://start-lte.ctu.cz
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné
do provozu v pásmu 800 MHz je vytvořen prostor pro eliminaci případných negativních dopadů
rušení.
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního
televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat
v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.

„Kdy a jak rušení TV vzniká“
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:
 v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména na nejnižším kanálu LTE 791
MHz až 801 MHz,
 v místech, kde je TV signál slabý,
 při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým,
 v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz, týká
se hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy Vary, severní části východních Čech),
 v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače,
 při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při použití náhražkové antény,
aktivní pokojové televizní antény.
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Cest����� s dět�i d� �ah�a�ič�
Věděli jste, že:
 také děte� d� �� let �������at����a��k�����ka����a�kt�������������t��at�������
d� st�tů �����s�� ��ie, a��� �� ��� �a������ �t�t��� �l���ie, ��s�� a �e��egoviny,
�e��� ����, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a ����a�s�a,
 ���� ��t�� ��� ��� ��t� ����� s������ ���late� �a� ������� ���a��ké��� ���ka��� ������
50 Kč a��a�����������t��������a������ Kč,
 doba platnosti t���t����k�a��������������ta�����a��a�5 let,
 ��t��� ��� ��� ��t� ��������� ���a��k�� ���ka�� a� ���t����� �a�� ������� ��st���e,
a to �a� kt��é�k����� �������� ��a��� ����� � ����������� ��������t�� ��� ��a��� �a�
��a��������t�k�������t����a�����a������
 lhůta p�������������a��ké������ka���a����t��������a�������� d�ů� �est���� �as
���� ���at� ��� �k�����é� ���t�� � ��a������h d�ů �a� �������� �������� ����at�k�
2000 Kč ������t����������t�
 �� ����� �a�����é� ��t�� ����� ��t ���� ���t�� ��� �a��a���� ��a�t��� ���t����� ��k�a��
����a��k�� ���ka�� ����� ���t����� �a��� � ������ ���t� ��t�t�� �e�� �est�����
dokladem.

V��e i�����a�� �a: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
������������������t��t���at����� obsahuje informace podle ����������a�����at�é�k 1. 1. 2016.
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INZERCE
… aneb reklama na místního badatele Jana Psotu pro všechny historie milovníky

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že byla vydána nová populárně naučná publikace: Klepec – vrch na Kolínsku, která přináší na
128 stranách a za doprovodu 230 fotografií zcela nové pohledy na tuto
významnou krajinnou dominantu nejen Tismic a Limuz, ale mapuje i historii jejího okolí. Na knize po dobu 6 let pracovalo 8 autorů pod vedením
publicisty Jana Psoty z Hradešína. Věříme, že Vás kniha zaujme a stane
se chloubou Vaší knihovny. Publikaci si můžete zakoupit v ceně 275 Kč
na Obecním úřadu Tismice.

Na obecním úřadu lze zakoupit rovněž další publikaci Jana Psoty z roku
2014 Tismice – kulturní dědictví obce (brožura) z roku 2014, která popisuje budovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích, ale i významný symbol barokního poutního místa v Tismicích – Tismickou madonu.

…co se do útlé brožury nevešlo:
úřad a duchovní správci v Tismicích
Farní
Jan Psota
První nepřímá zmínka o existenci fary je z roku 1352,
kdy kněz neurčitého jména z „Tysmycz” odváděl polovinu
papežského desátku v hodnotě 10 grošů.
Do 10. září 1362 sloužil v Tismicích kněz Hynek,

který si vyměnil faru s Václavem z kostela sv. Jakuba a
Filipa v Praze (Arbesovo náměstí, Smíchov). Patronátní
právo k dosazení faráře uplatnil rytíř Bohuněk Hájek
z Tismic, majitel zdejší tvrze užívající v erbu zlaté hrábě na modrém štítu, pocházející patrně z vlivné rodiny
Hrabišiců. Ještě předtím se odtud 30. května 1362 prezentoval na faru v Erkneři (u Mostu) kněz Jiřík, syn Petra
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z Tismic. Za svého úřadu Václav platil několik papežských
desátků, jejichž výše nepřekročila 20 grošů. Bohuněk
Hájek 5. února 1378 vykoupil od tetínského faráře Kunše
rentu, která pro jeho kostel každoročně vycházela z kostelního majetku Tismic a tuto platební povinnost převedl na
Hájkovu ves Lhotu u Doubravčic.
Od Hájků získal Tismice včetně kostelního patronátu nejpozději v roce 1385 Mikuláš Vrbík z Lipan,
jehož rodina se usadila na tismické tvrzi a přijala nový
přídomek. O rok později Mikuláš Vrbík z Tismic dosadil
nového faráře do Ratenic, v roce 1388 založil kaplanství
ve Viticích a roku 1402 ustanovil v Kácově (u Zruče nad
Sázavou) a Konojedech faráře. Václav zastával roku 1403
mimo tismické fary, kde držel stálého vikáře – kaplana
také úřad kouřimského děkana. Mikuláš tismickému kostelu v roce 1405 věnoval roční plat 7 kop grošů z Mrzek,
plné desátky z paterého zrna (pšenice, ječmene, žita, ovsa
a hrachu) ze dvou popluží u panského dvora v Tismicích,
odkud vycházely pro kostel doposavad pouze 2 kopy, a
za toto dobrodiní obstaral farář pro kostel druhého vikáře. Na tismické faře Václav sloužil nepřetržitě 51 let až
do své smrti roku 1414. Na jeho místo dosadil patron Jan
Vrbík z Tismic 14. dubna kněze Martina z Mnichova, který zde zůstal zřejmě až do husitských válek (1421). Za Jana
Vrbíka se do majetku kostela dostala tismická madona.
Předhusitskými faráři zde byli:
Hynek				
Václav				
Martin z Mnichova		

(–1362)
(1362–1414)
(1414–1421)

Po husitských válkách a náboženské reformaci se z Tismic
neuvádí utrakvistická správa, to ale nutně neznamená
neobsazení fary. Vilém Vrbík z Tismic v roce 1504 prodal tvrz se dvory a kostelním patronátem Jindřichovi z
Kostelce, ale získal ho zpět, protože totéž právo roku 1512
prodala vdova Barbora Vrbíková z Tismic se synem Janem
královskému městu Český Brod, pod které zdejší filiální
kostel patřil s přestávkami do roku 1730.
Tehdy se tismický kostel připojil k nově zřízenému farnímu úřadu v Přistoupimi, odkud ho spravovali faráři:
Stanislav Tichý 		
Karel Monse		
Václav Roháček		

(1730–1762)
(1762–1772)
(1772–1790)

Za vlády knížete Aloise I. z Liechtensteinu na černokosteleckém panství vzniklo roku 1790 v Tismicích lokální
kaplanství. K jeho záduší patřil domek čp. 2 (dnešní fara),
škola čp. 3, kostelníkova chaloupka čp. 12 a 21 pozemků o rozloze 29 jiter 632 čtverečních sáhů (16,9 ha) užívaných poddanými. Uvádí se i nově založený hřbitov na poli
Tomáše Volešeckého z čp. 11, ale jeho lokace není známa
– měl 20 x 20 čtverečních sáhů (0,5 ha).
Patronátní právo užívala knížata z Liechtensteinu a za
období téměř 70 let se na lokalii vystřídalo 10 kaplanů:
Antonín Silvester Meder (1790–1808)

Josef Loos
František Serafín. Boler
Václav Záhořanský
Josef Sladký		
Václav Tomíček		
Antonín Piskáč 		
Jan Jankovský 		
Václav Koubek		
Václav Voháňka

(1808–1810)
(1810–1812)
(1812–1815)
(1815–1825)
(1825–1830)
(1830–1834)
(1834–1847)
(1847–1854)
(1854–1857)

V roce 1857 došlo k povýšení lokalie na faru. V roce 1907
se nad obcí vybudoval nový hřbitov, čímž se ukončilo
pohřbívání u kostela. Farní budova čp. 2 byla v roce 1913
opravena včetně střešní krytiny a roku 1929 byl zrekonstruován také interiér.
Od vzniku farního úřadu se v Tismicích vystřídalo 19
farářů nebo duchovních správců z okolních far:
Václav Voháňka
(1857–1869)
Bedřich Hongat 		
(1869–1878)
Antonín Čížek 		
(1878–1882)
Václav Reissner 		
(1883–1910)
Václav Tvrdý 		
(1910–1911)
Jan Plešinger 		
(1911–1912)
Vincenc Švehla 		
(1912–1923)
Josef Petr 		
(1923–1931)
Jan Balabán
(1931–1932) – adm. exc. ze Štolmíře
Václav Graf
(1932–1937) – adm. exc. z Přistoupimi
František Burian (1937–1938) – adm. exc. z Přistoupimi
Jaroslav Janák (1938–1940) – adm. exc. z Přistoupimi
Jiří Klíma
(1930–1946) – adm. exc. z Přistoupimi
Alois Jiřičný (1946–1954)
Lubomír Huf 		
(1954)
Dragan Antunovič (1954–1957) – adm. exc. v Tuklatech
a Rostoklatech
František Petrák (1957–1974) – adm. exc. v Tuklatech a
Přistoupimi
Oldřich Pokorný (1974–1979) – adm. exc. v Přistoupimi
Vincenc Mrtvý (1979–2004) – adm. exc. z Hradešína
V roce 2005 se Římskokatolická farnost Tismice sloučila s
farností Český Brod, odkud Tismice spravují tamní faráři:
Michal Antoni Bator
Matúš Kocian 		

(2005–2008)
(2008–)
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Erb Vrbíků z Tismice

Znak Knížat z Liechtensteinu

ážení čtenáři, 4. května 2016 vyšel avizovaný vědecV
ký sborník Studie a zprávy: Historický sborník pražského okolí 5/2015 s dlouho očekávanou společnou studií českobrodského historika PhDr. Vladimíra J. Mrvíka,
PhD. a rostoklatského kronikáře Jana Psoty s názvem
„Neznámý hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích – příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb lokálních elit
v raném novověku“.
Studie přinese nejen do limuzské historie naprosto svěží
vánek a na tamní barokní sýpku už nebude nadále pohlíženo jen jako na pouhý sklad obilí. Vždyť bývala v letech
1607–1735 sídlem deseti šlechtických rodin, například i
rytířů z Bloensteinu (erb na obálce). A věřte nebo ne, klíčem k rozpletení a poznání složité geneze téměř zapomenutého šlechtického sídla byl sešlapaný náhrobní kámen
v podlaze kostela sv. Martina v sousedních Rostoklatech!

Pečeť Bohuňka Hájka z Tismic

V nohách tohoto náhrobního kamene je téměř nečitelný erb zkřížených klíčů, který nesouvisí s nikým jiným
než s majiteli Tismic a Vrátkova. Studie se dotýká obcí
Limuzy, Rostoklaty, Hradešín, Tuklaty, Břežany, Horky
(Přišimasy), Škvorec a Úvaly.
Sborník se studií a barevnými přílohami (fotografiemi,
mapami a erby šlechticů) lze zakoupit ve Státním okresním archivu ve Zdibech-Přemýšlení, v Městském muzeu
v Čelákovicích, v Oblastním muzeu pro Prahu-východ v
Brandýse nad Labem, Státním oblastním archivu v Praze
na Chodově. Anebo si jej můžete zamluvit přímo u Jana
Psoty na emailové adrese info.drobnepamatky@email.
cz nebo na telefonu 777 170 843 s možností doručení do
Tismic a Limuz. Cena sborníku by neměla přesáhnout 110
Kč.
					
(J. Psota)
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O NÁS
V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2016 SVÁ

Miloš Str ak a

VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:

Vlasta Měchur a

Jana Šašková

Jiří Hlavatý

Růžena Lysczasová

Milan Šermauer

Eva Hladíková

Věr a Str aková

Milan Matur a

Vlasta Svobodová

Stanislav Makovec

Hana Jandusová

Štefan Pincel

Milan Vich

Hana Čmelíková

Pavel Jirsík

Václav Kupr

PĚKNĚ TO OSLAVTE - BLAHOPŘEJEME

PŘIŠLI NA SVĚT:
Zdeněk Polášek z Tismic
Jan Klimt z Tismic

ať si razí cestu životem, jako tahle bystřina

ROZLOUČILI JSME SE s paní Irmou

Doležalovou, zapálenou kytičkářkou a švadlenou, co už hůř slyšela, ale
za to měla pro každého úsměv a s optimistickou a energickou paní Vlastou

Marečkovou.
Není frází, že NÁM VŠEM BUDOU CHYBĚT.
S LÁSKOU NA NĚ BUDEME VZPOMÍNAT.
s láskou budeme vzpomínat
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PODĚKOVÁNÍ
Mezi námi je mnoho nenápadných lidiček, co se den co den, dokud je to fyzicky a psychicky vůbec
možné, starají o své blízké – příbuzné i nepříbuzné. Tak tomu bylo i v případě paní Doležalové a Marečkové.
Takoví lidé – doprovázející - jsou obrovskou inspirací pro všechny, kdo se bojí, že to jednou nezvládnou. Proto
jim patří veliký dík. (ou)

Mnoho organizací dnes pomáhá všem, kdo se rozhodnout být s umírajícími. Hledáte-li v těžkých chvílích povzbuzení, pomůže vám např. Cesta domů, z jejíchž stránek jsme si vypůjčili následující příběh:

Poslední slzička paní Štěpánky
Datum zveřejnění: 16. 5. 2011, 18:50 | Autor: Martina Špinková

V nemocnici vám někdy v posledních dnech říkají: jděte domů, vždyť vidíte, maminka už je mimo, už nevnímá, nemá
smysl, abyste tady u ní seděla. Vlastně jim uvěříte, maminka opravdu vypadá úplně jinak, než když s vámi sedávala
u kávy, je celá špičatá, těžce dýchá a má zavřené oči, ani se nepohne. S nejasně nejistým svědomím odejdete. A stává
se, že ráno pak přijdete a maminku nenajdete: zemřela, odvezli ji, je pryč.
|
Paní Štěpánka umírala doma. Nad postelí jí visely šišaté obrázky pravnoučat a vnoučat a mušličky od moře, vedle
postele stál její hnědý hrneček, peřiny měla růžové pruhaté, svoje. Zrána bylo zřejmé, že se konec jejího života blíží. Ztěžka dýchala a zdálo se, že ruch dětí, které se přicházely loučit, vůbec nevnímá, oči má zavřené. Také vypadala jinak než v křesle u kávy, ale vše kolem pomáhalo její blízké ujistit, že je to stále ona, jen je už někde jinde. Byla
na konci cesty. Ale nebyla jinde: v jednu plachou chvíli se nad ní naklonil syn a řekl jí, že jí děkuje, že byla hodnou a dobrou maminkou, že měli díky ní krásné dětství. Říkal to úplně prostě, ale bylo to dojemné, poslední slovíčka
dospělého pána, který byl náhle malým klukem. Paní Štěpánka se ani nepohnula, ale přece to slyšela: najednou se jí
z koutku oka vykutálela jedna slzička. Jedna jediná – zprávička o tom, že paní Štěpánka je stále tady: nejen slyší, ale
že i cítí dojetí. Za hodinu a půl pak vydechla jemně a zvolna naposledy. Až do konce byla tu.

Zdroj: http://www.cestadomu.cz/cz/detail-clanek/posledni-slzicka-pani-stepanky.html
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