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VE ZKRATCE
VODNÍ TOK BUŠINEC
Obec Tismice požádala státní podnik Povodí Labe
o údržbu koryta vodního toku Bušinec. Státní pod
nik Povodí Labe zařadil realizaci údržbových prací
do plánu akcí pro rok 2018. V současnosti probíha
jí přípravné práce pro zhotovení projektové do
kumentace. Práce spojené s péči o břehové po
rosty budou prováděny mimo vegetační období
2017/2018. V návaznosti pak bude probíhat od
těžení sedimentů s konečnou úpravou břehů ko
ryta.
DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
Obec Tismice se v rámci ORP Český Brod zapojila
do společného projektu „Protipovodňová opatření
města a ORP Český Brod“ s využitím dotačních
prostředků z Operačního programu Životní pro
středí. V rámci tohoto projektu bude zpracován
digitální protipovodňový plán, který by měl co
nejvěrněji zachytit možná rizika záplav v obci.
Z tohoto důvodu žádáme každého vlastníka
nemovitosti v Tismicích a Limuzích, aby Obecnímu úřadu Tismice sdělil, nejlépe e-mailem na
ou.tismice@volny.cz nebo písemně, zda byla
jeho nemovitost v minulosti ohrožena vodami
potoka Bušince či např. přívalovými dešti, kdy
se tak stalo a do jaké míry byla jeho nemovitost
zasažena.
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Obec Tismice se nezapojila do navazujícího pro
jektu zajištění „Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření na
území ORP Český Brod“ s využitím dotačních pro
středků z Operačního programu Životní prostředí.
NOVÁ PRACOVNICE OBECNÍHO ÚŘADU
K prvnímu červenci nastoupila na pozici technicko
administrativního pracovníka Obecního úřadu
Tismice paní Ing. Ĺudmila Štafenová. Starostka
obce děkuje paní Janě Strnadové za práci, kterou
pro obec vykonala, zejména pak za vstřícné a milé
jednání ke všem občanům. Díky jí patří též za milé
a trpělivé zaučení své nástupkyně.
DALŠÍ NOVÁ PRACOVNÍ POZICE
Obec Tismice přijme pracovníka na novou pracov
ní pozici pro provozování veřejného vodovodu
a kanalizace. Více v oddílu INZERCE.
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DOPLNĚNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Tismice stále hledá osobu
z řad občanů pro pozici člena finančního výboru
zastupitelstva.
(ZNOVU)ZKRÁŠLENÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Obec Tismice děkuje manželům Kuncovým a Za
hradnictví Limuzy za založení květinové zahrádky
i vysázení muškátů na autobusové zastávce v Tis
micích. Poděkování patří i neznámému človíčkovi,
který si květiny z truhlíku nejdříve „vypůjčil“, ale pak
je zase vrátil. Zda si skutečnost, že „to se nedělá“,
uvědomil sám nebo mu k tomu někdo pomohl,
není důležité. Každopádně nás to všechny velmi
mile překvapilo a máme z toho radost.
ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ
Zastupitelstvo obce Tismice vybralo pro správu
lesního majetku obce Tismice nového odborného
lesního hospodáře. S účinností od 1. 6. 2017 je jím
pan Ing. Kamil Šebek, který obec „provede“ nut
nými zásahy obnovy lesa.
ČIŽP
Oblastní inspektorát životního prostředí Praha
znovu šetří obec Tismice, resp. Jednotku SDH Tis
mice, jako organizační složku obce, pro údajné
založení nelegální skládky stavební suti na lesní
cestě v Tismicích.
ČIŽP ZNOVU
Oblastní inspektorát životního prostředí Praha
vydal rozhodnutí ve věci vydaného povolení pro
kácení jasanu v cestě k vodojemu v Limuzích. Ke
škodě nedošlo, strom obcí pokácen nebyl, vydané
povolení přezkoumá Krajský úřad Středočeského
kraje. Obecní úřad Tismice vydal povolení kácení
na podnět majitele blízké nemovitosti. Vlastník
protilehlé nemovitosti s povolením kácení nesou
hlasil a nechal věc prošetřit. Odstranění stromu
bylo též nezbytné pro realizaci dlouhodobě vypro
jektovaného retenčního žlabu, který měl zabránit
vzniku dešťových přívalů mířících z polí do centra
obce. Obec chtěla projekt zrealizovat částečně
v rámci výstavby komunikace k vodojemu. Ochra
na stromu je v této chvíli postavena nad ochranu
majetku a zdraví občanů. Protipovodňová opatření
v tuto chvíli nemohou být realizována.

KOMPOST V LIMUZÍCH
Obec Tismice znovu žádá občany Limuz, aby na
„obecní kompost“ na mrzecké cestě odváželi pou
ze trávu, popř. větve, aby dávali stranou. Kameny
a jiný materiál na kompost nepatří.

ZE ŽIVOTA ZASTUPITELSTVA
Z jednání zastupitelstva je nově na podnět zas
tupitelky pořizován zvukový záznam, který bude
sloužit pro interní potřeby zastupitelstva, zejména
pro tvorbu zápisu.

VÝSTAVBA V LIMUZÍCH
Stavební úřad Český Brod vydal Územní souhlas
ve věci výstavby 26 RD a 6 BD v Limuzích. Obec
Tismice se v zákonné lhůtě odvolala. Odvolání
zpracoval najatý právník. Rozhodnutí nyní přezk
oumává Středočeský kraj.

EKONOMIKA OBCE
Obec Tismice schválila hospodaření a Závěrečný
účet obce za rok 2016, vč. účetní závěrky. Kontrola
hospodaření provedená krajským úřadem skonči
la závěrem: BEZ VÝHRAD.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Výstavba kanalizace v obci Přišimasy ovlivní au
tobusovou dopravu linky 435 v průběhu celých
letních prázdnin. V Limuzích dojde k přesunu
zastávek do centra obce ke společenské místnosti.
POMNÍK PADLÝM V TISMICÍCH
Obec Tismice sbírá inspiraci k budoucí obnově
pomníku padlým v centru obce. Občané mohou
své skici a návrhy přinést na obecní úřad nebo
zaslat e-mailem. Všechny korektní nápady jsou
vítány.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Obec Tismice zrekonstruuje další úsek dešťové
kanalizace v komunikaci od kostela k čp. 11 v Tis
micích.
DOTACE Z OBECNÍHO ROZPOČTU
Zastupitelstvo obce schválilo financování před
ložených žádostí o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Tismice v roce 2017 a rozdělilo fi
nanční prostředky takto:
(ou)

Tabulka rozdělení individuálních dotací z rozpočtu obce Tismice pro rok 2017
schváleno 20. 4. 2017
č.

Žadatel

Zástupce žadatele

Název projektu

Požadavek

I.

Život pod Klepcem z.s.

V. Coombesová

Dětský den

4 000

4 000

II.

Život pod Klepcem z.s.

V. Coombesová

Svatováclavské slavnosti

8 000

8 000

III.

SH ČMS Tismice

Jiří Budský

Dětský den

5 600

5 600

IV.

SH ČMS Tismice

Jiří Budský

Zábava pod širým nebem

17 200

14 100

V.

SH ČMS Tismice

Jiří Budský

Podklepecká soutěž v požárním
sportu - založení

7 500

0

VI.

SH ČMS Tismice

Jiří Budský

Maškarní

4 300

4 300

VII.

TJ Tismice

Václav Teller

Úhrada startovného za klub

4 000

celé náklady

4 000

VIII.

TJ Tismice

Václav Teller

PHM sečení

8 000

celé náklady

6 000

IX.

TJ Tismice

Václav Teller

Platba rozhodčího

12 000

celé náklady

8 000

X.

TJ Tismice

Václav Teller

Vývoz jímky školka -1 vyvezení celého
obsahu

1 500

celé náklady

0

XI.

TJ Tismice

Václav Teller

Sítě na velké brány

5 000

celé náklady

0

XII.

TJ Tismice

Václav Teller

Nákup nové sady dresů

10 000

celé náklady

0

XIII.

TJ Tismice

Václav Teller

Sportovní den pro děti a přivítání
nového školního roku

5 000

celé náklady

4 000

XIV.

TJ Tismice

Václav Teller

Memoriál Petr Baumruka

5 000

celé náklady

2 000

XV.

TJ Tismice

Václav Teller

Pálení čarodějnic

5 000

celé náklady

0

102 100

Poznámka

Dotace

60 000
2

VE ZKRATCE a s nadsázkou
OCHRANA PŘÍRODY
Starostka obce Tismice se distancuje od speku
lací, že nechá pokácet lípy u křížku v Limuzích.
Informace je výplodem fantazie neznámé osoby
a nezakládá se na pravdě. Obecní úřad Tismice
neobdržel žádný podnět ke kácení těchto stromů
a žádný zastupitel takový podnět rovněž nepodal.
Obavy nejsou na místě, místní buňka Greenpeace
je v pohotovosti a v žádném případě nepřipustí
žádnou ekologickou katastrofu.

***
Starostka obce se též „s lítostí“ distancuje od infor
mace, že má v bývalém statku v Limuzích slíbený
nový dům. Děkuje neznámému občanovi za jeho
starost a připomíná, že spolu s manželem vycho
vala dva syny a potřebuje tedy nové domy dva.

To, aby se kluci nehádali.
(mz)

VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Projekt výstavby vodovodu a kanalizace je řešen
v několika rovinách.
První z nich, občany nepostřehnutelnou, je pro
blematika financování akce. Zdroje financování
jsou čtyři: dotace Ministerstva zemědělství ve
výši 60 % uznatelných nákladů akce, dotace Stře
dočeského kraje ve výši 4 mil. Kč, úvěr a vlastní
zdroje, zahrnující též dary na rozvoj infrastruktury
obce Tismice. Čerpání dotace MZe probíhá bez ob
tíží, pouze někdy nás trápí nepružnost ČNB. Obec
Tismice požádala o možné navýšení dotace na
65 % uznatelných nákladů. Rozhodnutí zatím ne
bylo vydáno. Středočeský kraj převedl první část
dotace na vodohospodářskou infrastrukturu, kon
krétně 3 mil. Kč na vodojem, počátkem července
2017. Zbylý 1 mil Kč bude proplacen po kolaudaci
a vyúčtování celé akce. Úvěr byl doposud čerpán
na jednu fakturaci týkající se výstavby a na převod
částky cca 3,5 mil ve prospěch Českého Brodu. Dary
na infrastrukturu jsou shromažďovány na speciál
ním účtu vedeném u Komerční banky. K 31.5. 2017
jejich výše činila 4 713 285 Kč. O čerpání těchto
prostředků jsou občané informování prostřed
nictvím přehledu na tomto odkaze: www.tismice.
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cz/kanalizace-a-vodovod/bankovni-ucet-pro-roz
voj-infrastruktury-obce-tismice/.
Děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci při
uzavírání darovacích smluv a smluv o vybudování
přípojek a následné s tím spojené včasné úhrady.
Opozdilců je jen velmi málo, jde o jednotlivce.
Obec dále řeší smluvní zajištění dodávek vody
a likvidaci splaškových vod. Dne 11. 5. 2017
uzavřela obec Tismice s městem Český Brod Do
hodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací,
na jejímž podkladě uhradila městu 3 426 516 Kč,
čímž na dobu neurčitou zajistila oprávnění uží
vat kapacitu 680 ekvivalentních obyvatel na ČOV
v Liblicích. Dohodu vlastníků provozně souvise
jících vodovodů nyní připravuje společnost VO
DOS Kolín s.r.o., nový provozovatel skupinového
vodovodu.
Třetí rovinou je příprava realizace vodovodních přípojek. Obec Tismice nechala zpracovat
projektovou dokumentaci přípojek. Podkladem
dokumentace byly karty nemovitostí pořízené
stavbyvedoucími individuálně na místě pro
každou nemovitost zvlášť. Stavební úřad vydal

pro tuto stavbu územní souhlas. Obec vysoutěži
la zhotovitele stavby vodovodních přípojek. Je
jím firma Stavitelství Řehoř, s.r.o. Občané se tedy i
nadále budou setkávat s těmi samými pracovníky.
Vysoutěžená cena díla činí 3 392 724,01 Kč.
Z pohledu občana nejvíce vnímanou činností je
fyzická realizace díla. Hlavní řady vodovodu a ka
nalizace jsou až na ojedinělé úseky (např. u koste
la) dokončeny. Dokončuje se výstavba vodojemu
v Limuzích. Jde o „skládačku“ jednotlivých předem
z betonu odlitých komor, dodávaných firmou BE
TONBAU. Prioritou je nyní výstavba kanalizačních
podružných řadů a vodovodních přípojek, jež se
dotýkají hlavní komunikace v Tismicích. Zhotovi
tel ve spolupráci se Středočeským krajem provede
obnovu komunikace. Zda bude vozovka obnove
na pouze v jednom pruhu nebo zda své peníze
přidá i Středočeský kraj a vozovka bude obnove
na v celém šíři, zatím nevíme. Věříme však, že kraj
dlouho slibovanou rekonstrukci konečně zrealizu
je. K asfaltování hlavní komunikace by mělo dojít
v průběhu srpna až září.
Následně budou postupně dokončovány i zbýv
ající přípojky a tam, kde jsou osazeny kanalizační
šachty, budou postupně osazována čerpadla. Do
davatelem čerpadel je firma Presskan. Montáž čer
padel proběhne zejména v letních měsících.
Obecní úřad připomíná, že revizi připojení
elektro pro ovládací skříňku čerpadla bylo třeba odevzdat do 30. června 2017. Nyní je tedy pro
opozdilce nejvyšší čas. Děkujeme za pochopení.

navštívíme a záležitost na místě řešíme.
Množí se dotazy, kdy si majitelé nemovitostí
budou moci přepojit svou gravitaci do čerpací
šachty. Bude tak možné učinit až po kontrole osa
zení čerpadel a po kolaudaci, kdy bude celý sys
tém spuštěn. Technický dozor stavby zkontroluje
těsnost gravitačního napojení u každé nemovitos
ti. Občané budou k napojení vyzváni. V žádném
případě není možné napojit se bez souhlasu
obce. Všechny také čeká uzavírání dalších smluv
o dodávkách pitné vody a likvidaci splaškových
vod.
V souvislosti s budoucím provozováním veřejného
vodovodu a kanalizace samotnou obcí Tismice
hledáme pracovníka pro údržbu, viz inzerce níže.
Stavba by měla být zkolaudována do konce roku
2017.
						 (mz)

Postupně by měla začít též realizace vodovodních
přípojek v Limuzích. Zhotovitel majitele nemovito
stí předem telefonicky kontaktuje. Občané nemusí
mít obavu, že by snad nemohli odcestovat na do
volenou. Práce sice probíhají podle harmonogra
mu, avšak doba dovolených, poruchy na strojích
nebo onemocnění pracovníků vede ke změnám
naplánovaných prací.
Vnímáme nespokojenost některých z občanů
s dodržováním domluvených termínů. Někdy
konkrétní věc u zhotovitele urgujeme, někdy
žádáme o trpělivost a pochopení. Jde o rozsáhlou
stavbu, kterou úplně bez problémů a k naprosté
spokojenosti všech zrealizovat nelze. Děkujeme
tedy za pochopení. Setkáváme se i s uznáním
práce zhotovitele a jsme za to rádi.
Zásadní problémy řešíme v rámci pravidel
ných kontrolních dnů, které se konají co 14 dnů.
V případě potřeby majitele nemovitosti osobně
s technickým dozorem stavby a stavbyvedoucím
4

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
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.
													

(ou)

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Maškarní (prosinec 2016)
Kdo to bouchá na dveře? Ale ano, už to tak je,
stejně jako vloni za námi přišel Mikuláš, anděl
a čert. Jako dobrovolní hasiči jsme pro děti připra
vili nedělní maškarní zábavu.
Předem jsme sál kulturního domu trochu vyzdobili
a očekávali rej masek. Ve tři hodiny odpoledne se
děti převlečené za berušky, superhrdiny, kovboje
či princezny začaly v doprovodu rodičů scházet.
Každý nám na začátku nakreslil obrázek, ať už to
byl vánoční stromeček, dárky, anděl s čerty nebo
sluníčko a za to si odnesl malou sladkost. V průběhu
odpoledne byl pak vyhlášen ten nejhezčí obrázek.
Následovalo tradiční shazování plechovek míčkem,
přetahování lanem (jasně, že se zapojili i rodiče),

skákání v pytli, židličky. Za každý splněný úkol si
děti došly pro sladkou odměnu, ať už v podobě
lízátka, oplatky, nebo bonbónu.
Po setmění v sále najednou zhasla světla a přišel
sám pan Mikuláš s hodným andělem a zlobivými
čerty. Ti si postupně volali děti a četli z knihy
hříchů, která ví, zda děti zlobí. Za to, že děti slíbily,
že už budou hodné a zazpívaly nebo zarecitovaly
básničku, dostaly balíček se samými dobrotami.
Po celou dobu se smažili hranolky, vařila káva a
čepovala limča. Pro děti samozřejmě zdarma.
Doufáme, že se děti i rodiče dobře pobavili a při
jdou i příště, třeba i ve větším počtu.
		Za SDH Tismice Katka Grešlová

Ta slibovala, až se hory zelenaly
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A co teprve děti

Odvážní skauti

Úklid obce Limuzy
Byla neděle, 9. dubna 2017, příjemné prosluněné
odpoledne.
Sešlo se nás dost na to, abychom uklidili svou obec
i její okolí. Po rozdělení cest a úkolů přišlo na řadu
rozdávání pytlů na odpad a pracovních pomůcek...
Protože v obci se v tu dobu hodně pracovalo na
výstavbě veřejného vodovodu, všude díry, hlína
a tak, vnitřek Limuz projela dětská hlídka na kolech
jen s jedním pytlem, stačil jim... U kapličky Vendul
ka zvelebila rostliny a my ostatní se tedy vydali po
svých silnicích a vyčistili jsme i cestu vedoucí na
Klepec.
Našly se různé poklady, co vzal vítr i ty co někdo od
ložil, koho by napadlo, co všechno se dá vyhodit za

Náš úlovek

Čípak já jsem

jízdy z auta, a ještě kvůli tomu zastavit u krajnice...
že pet lahve, plechovky od piva, různé krabičky,
igelitové tašky plné čehosi, kousky oblečení,
použité pleny, ale taky kusy autosedačky, pod
běrák na ryby, pytle se stavebním materiálem
a určitě jsem už další zapomněla. Avšak bylo toho
méně než vloni, což je prima a těší nás to.
Asi po dvou hodinách jsme se sešli na cestě směrem
na Mrzky. Petr s dětmi připravili oheň a hurá, byly
buřtíky. Popovídali jsme si, bylo příjemně. Od
poledne uteklo, děkujeme všem za účast a pod
poru. Zrovna tohle je akce, která má velký význam
z více pohledů, kvůli přírodě i kvůli nám.
Za spolek Život pod Klepcem, Monika Mrázková

Zasloužená pohoda
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Den Země na Klepci po jedenácté
Předvelikonoční oslavu matky Země i přícho
du jara jsme letos na Klepci zahájili pro změnu
uprostřed malebné mýtiny lomových jezírek v lese
Borku, kam nás dovedl průvod v čele se skauty
a vlajkonoši Skautského střediska Úvaly, zástupci
obcí (starostové a zastupitelé), doprovázeni sesta
vou mažoretek z MDDM Úvaly a dlouhým vojem
tvořeným návštěvníky.
U jezírek se po úvodním přivítání jménem organ
izátorů připomenulo 40. výročí vyhlášení Přírodní
památky Klepec. Následovala prezentace obec
ních zástav (vlajek) a vysvětlení symbolů reprezen
tujících obce Přišimasy, Tismice, Hradešín, Úvaly,
Rostoklaty, Břežany II, Doubravčice, Český Brod
(s novou vlajkou), Tuklaty a poprvé Dobročovice.
Tu vystřídala tradičně vystoupení dětí z mateřinek.
Nejprve MŠ Tismice s vystoupením Vítáme jaro
a hned na to z MŠ Přišimasy s vystoupením Kuřát
ka, které se s říkadly a tanečky pod vedením svých
učitelek příjemně zhostily připomenutí nadcháze
jících Velikonočních svátků.
Vyvrcholení a sladkou tečkou hlavního progra
mu zajistily mažoretky z Městského domu dětí
a mládeže Úvaly pod vedením Michaely Zahrád
kové. Průvod odvedl návštěvníky zpět do stano
vého městečka plného domácích produktů,
pochutin, tematicky laděných dílniček i upomín
kových předmětů jednotlivých spolků a obcí, které
tak jako vždy cílily svou nabídkou na každou ge
neraci. Zúčastnily se nově například spolky PRO II
(Břežany II) a Spolek sousedů (Škvorec). V měste
čku jsme společně s koordinátorkou akce Veron
ikou Kuchařovou a starostkou obce Přišimasy Bc.
Šárkou Rumanovou představili veřejnosti nové in
formační panely o historii jednotlivých částí obce
– Přišimas, Horek a Skřivan, které budou osazeny
v obci po dokončení stavebních prací a s nástu
pem nové turistické sezóny.
Dalším novějším milníkem bylo klání Klepec
bez hranic o putovní pohár. Druhého ročníku se
zúčastnilo celkem 6 soutěžících z Přišimas, Břežan
II, Doubravčic, Škvorce, Sluštic a Tismic. Příhodně
byla zvolena disciplína pletení pomlázek na čas,
kterou zvládly nejrychleji Přišimasy a vítězstvím
tak obhájily loňské prvenství, což znamená, že
pohár zůstane i druhý rok v domácí obci. Pokusíte
se příští rok poměřit svou dovednost a zdatnost
s Přišimasy i Vy?
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Slunné, místy proměnlivé odpoledne ve stanovém
městečku doprovázela dětmi oblíbená ukázka dra
vců Romana Tocháčka, nebo projížďky na ponících
ze stájí Štolmíř a Třebohostice. Děti si našly i jed
nu neplánovanou atrakci, a to házení senem.
Zakončení akce patřilo hudebnímu vystoupení
country kapely Kam Na Band, která zpříjemňovala
vydařené sobotní odpoledne.
Taková byla 3. dubnová sobota – tak probíhal
letošní ročník Dne Země na Klepci, v pořadí
jedenáctý. Městečko se pozvolna rozrůstá a tradice
žije dál díky spolupracovníkům z řad okolních
obcí, spolků, mateřinek, organizací, ale i díky Vám,
milým návštěvníkům, kteří Den Země přicházíte
podpořit z blízka i daleka s rodinami a dětmi. Po
dle posledního sčítání volných vstupenek navštívi
lo akci přibližně 700 lidí + osazení stánkařů, což je
báječné číslo. A to je potom radost dělat kulturu.
			
			

Jan Psota, koordinátor akce
foto – Zdeňka Šimůnková

Poděkování organizátorům
Vážení a milí přátelé, zástupci obcí, spolků,
mateřských škol a organizací.
Je mi ctí a milou povinností vyslovit každému z Vás
srdečné poděkování za spolupráci, ale i materiální
podporu a aktivní účast při organizaci regionální
kulturní akci zvané Den Země na Klepci. Bez Vás
by tato akce NEBYLA tím, čím je – inspirací pro vy
žití rodin s dětmi ale i jiné regiony v ČR (!), tržištěm
domácích produktů, místem ke společnému set
kávání sousedů nebo příležitosti k navazování
nových vztahů, spolupráce, komunikace – vše pod
patronací 365 kamenného Slouhy na Klepci.
Jsem taktéž nesmírně rád, že jsme do našich
řad přijali nové přátele z řad obcí a spolků, např.
Obec Dobročovice, Spolek PRO II z Břežan II, Spol
ek sousedů ze Škvorce a další spolupracovníky.
Na Klepec dokonce zavítala emisarka z městyse
Plaňany z regionu Podlipansko. Kdoví, třeba se
k nám příští rok na Klepci připojí s obecní standar
tou městyse Plaňany.
Volných vstupenek bylo vydáno 689, návštěvníci
však docházeli i během konání akce, a tudíž lze
čistý počet návštěvnosti bez započtení osazen
stva stanového městečka a vystupujících vyčíslit
na 700 návštěvníků, což je vzhledem k blížícím se
svátkům Velikonoc a proměnlivé meteorologické
situaci více než báječné číslo. A opět i díky Vám

a občanům, kteří přišli na Klepec podpořit vaši
obec! Doufám, že jste si v předvelikonočním sho
nu alespoň trošku užili setkání na Klepci, nabra
li inspiraci nebo si odpočali od každodenních
problémů a povinností. Těším se na viděnou
u jakékoliv příležitosti a pevně doufám, že se všich
ni opět ve zdraví setkáme při 12. ročníku regionál
ní kulturní akce Den Země na Klepci v roce 2018.
			
			

S díky
Jan Psota, koordinátor akce

Dětičky to roztančily

Pálení čarodějnic v Tismicích
Tradiční akci Pálení Čarodějnic v letošním roce
pořádali tradičně Tismičtí fotbalisté na hřišti TJ

Pálení čarodejnic

I letos jsme tu všichni

Ani mažoretky nezůstaly stranou

Tismice. Na večer přichystali hranici včetně podo
bizny Čarodějnice, další čarodějnice donesli poté
návštěvníci, takže letos se upálilo čarodějnic něko
lik. Čarodějnice byly upáleny kolem sedmé hodiny
a poté probíhalo tradiční opékání buřtů a vše
obecné veselí. Večerní akce se velmi vydařila, účast
byla hojná a všichni se dobře bavili. Dobrá nálada
vydržela až do ranních hodin, kdy byla hranice
uhašena a akce ukončena.
							
					TJ Tismice

Opékání buřtíků k tomu patří
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Noc s Andersenem 2017
Letošní Noc s Andersenem se nesla v duchu
putování se Čtyřlístkem. Tak jako obvykle jsme
se sešli na 18. hodinu v místní mateřské škole.
Seznamování ani nebylo třeba, protože jsme
se všichni znali již z minulých ročníků. Jedinou
změnou byla přítomnost starších děvčat, mých
asistentek. Pomáhaly mi Anička Filipovičová, Kris
týnka Šermauerová a Terezka Bláhová.
Na začátku jsme si povídali a kouskem filmu
připomenuli postavičky ze Čtyřlístku. Přitom jsme
malovali Kámen mudrců a vyráběli na něj schrán
ku z keramiky. Po krátkém testu, jehož správné
odpovědi byly odměněny reflexním čtyřlístkem,
se mohli děti vydat na večerní výpravu. Byly

Tentokrát to byl Čtyřlístek

rozděleny do čtyř skupin a každou doprováze
la jedna dospělá osoba. Cesta dlouhá asi 4,5 km
vedla kolem Tismic a děti musely posbírat indicie
pro vyluštění tajenky, která je dovedla k pokladu.
Zmoženi pochodem všechny velmi rychle usnu
ly. Noc byla klidná. Ráno jsme si rozdali diplomy
a další upomínkové předměty. Všichni se hlásili, že
příště určitě zase přijdou.
Můj dík patří jak třem asistentkám, tak i maminkám,
které mi ochotně pomáhaly. Jmenovitě paní Janě
Geršiové, paní Janě Školové a paní ředitelce MŠ
Markétě Vedralové.
Příští rok na shledanou.
Martina Pelikánová – knihovnice v Tismicích

Příprava na hledání pokladu

To jsme my – milovníci knížek a příběhů
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DEN MATEK
V sobotu dne 20. května 2017 se sál Kulturního
domu v Tismicích zaplnil až na výjimky ženami
z Rostoklat, Přišimas, Břežan, Tismic a Limuz, ale
také Vrátkova či Českého Brodu. Některé s sebou
měly i mužský doprovod, jinak však bylo mužů po
málu. Společně jsme tak slavili Den matek.
Krátce po třetí hodině přivezl objednaný do
pravce první skupinku žen z okolních vesnic. Doš
lo k malému zádrhelu, když nebyl vypraven velký
autobus a svážení muselo proběhnout po menších
skupinkách. Ale to je pro „velké holky“ z vesnice
jen malá potíž. Všichni se na místo nakonec dostali
včas a před samotným představením zvládli i malé
občerstvení.
Všechny návštěvníky v hledišti tismického kul
turního domu pak společně přivítaly starostky obcí,
které celou věc společně naplánovaly a připravily.
Velký dík patří paní Radce Novákové z Rostoklat,
která ví, jak málo času na přípravu podobných akcí
zbývá, když se v obci pokládají „trubky“. Zařídila
tedy všechno podstatné a my z Přišimas, Tismic
a Břežan jsme jí za to moc vděčné. Proto ty květiny
a děkování hned v úvodu.

Zaplněný divadelní sál

Starostky jsou také maminkami

Jeviště pak již zcela ovládla paní Valerie Zawadská.
Představení„Přestupní stanice“ mělo spád. Tragický
příběh ze současnosti v podání Valerie Zawadské
a Lucie Kožinové vyvolával v hledišti dojetí, které
střídaly salvy smíchu. V příběhu obyčejného lid
ského života se nejeden z nás alespoň na chviličku
poznal.
V přestávce si všichni příjemně popovídali u do
brého vínka, chlebíčků a medovníku. Atmos
féra byla milá a příjemná. Je dobré se se sousedy
z okolních vesnic zastavit, popovídat s těmi, které
jsme už delší čas nepotkali. Dříve k tomu bylo snad
více příležitostí. Dnes jsme všichni uspěchaní, zale
zlí na svých zahradách a v domech obehnaných
vysokými, nejlépe zděnými ploty a své sousedy
pomalu ani neznáme.
Poděkování za příjemně strávené odpoledne patří
i manželům Kuncovým, kteří pomohli uspořádat
a vyzdobit sál. Doubovi pak obsluhovali u stolu
s občerstvením.
							
						 (mz)

Smích střídal dojetí

Děkování Valérii Zawadské
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VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Mezinárodní den dětí jsme tento rok v Tismicích
oslavili skutečně originálně. 1. června jsme v naší
bazilice přivítali 12 nových občánků Tismic a Limuz.
Už samotná přítomnost těchto našich nových
spokojených, veselých a životaschopných človíčků
navodila příjemnou, slavnostní atmosféru. Paní
starostka se novým občanům a jejich rodičům
mile přihovořila, Matyášek s Janičkou z MŠ zareci
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tovali básničky, Adam s Nikolkou vyloudili krásné
melodie na piano a klarinet. Rodiče se podepsali
do Knihy zápisů o uvítání do života, dětičky dosta
ly dárky a zapózovaly fotografovi. Na všechny pak
čekalo malé pohoštění. Byla to milá akce, plná po
hody a dětských úsměvů i žvatlání.
				Ĺudmila Štafenová

Ave Maria od Adama a Nikolky

I my z MŠ vám chceme přát

Blízko mámy je nám nejlépe

Maminko, zhoupni mně

Hlavně být v pohodě

Něco do rodinného alba

Růže pro maminku

To je zábava…

Tady se mi líbí…

Vždy elegantní

Dětský den v Limuzích
Dne 28. 5. 2017 v neděli jsem se zúčastnil dětského
dne v Limuzích. Nejprve jsme dostali kartičky, do
kterých se dávala razítka za úkoly plněné na stano
vištích. Celkem bylo devět stanovišť, a na nějakých
stanovištích bylo více úkolů. Razítka jsme si mo
hli vyměnit v obchůdku za sladkosti, či jiné věci
a ozdoby. Nejrychleji šly na odbyt malé reklamní
reproduktory, švihadla a pastelky. Celý dětský den
byl zaměřen na nevidomé lidi, takže se většina
stanovišť dělala s klapkami na očích.
Za nejzajímavější stanoviště považuji chůzi se slep
eckým psem jménem Nero, který nás vodil oko
lo různých překážek. Vzhledem k tomu, že tento
den teplota stoupala až na 30 °C, byl pes po každé
chůzi na slunci strašně vyčerpaný, a proto byla na
tomto stanovišti často dlouhá fronta. Zajímavá
stanoviště byla ještě třeba hod míčku za zvukem,
luštění Braillova písma, či poznávání bylin a koření
podle čichu. Pití a jídlo bylo zabezpečeno malým
stánkem s občerstvením.

Účast dětí byla obrovská, bylo napočítáno čtyřicet
sedm dětí. Tento dětský den se mi líbil asi nejvíce
ze všech.
					
				 Michal Bouda

...pokračování
V neděli jsem byla na dětském dni v Limuzích. Byl
moc hezky udělaný. Líbil se mi nejvíc ze všech dět
ských dnů. První jsem si vyzkoušela labyrinty po
slepu. Prstem jsem zkoumala cestičky na obrázcích
a měla jsem klapky na očích. Líbilo se mi nalévání
vody do hrnečku. Když byl hrneček plný, ozval se
zvukový signál (cvrček). Většina úkolů na dětském
dni se dělala poslepu.
Nejvíc mě bavil úkol, kde jsem musela vkládat ruce
do sklenic s brouky a musela jsem vytáhnout obal
od Kinder vajíčka, který byl mezi nimi schovaný.
Moc se mi líbily ceny. Bylo jich opravdu hodně.
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Vybrala jsem si švihadlo, pastelky, skřipec motýla,
sešit, mini skateboard a sladkosti. Nejdražší věci
stály devět razítek. Potkala jsem tam i některé svo
je kamarádky.
				Kiki Boudová

Odměna byla sladká…

Ohlédnutí za školním rokem v Mateřské škole
Tismice 2016/2017
Začátek školního roku byl posunut o 14 dní díky
rekonstrukci elektriky. Ještě bych touto cestou
moc ráda poděkovala panu Zubíkovi, který oslo
vil sportovce a ti v hojném počtu pomohli školku
vystěhovat i nastěhovat a že to byla práce velmi
nelehká. Svoje auto i svoji osobu nám propůjčil
pan Strnad, pan Teller a nesmím ani zapomenout
na pár tatínků, kteří nám věnovali svůj čas. Díky
těmto obětavcům jsme všechno stihli, tak jak se
mělo. Začátkem prosince jsme vypouštěli balónky
s přáním pro Ježíška. Tato akce se uskutečnila ve
spolupráci s Obcí Tismice. Celkem se k nebi vzneslo
142 balónků s přáníčky. Poté jsme se ve školce jali
vyrábět vánoční dekorace. Čas letěl a tma přikryla
celou vesnici a my dostali vzkaz, že se máme vy
dat ke kostelu, kde na nás čeká „ANDĚL VÁNOC“.
Na cestě nás chránili od provozu na silnici místní
hasiči. Děti byly nadšené a Anděl Vánoc poděkoval
za všechna přáníčka, která dorazila na balóncích
k Ježíškovi.

Být chvilku nevidomým…

Poznávání bylinek podle vůně
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V červnu naše děti vyrazily na školku v přírodě
do Poslova Mlýna. Máchův kraj děti uchvátil. Jako
dopravní prostředek, který nás dovezl na místo,
jsme zvolili vláček motoráček. Po cestě se hodo
valo, zpívalo, no prostě veselo bylo. Kufry se vezly
v autě, které nám půjčil a sám i řídil dobrodinec
pan Strnad. Všude, kde jsme se objevili, tak nás
mile přijali. Děti si získaly i paní kuchařku, která
jim podstrojovala a přidávala. Hrad Bezděz a pláže
u Máchova jezera jsou opravdu krásné. V sobotu
dopoledne jsme se všichni v pořádku vrátili a děti
se těšily na své rodiče.
Školní rok utekl tak rychle a 16 předškoláků nás
opouští a my jim jen přejeme hodně jedniček,
hodné paní učitelky a kamarády se kterými budou
prožívat nová dobrodružství.
							
				Markéta Vedralová

Super akce na Mácháči

Kamarádi táborových ohňů

Hasiči z Tismic připravili dětský den
Rok se s rokem sešel a červen je tu zas. Tak jako
vloni i letos sbor dobrovolných hasičů připravil
pro děti pohádkový les plný úkolů. Stanoviště ov
ládly nejrůznější pohádkové i nepohádkové byto
sti, jako třeba čert s vodníkem, loupežník, gorila
s ovečkou shaun, doktoři a klauni.
Všechno začalo v poledne, kdy jsme naložili jídlo,
pití a sezení a vyrazili směr louka. Nejprve jsme
roznesli fáborky, aby se děti v lese neztratily a za
deště postavili stan, rozestavěli sety k sezení a hurá
do kostýmů.
Ve dvě hodiny odpoledne děti vyrazily ze startu,
kde dostaly kartičku na sbírání razítek. Chodily od
stanoviště ke stanovišti a plnily jeden úkol za dru
hým – lezly po laně, shazovaly plechovky… Od
měnou jim byly sladkosti. Brzy však začalo pršet
a pršelo a pršelo. Po půlhodince, kdy jsme všichni
zmokli, jak děti, tak hasiči, pršet přestalo a k naší
velké radosti začaly přicházet další děti.
Nakonec si všichni opekli buřta na ohni, kdo chtěl,
dostal hranolky a malinovku. Celé odpoledne
proběhlo v klidu a pohodě, a tak doufáme, že i přes
letošní nepříznivé počasí se s dětmi i s rodiči za rok
zase sejdeme.
		

Jen to zkus…

Katka Grešlová

Tady jsme všichni

Nediv se, že mám strach
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INZERCE
OBEC TISMICE
Tismice 136, Český Brod 282 01;  321 622429; ou.tismice@volny.cz
mob.: 605 488 049
________________________________________________________

Informace o pracovním místě
Pozice: technický pracovník pro údržbu veřejného vodovodu a kanalizace obce
Tismice a údržbu obce Tismice

Zaměstnanecké výhody, benefity

• Samostatná a zodpovědná pozice
• Pracovní smlouvu na HPP na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
• Pracovní úvazek 0,75 s výhledem na plný pracovní úvazek
• 25 dní dovolené při 5denním pracovním týdnu
• Služební telefon
• Nástup cca od 1. 9. 2017 (zaučování f. Presskan)

Společnost, pro kterou je pozice obsazována

Obec Tismice, IČ: 00235776, Tismice 136, 282 01, www.tismice.cz

Pracoviště: Obecní úřad Tismice, Tismice 136 a zastavěné území obce Tismice, části Tismice a
Limuzy

Požadavky na zaměstnance

• Ukončené střední odborné vzdělání technického směru, ukončené maturitní zkouškou, výučním listem,
nebo závěrečnou zkouškou.
• Základní dovednosti údržby a instalatérství
• Vlastní automobil s vozíkem (cestovní náhrady hradí zaměstnavatel), řidičské oprávnění sk. B
• Trestní bezúhonnost
• Zodpovědnost, korektnost, spolehlivost, slušné vystupování v komunikaci s lidmi
• Samostatnost, důslednost, schopnost práce pod tlakem
• Příležitostná práce o víkendu či ve večerních hodinách (havarijní stavy)

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zdražilová, starostka obce
Tel.: 605 488 049
E-mail: ou.tismice.cz
Vážení uchazeči.
Svou stručnou písemnou žádost, ve které mj. uvedete požadavek na výši hrubé mzdy (definujte pro plný
úvazek), spolu s profesním životopisem, zasílejte v termínu do 20. 7. 2017 e-mailem na adresu:
ou.tismice@volny.cz. Bude-li žádost posouzena jako vhodná pro nabízenou pozici, budete telefonicky
vyzváni k osobnímu pohovoru.
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INFO, KTERÉ SE MŮŽE HODIT

Pomoc rodinám s dětmi
Sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Naše služby vám pomohou:






najít či udržet si bydlení a zaměstnání
zvládnout hospodaření s penězi a péči o domácnost
zvládnout obtížné situace při výchově dětí
zvládnout školní přípravu s dětmi
vyřídit si záležitosti na úřadech, s možným doprovodem na jednání

Terénní služby

 podpora a pomoc v místě bydliště vaší rodiny
 asistence či doprovod při vyřizování osobních záležitostí

Rodinné centrum Kostička

 podpora a pomoc se školní přípravou, prohlubování dovedností dětí,
společné aktivity
 krátkodobé hlídání dětí při vyřizování osobních záležitostí

Poradna pro rodiny

 sociální poradenství pro rodiny s dětmi v obtížných životních situacích
 podpora a posilování rodičovských kompetencí
Terénní služby

pondělí – pátek
8.00 – 16.00 hod
Tel.: 603 819 233

Poradna pro rodiny

pondělí
9.00 – 12.00 hod
12.30 – 17.00 hod
Suvorovova 1377
(vchod ze dvora)
Český Brod
Tel.: 731 384 533

RC Kostička

pondělí a úterý
9.00 – 13.00 hod
Nám. A. z Pardubic 12
Český Brod
Tel.: 602 112 679

Služby jsou poskytovány bezplatně.
Služby poskytuje LECCOS, z. s., www.leccos.cz

Tyto služby jsou podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji, který je financován
z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Finančním partnerem projektu je také Město Český Brod.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Tismice

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 413,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
11,05 m3

2,75 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 2,31 t

Úspory ropy **
183,54 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 0,52 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,07 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
148 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
2 699 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
10. září 2017		

EHD 2017 – koncert v tismické basilice

O NÁS
DOPIS
Obecní úřad Tismice obdržel dopis, ve kterém neznámý pisatel vzpomíná na nelehká padesátá léta a osudy
rodiny Nehasilů. Vzpomíná i na ty, kteří rodině pomohli. Dopis pak končí zmínkou o satisfakci, kdy v roce
1968 kdosi na tismickém hřbitově rozsypal popel z urny jednoho soudruha.
Dopis jsme předali rodině, ta si jej však nepřála zveřejnit.
„Odpuštění je vůně, jíž fialka potřísní botu, která ji rozdrtila.“ Mark Twain
V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2017 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ
Helena Lacinová z Limuz
Josef Hladík z Tismic
Pavel Kos z Tismic
Marie Strnadová z Tismic
Jitka Pešavová z Tismic
Růžena Heřtusová z Tismic
Jiřina Radimerská z Limuz
Hana Ortnerová z Tismic
Petr Láznička z Tismic
Zdeňka Dittrichová z Limuz
Zdena Řeřichová z Tismic
Libuše Šermauerová z Tismic
Josef Buchar z Tismic
Milena Holíková z Tismic
Hana Šodková z Tismic
Dana Malinová z Limuz
Marie Šebková z Tismic
Miloslav Bada z Limuz
Soňa Bauerová z Tismic
Hana Mareček z Tismic
Zdeňka Lázničková z Tismic
Hedvika Pincelová z Tismic
Jaroslava Horálková z Tismic
Pavel Pecka z Tismic
PĚKNĚ TO OSLAVTE – BLAHOPŘEJEME

PŘIŠLI NA SVĚT
Jiří Hlavatý
Adam David Zábel
Daniel Král
Vladimír Pasterčík

ROZLOUČILI JSME SE
– NEZAPOMENEME
Marie Dušková
Drahoslav Wiesner
Pavel Hladík

TRUBADÚR
Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy
Vydavatel: OÚ Tismice, registrace u MK ČR E 14801
Své náměty můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
nebo na e-mail: ou.tismice@volny.cz

