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FOTO: Z historie tismických hasičů, Slavnostní ohňostroj ke 120 výročí založení SDH Tismice, Tak trochu jiná technologie .

VE ZKR ATCE
m

Kontejnery na separovaný odpad
jsou čím dál více využívány k odkládání běžného
komunálního odpadu. Přitom je každý kontejner polepen návodem, který popisuje, jaký tříděný odpad lze
vkládat. Do speciální nádoby na olej v PET lahvích
bylo v letních měsících odloženo syrové maso v igelitovém pytlíku. „Vynalézavost“ a bezohlednost našich
spoluobčanů nezná mezí.

m

vjezdy
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

zvony na kov
Do Tismic i Limuz byly přistaveny zvony na kov,
resp. na alobal, konzervy, kovová víčka, plechovky
od nápojů atd. Obec také zavedla pytlový sběr plastů,
který se setkal s pozitivním ohlasem občanů. Ten, 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,
může plasty schraňovat do pytlů a každé poslední pondělí v měsíci pytle přistavit ke své popelnici. Plastové
pytle za 5,- Kč si občané mohou zakoupit na obecním
úřadě.

m

objemný odpad
V říjnu byly naplněny celkem tři kontejnery objemného odpadu. Jeden v Limuzích, po dvou v Tismicích.
Na říjen taktéž tradičně připadl svoz nebezpečného
odpadu.

m

sběrný dvůr v českém brodě
Občané čas od času přicházejí na Obecní úřad Tismice
s informací, že sběrný dvůr v Českém Brodě jim odmítl převzít odpad s tím, že obec Tismice neuzavřela
s městem Český Brod smlouvu. Obec Tismice opravdu neuzavřela s městem Český Brod finančně nevýhodnou smlouvu, která jí byla nabídnuta v roce 2015.
Tato skutečnost však není a nemůže být důvodem pro
odmítnutí převzetí odpadu od občana Tismic a Limuz.
Sběrný dvůr, tak jak to potvrdil ředitel TS Český Brod
pan Kruliš, v souladu s informacemi zveřejněnými
na webových stránkách technických služeb, odpad
od našich občanů přebírá. Nikoliv však zdarma, ale
za úplatu. Obec Tismice konstatuje, že nikdo není
povinen přebírat odpad od občanů bezúplatně. Pokud
bude občan ve sběrném dvoře odmítnut, nechť okamžitě kontaktuje ředitele technických služeb, pana
Kruliše.

m

nevhodný odpad
Mnozí již určitě nalezli pod víkem svých nádob upozornění společnosti Nykos a.s. na ukládání nevhod-

ného odpadu, který není komunálním odpadem.
Popelnice s takovým „nevhodným“ odpadem nebudou
vyváženy. Povinnost odpad třídit je zakotvena nejen
v zákoně o odpadech, ale také v obecní vyhlášce.

m

nové kontejnery
Obec Tismice zřídila nové separační hnízdo u čp. 60
v Tismicích. Byly zde umístěny: kontejner na plast,
sklo a papír.

m

svoz kovového odpadu
Hasiči již tradičně sváželi kovový odpad.

m

školní docházka
Obec Tismice uzavřela dne 24. 10. 2016 s městem
Český Brod veřejnoprávní smlouvu ve věci zajištění
povinné školní docházky v jiné obci (rozuměno dětí
z obce Tismice ve školách města Český Brod).

m

výstavba bytových domů limuzy
Obec Tismice ve věci územního řízení vedeného Městským úřadem Český Brod (stavebním odborem) ohledně budoucí výstavby rodinných a bytových
domů v Limuzích vyhledala právní pomoc.

m

rekonstrukce školky
Obec Tismice zdárně ukončila realizaci projektu
Rekonstrukce elektroinstalace objektu Mateřské školy
Tismice, akci řádně vyúčtovala a ke dni 26. 10. 2016
obdržela dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje měst
a obcí. Více viz samostatný článek.

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

Římskokatolická farnost v tismické
bazilice provádí restaurování stropních fresek. Z tohoto důvodu neproběhly slavnosti Dnů evropského historického dědictví a neuskuteční se ani tradiční vánoční koncert – Rybovka. Náhradou bude společná akce
MŠ Tismice a obce Tismice, viz samostatná pozvánka
na akci „Balonky s přáním Ježískovi“.

m

Vítání občánků se z důvodu rekonstrukce fresek kostela posouvá na jaro 2017.

m

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

finanční výbor
Obec Tismice hledá osobu z řad občanů pro pozici člena finančního výboru Zastupitelstva obce
Tismice.

m

nový dodavatel elektřiny
Obec Tismice změnila – v elektronické aukci vysoutěžila - nového dodavatele elektřiny pro veřejné osvětlení a obecní objekty a dále i pro budovu mateřské školy. Je jím Amper Market, a.s., IČ: 24128376, Antala
Staška 1076/33 a, Praha 4.

m

dodavatel pro realizaci kanalizace a vodovodu
Obec Tismice na základě doporučení hodnotící komise vybrala dodavatele pro realizaci akce „Tismice
– splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce
Tismice a Limuzy“. Je jím „Společnost Tismice“, sídlo společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského
411, 252 28 Černošice; vedoucí společník nebo správce: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., Dr. Janského 411,
252 28 Černošice, IČ: 25075543, DIČ: CZ25075543;
společník: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627
00 Brno, Černovice, IČ: 25322257, DIČ: CZ25322257.
Smlouva o dílo byla uzavřena.

m

technický dozor pro kanalizaci
a vodovod
Obec Tismice na základě doporučení hodnotící
komise vybrala „Technický dozor investora při realizaci akce Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“. Stal se jím
ŽP PROJEKT s.r.o., IČ:27510999, se sídlem Nábřeží
Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III. Příkazní smlouva byla uzavřena.

m

bozp pro kanalizaci a vodovod
Obec Tismice na základě doporučení hodnotící komise vybrala dodavatele pro zajištění komplexních služeb a úkolů v oblasti BOZP pro akci „Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice
a Limuzy“. Je jím Jiří Remler, Poskytování služeb
v oblasti BOZP a PO, 281 21 Červené Pečky,
Havlíčkova 334, IČ: 71416595. Příkazní smlouva
byla uzavřena.

m

dodavatel úvěru
Obec Tismice na základě doporučení hodnotící komise
vybrala dodavatele na poskytnutí úvěru na dofinancování stavby „Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“. Je jím Česká
spořitelna, a.s.; úvěrová částka činí 25.000.000,- Kč
při úrokové sazbě 0,59 % ročně. Smlouva byla uzavřena.

m

dotace
Obec Tismice uzavřela Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu. Výše dotace 4 mil. Kč.

m

pronájem pozemků
Obec Tismice informuje, že nebude pronajímat
pozemky za účelem umístění mobilních domů.

m

pojistná smlouva pro sdh
Obec aktualizovala pojistnou smlouvu pro případ úrazu či úmrtí členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tismice tak, aby finanční krytí lépe pokrývalo případnou událost.

m

nájem obecního bytu
Obec o rok prodloužila nájem obecního bytu v čp. 112
dosavadnímu nájemci.

m

rekonstrukce hasičské kolny
Obec zrekonstruovala střechu bývalé hasičské kolny v Limuzích. Opravu prováděl Tomáš Caska, IČ:
00938424, Chrášťany, Chotouň.

m

Obec Tismice na základě místní zkušenosti
a dále na základě odborného názoru místního historika pana Jana Psoty potvrdila katastrálnímu úřadu
používání názvu „Borek“ pro les nyní označovaný
„Na Klepci“, přičemž název „Na Klepci“ doporučuje
zachovat jako označení širšího území a názvu „Malý
Borek“ pro les západně od Borku a severozápadně
od Slouhy, také zvanému Charvaťák.

m

úprava lesní cesty
Obec Tismice spolu s hasiči je na základě anonymního udání (zdroj: ČIŽP) šetřena pro možné založení černé skládky v obecní lesní cestě v Lajtlovicích.
Tismičtí hasiči s vědomím starostky obce prováděli na vlastní náklady a vlastními silami opravu cesty
po havárii vzniklé utržením podmáčeného břehu cesty pod projíždějícím vozidlem. Do ukončení šetření
nebudou úpravy cesty pokračovat.

m

rezignace
Zastupitel Jiří Zubík rezignoval na funkci zastupitele
pověřeného správou lesa.

m

zářivková svítidla
Obec Tismice nabízí místním občanům k dalšímu využití zářivková svítidla demontovaná při rekonstrukci
elektroinstalace v mateřince v ceně 150,- Kč za 1 ks.
Osobní odběr na OÚ Tismice.

m

protipovodňová opatření
Obec Tismice uzavřela s městem Český Brod Smlouvu
o spolupráci, jejímž předmětem je společný postup při
realizaci projektu: „Protipovodňová opatření města
a ORP Český Brod,“, přičemž nositelem projektu vůči
MŽP ČR, resp. SFŽP ČR, bude zajišťující obec Český
Brod.

m

převod pozemků
Obec Tismice požádala Středočeský kraj o bezúplatný
převod pozemků pod stávajícími chodníky do majetku
obce a dále požádala o majetkové vyrovnání mezi krajem a obcí v souvislosti s rekonstrukcí mostu.
					
(ou)
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činnost zastupitelstva obce tismice
Zápisy Zastupitelstva obce Tismice v plném znění
včetně rozpravy k jednotlivým bodům a záznamu o
hlasování jednotlivých zastupitelů naleznete na www.
tismice.cz nebo do nich lze nahlížet a pořizovat z nich
poznámky v kanceláři Obecního úřadu Tismice.
***
V průběhu letních prázdnin zrealizovala obec
Tismice jednu významnou investiční akci. Byl jí projekt „Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ
Tismice“ s finančním přispěním Středočeského kraje
.

Projekt spočíval v kompletní rekonstrukci elektroinstalace budovy MŠ, rekonstrukci sdělovacích vedení, rekonstrukci bleskosvodové soustavy a v modernizaci elektronického zabezpečení budovy včetně instalace požárních hlásičů, včetně zabudování zařízení pro bezkontaktní vstup do budovy.
Nově instalovaný systém elektronického zabezpečení
chrání objekt před možnými vloupáními a šířením případného požáru. Zařízení pro bezkontaktní vstup do budovy
umožňuje vcházet do budovy pouze oprávněným osobám,
tedy rodičům a dětem a zaměstnancům. Tito všichni obdrželi vlastní čip. Ředitelka školky má přehled
o pohybu konkrétních osob, které do objektu v průběhu
dne vstupují.
Významně se zlepšilo osvětlení vnitřních prostor školky.
V jednotlivých třídách i chodbách se nachází osvětlovací tělesa s vestavěným nouzovým osvětlením. Nouzové
osvětlení zaručuje v případě výpadku napájení hlavních
osvětlovacích soustav následnou orientaci osob v daném
prostředí a eliminuje případné úrazy osob.
Významně bylo sníženo riziko úrazu elektrickým proudem. Zásuvkové okruhy jsou zakončeny zásuvkami
s ochrannými clonkami zabraňujícími nežádoucímu styku osob s živými částmi vnitřního zapojení zásuvky.
Jednotlivé zásuvkové okruhy byly doplněny zásuvkami

Místo pro nový rozvaděč

Pracovní nepořádek

s vestavěnou ochranou proti přepětí. Všechny zásuvkové okruhy napájející přenosné el. spotřebiče a zásuvkové vývody přístupné laické osobě jsou vybaveny proudovými chrániči. Vzhledem k přítomnosti malých dětí, které jsou s elektroinstalací a spotřebiči napájenými z rozvodů elektroinstalace v bezprostředním kontaktu, je realizována ochrana v rámci systému přepěťových ochran.
Kombinovaný svodič chrání před přímým úderem blesku
a přepětím vznikající z vnější příčiny.
Odstraněním zděné přepážky s původně zabudovaným
rozvaděčem, se zvětšila plocha haly (vestibulu) školky
a rozšířil se tak prostor pro cvičení dětí. Celý prostor
mateřské školy byl nově vymalován a vyzdoben. V souvislosti s rekonstrukcí bylo nutné pořídit novou kuchyňskou linku (z vlastních prostředků MŠ), došlo k celkovému zvelebení kuchyně. V rámci stavební činnosti v objektu školky („v rámci jednoho nepořádku“) se ředitelka MŠ
zároveň rozhodla doplnit soustavu radiátorů zadní třídy
MŠ, rovněž z vlastních zdrojů.
Vybraným zhotovitelem byla Raisa, spol. s r.o., IČ:
43005071, se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV.
Obec Tismice je s průběhem prací i výslednou realizací
projektu spokojena.
Celkové náklady projektu vč. nutného technického dozoru a zajištění dohledu technika BOZP činily:		
					
872 321,- Kč
Celkové uznatelné náklady projektu vč. nutného technického dozoru a zajištění dohledu technika BOZP činily:
					
732 034,- Kč
Celková možná výše dotace činí:		
658 831,- Kč
Spoluúčast obce činí:			
213 490,- Kč
Starostka obce děkuje vedení i zaměstnankyním mateřinky za spolupráci při realizaci a také za pracovní nasazení zejména při dokončovacích pracích – úklidu a výzdobě
školky. Svůj podíl na výsledku celého projektu mají i rodiče, kteří ochotně pomáhali např. při stěhování nábytku.
Slavnostní „otevření“ projektu se uskutečnilo dne 26. 9.
2016. Pozvaní zástupci Středočeského kraje nedorazili.
						
(mz)

Nové osvětlení tříd
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Děti program příjemně oživily

Jako ze škatulky

Chvíle pro občerstvení a porozhlédnutí se v nové školce

S úsměvem...už je to za námi

Vše nasvědčuje tomu, že ještě v tomto roce bude zahájena výstavba kanalizace a vodovodu

Dne 24. 10. 2016 byla obec Tismice ministerstvem informována o rozhodnutí komise v tomto smyslu:
Tismice – splašková kanalizace – komise schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů 26,246
mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši
15,748 mil. Kč.
Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy – komise schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných
nákladů 34,707 mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši 20,824 mil. Kč.
Nyní zbývá aktualizovat formuláře EDS, především co se týče termínu realizace a rozvržení finančních prostředků
do letošního a příštího roku, podepsat smlouvu o dotaci a seznámit všechny majitele nemovitostí s organizací výstavby a podmínkami dotace.
Stane se tak na VEŘEJNÉ SCHŮZI, která se uskuteční ve středu dne 9. 11. 2016 od 18:00 hod v sále

Kulturního domu v Tismicích.
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Schůze se uskuteční za přítomnosti zástupce vybraného zhotovitele, technického dozoru, pracovníka vodoprávního
úřadu v Českém Brodě a dalších.
Občané budou seznámeni s harmonogramem prací a s rozpočtem projektu, který reflektuje závazné podmínky dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Neuznatelné výdaje projektu se v rámci výstavby kanalizace v Tismicích
promítnou do ceny budování podružných řadů a šachet k objektům, které fakticky neslouží k trvalému bydlení, tzn.
objektům, v nichž v době kolaudace stavby nebude trvale hlášen žádný občan. Dotačně též nebude možno podpořit
objekty bez přiděleného čísla popisného.
Připojení nemovitostí, které z různých důvodů nebyly zahrnuty do původního projektu, je možné ve vzájemné spolupráci s obcí a stavebním, potažmo vodoprávním úřadem, připojit v rámci změny stavby před dokončením. Každý takový případ však bude vzhledem k dotačním podmínkám posuzován individuálně.
K výstavbě vodovodní přípojky se může v tuto chvíli připojit každý vlastník nemovitosti, bez ohledu na to, zda se již
dříve písemně přihlásil.
Obec Tismice připravuje podobu budoucí vyhlášky o zhodnocení pozemků. Návrh vyhlášky bude na veřejné schůzi
představen. Každý vlastník nemovitosti má nyní výjimečnou příležitost napojit se na centrální kanalizační (v Tismicích)
a vodovodní systém (v Tismicích i Limuzích) obce Tismice.
Na veřejné schůzi budou zodpovězeny též technické dotazy majitelů nemovitostí.
(mz)

z činnosti spolků a sdružení
Setk ání v Limuzích

sobotu 21. května 2016 od 17.30 hodin se konal
V
v nově otevřené hospůdce „U Kaštanu“ v Limuzích
literární podvečer a setkání aneb povídání nejen o kni-

náhrobní kámen v podlaze kostela sv. Martina v sousedních Rostoklatech! V nohách tohoto náhrobního kamene je téměř nečitelný erb zkřížených klíčů, který nesouhách Klepec - vrch na Kolínsku a budoucích projek- visí s nikým jiným než s majiteli Tismic a Vrátkova.
tech. Součástí podvečera bylo představení nyní už niko- Studie se dotýká obcí Limuzy, Rostoklaty, Hradešín,
li neznámého Hamfestního dvora a jeho významu pro Tuklaty, Břežany, Horky (Přišimasy), Škvorec a Úvaly.
historii okolí, panství a regionu.
Studie přinese nejen do limuzské historie naprosto svě- Více informací zde:
ží vánek a na tamní barokní sýpku už nebude nadále http://www.uvaly.cz/klepec
pohlíženo jen jako na pouhý sklad obilí. Vždyť býva- Více informací zde:
la v letech 1607–1735 sídlem deseti šlechtických rodin, https://www.facebook.com/events/519406128262271/
například i rytířů z Bloensteinu (erb na obálce). A věřte nebo ne, klíčem k rozpletení a poznání složité gene- Ti, co přišli, jistě nelitovali.
ze téměř zapomenutého šlechtického sídla byl sešlapaný
Jan Psota a Spolek Život pod Klepcem
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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 Prahuvýchod v Brandýse nad Labem, Státním oblast-

ním 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.

Dětský den v režii hasičů
. června je Den dětí, a tak si na neděli 5.6. Sbor
1kovým
Dobrovolných Hasičů připravil pro děti cestu pohádlesem. Hasiči se sešli v 11 hodin dopoledne, aby
stihli naložit a odvézt věci na louku, označit pohádkovou cestu fáborky, aby se děti cestou náhodou neztratily, a hlavně převléknout se do kostýmů.
Ve dvě hodiny to všechno začalo – start byl u tismické
knihovny, kde děti dostaly náramky a kartičky, do kterých dostávaly razítka ze stanovišť. První zastávka byla
s líným Honzou, který nechtěl složit puzzle, o něco dál
čekal Karkulka s myslivcem, Knížepán s gorilou, kominíci, klaun a další pohádkové i nepohádkové postavy,
u kterých děti plnily úkoly a dostávaly sladké odměny.

Konec byl na louce u maringotky se dvěma kuchaři. Ti
rozdávali za všechny splněné úkoly malinovku a buřty,
které si děti mohly opéct na ohýnku.
Připravili jsme i posezení, u něhož se všichni rádi zastavili, osvěžili se a sebrali sílu na cestu zpět lesem.
Myslíme a doufáme, že se tento den povedl. Přišlo bezmála sedmdesát dětí. Tak mi zbývá říct, jen přijďte
na další takovou akci!
				
				

Za SDH Tismice
Katka Greslová
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Dětský den v Limuzích - 5.6.2016
ro letošní den dětí, který náš spolek Život pod
P
Klepcem pořádá již několikátý ročník, jsme dlouho
nemohli najít to správné téma. Až nás konečně napadlo,

že bychom se mohli zaměřit na problematiku stravování. Vznikly spousty různorodých stanovišť. V neděli bylo krásné počasí, a tak nic nebránilo tomu, všechny
naše nápady realizovat na nohejbalovém hřiště
v Limuzích.
Děti se dozvěděly např., kolik kostek cukru obsahují
jejich oblíbené nápoje, učily se správně prostřít stůl a
ozdobit ho svátečně složenými ubrousky. U zmrzlináře trénovaly svůj postřeh a snažily se chytit papírové
„kopečky“ zmrzliny do obřího kornoutu z kartonu, roztřídily rybky na mořské a sladkovodní, u ledničky zjišťovaly, co se v ní může skladovat a lupou sledovaly plísně, které se na potravinách mohou špatným skladováním objevit. Udělaly si také výlet do Itálie, kde s italsky
mluvící kuchařkou poznávaly druhy těstovin a také z
nich tvořily obrázky.
Dále si mohly na ohni připravit pop-corn. U Popelky

třídily fazole a čočku, u zdravotních sestřiček si zase
vyzkoušely správné čištění zoubků či mytí rukou.
U stanoviště s živými zvířátky (letos nás navštívil např.
pštros, malé kachničky, králík, slepice a morčátko)
se rozhodovaly, čím by tyto zvířecí miláčky nakrmily.
Za úkoly získávaly razítka, které vyměňovaly za „jedlé“ odměny v našem obchůdku plném dobrot (jablíčka,
mrkev, meloun, bonbonky, sušenky a další mňamky).
Ve „spalovně tuků“ si potom mohly pěkně protáhnout
tělo, zacvičit si, zaběhat si nebo se projet na rotopedu.
Letos jsme pro děti, díky dotaci naší obce, mohli připravit i překvapení v podobě divadelního představení.
Zavítala k nám divadelní společnost „Kejklíř“ a zahrála nám pět krátkých, vtipných pohádek se stravovací
tématikou.
Dětský den se nám moc líbil, doufáme, že vám také a že
se u nás na hřišti zase za rok sejdeme!
Všem, kteří se podíleli na této akci mockrát děkujeme!
Spolek Život pod Klepcem
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HASIČŮM BYLO 120 LET
sobotu 25. června byl pro Tismické hasiče velký
V
den. Co bylo tak mimořádného? Slavilo se 120.
výročí založení SDH Tismice. Oslava se konala na lou-

ce pod lesem.
V 9 hodin ráno jsme začali nakládat věci, kterých bylo
na louce třeba – sety, stany, koňskou stříkačku, soutěžní
hasičské vybavení apod. Samozřejmě to nejdůležitější –
na louku se musela dovézt maringotka s občerstvením.
Na louku jsme dorazili okolo půl 11 a začali jsme připravovat stany a ostatní zařízení. Přípravy utekly tak
rychle, že začali přijíždět pozvaní hasiči z našeho okrsku. V tu dobu byl také k dispozici skákací hrad pro děti.
Ve 14 hodin přijeli profesionální hasiči z Českého Brodu
a také záchranná služba, a tak vše mohlo oficiálně začít.
Po slavnostním nástupu a přivítání všech hostů začaly soutěžit děti a ženy, pro které byl útok klasický.
Pokračovali muži, kteří běželi na tři proudy přes překážku a jejich úkolem bylo naplnit sudy vodou.
Po prvním kole útoku nastoupili hasiči z Českého
Brodu, kteří nám předváděli vyproštění osob z havarovaného auta. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet, jak je tato

práce náročná.
Po tomto odreagování a malé přestávce, kdy se rozstříhalo auto, přišel na řadu další útok, a to netradičně
z koňské stříkačky. Útok byl zahájen vypitím půl litru piva, poté nastala akce samotná – ručně napumpovat
vodu a proudem vody sestřelit terče.
Všechna družstva odběhala, a proto se mohly rozdat
ceny, diplomy, pamětní plakety a každému na památku
otvírák s logem výročí SDH Tismice.
Po ukončení požárních disciplín pozvolna začala zábava, kde hrál DJ Váňa nové i starší hity.
Ve 22 hodin akce vyvrcholila ohňostrojem. Do té doby
nám počasí vcelku přálo, ale poté začala pěkná bouřka,
která se hnala ze všech stran. Když se vše trochu uklidnilo, začali jsme vše postupně uklízet.
Doufáme, že se tato akce všem líbila i přes večerní
nepřízeň počasí.
Velké díky patří VŠEM SPONZORŮM.
							
Za SDH Tismice Katka Grešlová
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A šup s ní z garáže

Trochu jiní koně

Trocha historie

Hurá, je na voze

Počkej, ještě kobereček

Už to voní
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Už si to obhlížím

Vyprošťování z auta

Vyprošťování z auta

Historický útok

Vyprošťování z auta

Vyprošťování z auta

Byla to zajímavá podívaná

Vyhlášení
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HASIČSK Á ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM
o by to bylo za léto, kdyby nebyla hasičská zábava
C
pod širým nebem, proto jsme tuto akci uspořádali
v sobotu 13. srpna 2016. Stejně jako roky předcházející

,na louce pod lesem v Tismicích.
Jako hasiči jsme po obědě museli začít s přípravami,
aby se do večerní zábavy vše stihlo. Začalo se nakládáním věcí v hasičárně (sety, stany) a jelo se na louku.
Tam jsme každý zaujal svou pozici- někdo začal skládat sety, ostatní se pustili do stavění stanů a nesmějí se
opomenout ani světla po cestě z Tismic, aby se v noci
někdo neztratil.
Celá akce vypukla v 19 hodin, kdy své umění ukázala skupina Robert Jíša Band, která nás celý večer provázela svými písničkami ať už českými, zahraničními,
rychlými či pomalými.
Hosté se začali scházet kolem 19 hodiny a postupně

se přidávali další a to nejen Tismičtí,ale i z okolních
vesnic, až se jich sešlo kolem stopadesáti.
V maringotce jsme měli přichystané občerstvení jak
v tekutém stavu ( pivo, limo, mojito, panáčky), tak něco
k zakousnutí (klobásky, kejtička, nebo gulášek).
Zábava pod širým nebem trvala až cca do 2 hodin ranních. Po celou dobu si všichni užívali zábavy a tance,
jídla a pití, společnosti.
Letos nám přálo počasí, což přispělo k bezproblémovému průběhu celé akce.
Doufáme, že se všem tato zábava líbila a za rok si to
zopakujeme všichni znovu.
							
za SDH Tismice Katka Grešlová

Svatováclavské slavnosti po osmé
28. září není pro Limuzy na Českobrodsku jen červeným
datem v kalendáři! Svátek zemského patrona sv. Václava
oslavil Spolek Život pod Klepcem příjemnou podzimní slavností, která se nesla v duchu obnovených tradic,
ochutnávky moučníků v přátelské soutěži, setkávání se
se sousedy, ale i poznávání pozapomenuté historie této
vesničky.
K osmému ročníku „Svatováclavek“ připravili členové
spolku zajímavý program, z něhož si mohl každý návštěvník vybrat to své. Po 14 hodině otevřel slavnost publicista
Jan Psota vyzváněním na zvon sv. Václava v místní kapličce, následně všechny přítomné přivítal a ve svém povídání představil program i nové objevy z historie obce. Pro
návštěvníky byla s Helenkou Vujkovičovou připravena
vernisáž, kde se každý mohl seznámit s nově objeveným
hamfestním (šlechtickým) dvorem v Limuzích, pamětními spisy uloženými v makovici kapličky sv. Václava, prezentací celoročních kulturních akcí spolku a ukázkou listin z 16. století ze zemských desek, které byly pro výsta-

vu poskytnuty ve spolupráci s I. oddělením Národního
archivu.
Po povídání se náhle program přesunul do středověku, a to doslova. Rytíři v brnění pod korouhvemi Kolínské společnosti Poprávu totiž před návštěvníky
svedli rytířský turnaj o princeznu. Řinčení mečů a seker,
lítý souboj na život a na smrt dopadl jako v každé pohádce se šťastným koncem. Středověkem byly inspirovány
i další aktivity. Kačenka Václavková z Českého Brodu
na místě pletla proutěné košíky z pedigu a Jindřiška
s Pavlem Moravcovými z Osvětového spolku přátel Vrátkova přivezli dobovou kopii středověké raznice a tak si mohl každý vlastnoručně vyrazit vrátkovský
groš z roku 1381. Život pod Klepcem navíc připravil pro
děti lukostřelbu nebo dílničky, kde si malí i větší mohli
vytvořit originální Svatováclavskou korunu. Knižní stánek nabízel tituly o Tismické bazilice, vrchu Klepci a také
knižní novinku o Břežanech II, která naprosto přepsala
dějiny této malebné obce na Českobrodsku.
Tradiční soutěže o nejchutnější moučník se letos
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zúčastnilo 9 soutěžních týmů a jednotlivců z Limuz,
Přišimas a Vrátkova. Soutěžili děti i senioři a návštěvníci, kteří bodovali formou „koláč za kačku“ nakonec rozhodli o tom, že se na 3. místě umístila se 16 body Nikolka
Čmelíková z Limuz, 2. místo se 17 body obsadila paní
Hana Čmelíková z Limuz a naprostou vítězkou se s 20
body stala Alžběta Lundáková z Přišimas. Vítězné hospodyňky obdržely květinové dary ze Zahradnictví Limuzy a
publikace Klepec – vrch na Kolínsku.
Zůstaneme-li u chuťových pohárků, nesmím opo-

menout ochutnávku moravských vín, modré rulandy
z barikového sudu a růžového burčáku z frankovky
od místních vinařů. Rodina Balounova ze sadů Limuzy
tradičně věnovala zdarma k ochutnávce jablíčka a poprvé
se s občerstvením zapojila zdejší nově otevřená hospůdka
U Kaštanu. Z Břežan II přijela rodina Novotných s medy
a svícemi, nebo Berry servis s marmeládami.
Jan Psota, Život pod Klepcem
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INFO, KTERÉ SE VÁM MŮŽE HODIT
POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘ ADU TISMICE

POUZE STŘEDA OD 14: 00 DO 19:00 HOD

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
9. listopadu 2016		

VEŘEJNÁ SCHŮZE K AKCI K ANALIZACE A VODOVOD (v 18:00 		

				

hod v KD Tismice)

4. prosince 2016		

MAŠK ARNÍ PLES S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

				

(SDH Tismice)

9. prosince 2016		

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ

leden 2017			

TŘÍKR ÁLOVÁ SBÍRK A (organizuje J. Strnadová)

18. února 2017		

HASIČSKÝ PLES

jaro 2017			

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Tři kr álové opět vyr azí na koledu
začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná
K
tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí sebou požehnání a přání radosti v novém roce i prosbu
o pomoc potřebným. Sbírka se každoročně koná pod hlavičkou celorepublikové Tříkrálové sbírky a Charity ČR.
Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí.
Již potřetí vyjdou do ulic ve dnech od 1.1. do 15.1.2017
skupiny tří králů u nás v Tismicích a nově i v Limuzích,

aby Vám za příspěvek do kasičky nabídly svou písničku
i drobný dárek na památku.
Prosíme otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpoříte tak charitní dílo.
PS: Pokud se chcete do sbírky aktivně zapojit, rádi přivítáme nové zájemce do řad koledníků, přihlásit se můžete
na obecním úřadě.
							
				
(js)

Mateřská škola Tismice ve spolupráci s obcí Tismice zve všechny děti na společné
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI.
Milé děti. Celé to vypukne v pátek dne 9. prosince 2016 v 15:15 hod, kdy na základě jednotného pokynu přenášeného rozhlasem vzlétnou k nebi přání mnoha tisíců dětí po celé České republice.
Přijďte proto včas, cca ve 14:40 hod, k mateřské škole v Tismicích. S sebou si přineste lampiónek. Balónek s přáníčkem obdržíte na místě.
Poté, co balónky vzlétnou, vyrobíte si společně s paními učitelkami ze školky nějakou vánoční ozdůbku.
V 16:30 hod se všichni společně vydáme s rozsvícenými lampióny směrem k bazilice, kde nás uvítá ANDĚL
VÁNOC.
Děti, vezměte s sebou i rodiče. Mají také svá přání.
***
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O NÁS
V DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2016 SVÁ
VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ:
Alena Pášová z Tismic
Olga Poláková z Tismic
Zdeňk a Makovcová z Tismic
Věr a StÖckbauerová z Tismic
Milan Černý z Tismic
Hana Kortánková z Tismic
Helena Pangr ácová z Tismic
Helena Matýsová z Tismic
Fr antišek Heřtus z Tismic
Václav Jindřišek z Tismic
Marcela Mandová z Tismic
Miroslav Dědík z Tismic
PĚKNĚ TO OSLAVTE - BLAHOPŘEJEME
PŘIŠLI NA SVĚT:
Benjamin Jelínek z Tismic
Matěj Heřtus z Tismic

Matěj, nový občánek

ROZLOUČILI JSME SE: s paní Irenou Hor álkovou, Marcelou Procházkovou a
Pavlínou K ašovou.
Není fr ází, že NÁM VŠEM BUDOU CHYBĚT. S LÁSKOU NA NĚ BUDEME VZPOMÍNAT.
(mz)
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