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Vážení spoluobčané.
Společně jsme prožili překotný rok. I náš občasník vyšel pouze jednou. Soustředili
jsme se jen na to nejdůležitější a to, dokončit výstavbu vodovodu a kanalizace. Je před
námi zprovoznění nové infrastruktury. Ráda bych Vám poděkovala za Vaši trpělivost
a vstřícnost, se kterou jste obtíže stavby snášeli a věřím, že stejně trpěliví budete
i v dalších týdnech postupného uvádění do provozu.
Zcela jistě se vyskytnou technické problémy, které jsme připraveni řešit. Také Vy si možná
zpočátku nebudete vědět rady s tím, jak zařízení správně obsluhovat. Věřím však, že to
společně zvládneme.
Děkuji všem blízkým spolupracovníkům, všem těm, kteří při mně stáli a dodávali
odvahu. Děkuji své rodině za obrovskou podporu a toleranci v době, kdy na domácnost
už nezbýval čas.
Přeji Vám, aby rok 2018 byl pro Vás všechny dobrý. Přeji Vám požehnání, radost, lásku
a zdraví. 										
		
								Martina Zdražilová

…pár řádků pro inspiraci:
Deník otce a syna
Charles Francis Adams, diplomat a významný
politik, si psal deník. U jednoho data si poznamenal:
Dnes jsme byli celý den se synem na rybách. Byl to
promarněný den. Jeho syn Brooks Adams si také
psal deník, který se dochoval až dodnes. U toho
samého data měl Brooks Adams poznamenáno:
Dnes jsem byl s otcem chytat ryby. Byl to
nejkrásnější den v mém životě. Otec si myslel, že
na rybách se synem promarnil celý den, ale jeho
syn to považoval za velký vklad do života. (...milost ve
vztazích, Advent-Orion 2012)

Stařík a pes
Byli na tom skoro stejně. Pes se šoural a chvílemi
to vypadalo, že domů už nedojde. Bělovlasý stařík
chodil jen díky francouzským holím. „Pohni,“
pobízel psa, který se snažil překonat bolest ve
starých nohou.
Kdybych si dnes ráno nepřivstal a nevydal se
do nedalekého obchodu pro čerstvé rohlíky na
snídani, přišel bych o tento dojemný obrázek.
Přátelství člověka a psa – přátelství dvou staříků.
Dědovi táhne na devadesát. Žena mu umřela před
čtrnácti lety, děti jsou v Americe. Chtěly si ho vzít
k sobě, ale jemu se z Frýdku nechtělo. Z okna vidí
Lysou horu, na kterou kdysi chodíval, a panelák, ve
kterém bydlí, stavěl vlastníma rukama. Je tu doma.
Když mu umřela „bábinka“, dost dlouho trvalo, než
se z toho vzpamatoval. Sousedi ho tehdy vzali do
nedalekého útulku, kde si vybral staršího pejska.
Když Rexík, jak mu říkal trochu podle jednoho
seriálu, po třech letech zemřel, zajel už do útulku
sám. Od té doby tam byl čtyřikrát. Vždy si vybral
toho nejstaršího pejska, dal mu jméno Rexík a jeli
domů. Ten, kterého dnes ráno pobízel, aby udělal
ještě pár kroků k domovu, má na psa úctyhodný
věk – dvanáct let. „Jo, pane, díky Rexíkům má
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můj život smysl. Já pomůžu jim a oni mi zase dají
spoustu společné radosti. A když se mi někdy už
nechce vstávat z postele, vím, že musím.“
Moje rodina ví, že se pejskům celý život bráním.
Přitom mám zvířátka rád. Rodiče by mohli
vyprávět, jak jsem domů tahal myši, ještěrky,
hrdličky, žáby a jednou dokonce i zmiji...
Po dnešním setkání s těmito dvěma staříky jsem
si říkal, že jednou, pokud zůstanu sám, si možná
nějakého Rexíka pořídím. (Pastorův blog, Advent-Orion 2010)

VE ZKRATCE
ODSTRANĚNÍ STARÉHO PLOTU
Obec Tismice děkuje manželům Kosovým a panu
Petru Brožovskému za demontáž ztrouchnivělého
oplocení na dětském hřišti v Limuzích. Dřevěné
ohrazení dětského hřiště v Limuzích bylo pořezáno
a uklizeno. Díry byly zasypány, prostor hřiště byl
shrabán. Místo pro naše nejmenší obyvatelé hezky
„prokouklo“. Po odstranění zábran začaly děti
prolézat skrz na skrz a živý plot bere za své. Žádáme
rodiče, aby na své děti dohlédli. Děkujeme.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Katastrální úřad Kolín připravuje výběrové řízení
na dodavatele pozemkových úprav v k.ú. Tismice.
Tyto by pak měly probíhat v brzké době. Pro k.ú.
Limuzy tyto práce dosud zahájeny nebyly, byť je
o ně rovněž zažádáno.
REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální úřad Kolín oznámil, že v období od
10.4.2018 do 30.4.2021 bude v obou našich
katastrálních územích provádět kontrolu údajů
katastru nemovitostí. Předmětem revize budou
mj. také seznamy budov s čísly popisnými
a budov s čísly evidenčními a seznamy budov bez
čísel popisných či evidenčních. Údaje KN budou

porovnávány se skutečným stavem. Obec Tismice
je povinna pracovníku úřadu vyhradit pracovní
prostor a poskytnout mu součinnost na místě.
Kontrolou budou zjištěny již neexistující
budovy v KN dosud vedené, či naopak nové
stavby do KN dosud řádně nezanesené. Údaje
z katastru nemovitostí jsou využívány daňovou
správou pro kontrolu přiznání a výpočet
daně z nemovitostí. OÚ Tismice doporučuje
občanům prostřednictvím dálkového nahlížení
do katastru zkontrolovat, jak jsou jejich
budovy vedeny, co do výměry i způsobu
využití a případně včas zjednat nápravu.
S dálkovým nahlížením do katastru Vám velmi
rádi pomůžeme v úředních hodinách obecního
úřadu.
ŠKOLNÍ AUTOBUS
Před vánočními svátky požádala obec Tismice na
podnět rodičů společně s obcí Mrzky a Doubravčice
společnost ROPID o posun ranního školního spoje
linky 491. Školáci nyní odjíždí z Tismic v 7:06 hodin
a dlouho čekají před budovou školy. Změnu se
doposud nepodařilo provést. Byla přislíbena znovu
k 10.6.2018, resp. na příští školní rok. K pozdější
cestě do školy lze využít ranní autobus linky 435,
který odjíždí od rybníka v 7:13 hod a u muzea je
pak v 7:23 hodin.
NOVÁ ZASTÁVKA PRO ŠKOLÁKY (U NEMOCNICE)
Společnost ROPID naopak vyhověla dalšímu
požadavku obce Tismice na zastavování autobusu
linky 491 u nové školy v areálu nemocnice
v Českém Brodě. Autobus zde (u budovy bývalé
porodnice, LDN) zastavuje od 4. března 2018.
STÁTNÍ SVÁTKY A OBECNÍ KASA
V uplynulém roce došlo ve dnech dvou státních
svátků k odcizení státní vlajky z budovy obecního
úřadu v Tismicích. Není to pro nás občany dobrá
vizitka. Vlastně jsme se nedopátrali, proč někdo
doma potřebuje státní vlajku. Nevěříme totiž,
že by někoho těšilo fandit našim sportovcům
s ukradenou vlajkou v rukou nebo na zádech.
Přijdou další svátky. Koupili jsme vlajky nové. Jedna
stojí cca 600,- Kč. Napadlo nás, že bychom třeba
napříště dostali množstevní slevu, kdybyste nám
nahlásili, že vlajku nutně potřebujete. A možná,
že i těm hokejistům, tenistům, biatlonistům,
fotbalistům…by se pak v duchu fair play dařilo
lépe.
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POPLATKY ZA ODPAD
V uplynulých letech narostl počet podnikatelů
majících v obci provozovnu, kteří spojují likvidaci
komunálního odpadu z domácností s likvidací
„podnikatelského“ odpadu. Přitom je každý
podnikatel ze zákona povinen likvidovat (mít
smluvně zajištěnu likvidaci odpadů na IČO)
komunální a separovaný odpad samostatně bez
ohledu na systém zavedený obcí. Do obecních
kontejnerů, vč. velkoobjemového svozu a svozu
nebezpečných odpadů, lze ukládat jen odpad vzniklý
v domácnostech. Obec Tismice v souladu se svou
obecně závaznou vyhláškou podnikatelský odpad
vůbec neřeší, resp. neumožňuje podnikatelům se
do systému obecní likvidace zapojit. Obec naopak
svou obecně závaznou vyhláškou stanovila systém
svozu odpadů, platný pro osoby žijící na území
obce a stanovila též poplatek za likvidaci tohoto
odpadu. Zjednodušeně řečeno: Obecní úřad
vybírá poplatek za likvidaci odpadu od každé
osoby žijící na území obce bez ohledu na to,
zda je tato osoba podnikatelem, a zda zde má
provozovnu produkující odpad.
Na území obce Tismice též neplatí skutečnost,
že poplatníkem je jen majitel rekreačního
objektu a osoba trvale zde hlášená. Naše
vyhláška, zjednodušeně řečeno, zpoplatňuje
každého, kdo tu přebývá a odpad vytváří.
KOLIK NÁS STÁL ODPAD V ROCE 2017?
Náklady na separaci odpadu činily 188 385,- Kč
Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu činily
10 259,- Kč
Náklady na likvidaci objemného odpadu (jarní
a podzimní svoz) činily 10 465,- Kč
Náklady na likvidaci směsného komunálního
odpadu činily 408 615,- Kč
Celkem za likvidaci odpadu na území obce Tismice
617 724,- Kč
Příjmy z poplatků za odpad činily 364 444,- Kč
Příjmy z EKO-KOM činily 121 526,- Kč
Celkem příjmy na likvidaci odpadu 485 970,- Kč
Rozdíl ve výši 131 754,- Kč byl uhrazen z rozpočtu
obce Tismice.
Obec Tismice děkuje všem, kdo mají v úctě naši
Zemi a chovají se v produkci odpadů zodpovědně.
Děkujeme, že jste uvítali pytlový svoz plastů, že
pravidelně odkládáte odpadní tuky z kuchyní, že
třídíte kovový odpad. Abychom vám tuto snahu
ještě více ulehčili, uvažujeme o vylepšení systému
třídění.

DALŠÍ KROK V SEPARACI ODPADU
Obec Tismice zvažuje dodání žlutých a modrých
popelnic do jednotlivých domácností, aby tak
umožnila občanům ještě lépe třídit. Rádi bychom
tak omezili celkové množství netříděného
komunálního odpadu na minimum. Jen tímto
způsobem snad můžeme oddálit plánovanou
výstavbu spaloven a překladišť a zamezit
mnohonásobnému nárůstu poplatků za odpad.
Občané budou o změnách separace informováni
s předstihem.
POLOMY V LESNÍM POROSTU NA KLEPCI
Odbor životního prostředí a zemědělství
Středočeského krajského úřadu se k žádosti obce
Tismice o odstranění polomů na Klepci vyjádřil
takto: „K odstranění padlých a poškozených stromů
je příslušný vlastník lesa nebo jeho uživatel. Část
dřevní hmoty (např. padlé kmeny nebo jejich
torza) neohrožující bezpečnost a přístup je vhodné
nechat na místě. Zásahy prováděné orgánem
ochrany přírody budou pokračovat pouze
v dosavadním rozsahu.“ Zjednodušeně řečeno: Kraj
zajímají jen geologické útvary (bloudivé kameny),
o porosty se stará odborný lesní hospodář. Obec
nemá možnost do porostu na Klepci žádným
způsobem zasahovat. Nicméně hradešínský
hajný potvrdil, že o kalamitě ví a během jara by se
odstranění padlých kmenů měl dočkat i Klepec.
Tak, aby tam bylo nejen pro plánovaný Den Země
na Klepci bezpečno.

Polomy na Klepci
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SAMOVÝROBA DŘEVA
Správu lesního majetku obce Tismice vykonává
s účinností od 1. 6. 2017 Ing. Kamil Šebek.
V současné době bylo jednomu z občanů
odprodáno několik souší určených k samotěžbě.
V případě, že budou vytipovány další stromy ke
kácení, budou o tom občané opět informováni
smskami. Cena měkkého dříví je 400,- Kč bez DPH
a tvrdého dříví 600,- Kč bez DPH za prostorový
metr rovnaný.
VODNÍ TOK BUŠINEC
Obec Tismice požádala státní podnik Povodí Labe
o údržbu koryta vodního toku Bušinec. Povodí
Labe zařadilo realizaci údržbových prací do plánu
akcí pro rok 2018 a nechalo zpracovat projektovou
dokumentaci na vyčištění celkem 4 km koryta
skrz několik katastrálních území. Projednávání
však narazilo na odpor jednoho z vlastníků
a práce jsou nyní ve skluzu. Čištění koryta v menším
rozsahu, než bylo původně zamýšleno, by mělo
proběhnout snad v podzimních měsících. Náš
potok zejména v centru obce by vyčištění opravdu
moc potřeboval.
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
prostředí. V rámci tohoto projektu je zpracován
digitální protipovodňový plán, který by měl co
nejvěrněji zachytit možná rizika záplav v obci.
Na výzvu, aby vlastníci nemovitostí upozornili na
možné ohrožení buď vodami potoka Bušince či
např. přívalovými dešti nikdo nereagoval. Využili
jsme proto všech našich záznamů a dosavadních
zkušeností se záplavami v Tismicích i Limuzích
a to včetně historických. S projektantem úzce
spolupracujeme a upozorňujeme na kritická místa.

Byli bychom velmi rádi, kdyby právě tato
studie posloužila jako podklad k plánovaným
pozemkovým úpravám, protože pokud se
nepodaří požadavky na protierozní ochranu půdy
prosadit právě do nového uspořádání půdních
celků, budou problémy zejména s přívalovými
dešti u nás přetrvávat i v budoucnosti.
DOPLNĚNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Tismice stále hledá osobu
z řad občanů pro pozici člena finančního výboru
zastupitelstva. Předsedkyní finančního výboru je
Ing. Marie Jindřišková Freundlová, členkou Ing.
Jana Školová. Výbor by měl být tříčlenný.
ČIŽP
Oblastní inspektorát životního prostředí Praha
uzavřel šetření možného nezákonného jednání
obce Tismice, resp. Jednotky SDH Tismice, ke
kterému mělo dojít údajným založením nelegální
skládky stavební suti na lesní cestě v Tismicích.
Inspekce konstatovala, že se obec ani hasiči
žádného nezákonného jednání nedopustili.
POMNÍK PADLÝM V TISMICÍC
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.
OPRAVY KOMUNIKACÍ NA ČESKOBRODSKU
Krajská správa a údržba silnic avizovala, že
v roce 2018 bude rekonstruován most u Poříčan,
komunikace Kounice – Bříství, komunikace
do Štolmíře a komunikace v Přišimasech. Také
dokončení komunikace v Tismicích bylo nakonec
odsunuto až na letošní rok. Po obnově celého
profilu vozovky budou znovu vyznačeny přechody
pro chodce.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V souvislostí s výstavbou kanalizace a vodovodu
byly do velmi dobrého stavu uvedeny mnohé uličky
v obci. Obec tak získala zase o něco příjemnější
tvář. Tam, kde je situace stále neuspokojivá,
vzniká prostor pro rekonstrukci a získání dotací
na obnovu místních komunikací v příštích letech.
Kompletní rekonstrukce získávají smysl teprve
nyní, kdy je infrastruktura hotova. Máme tedy
stále, co zlepšovat.

Dosluhující sady
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BD, technické a dopravní infrastruktury v areálu
bývalého statku v Limuzích) a vrátil jej k novému
projednání. Nové řízení nebylo dosud stavebním
úřadem v Českém Brodě zahájeno. Věc dostala na
starost nová úřednice, která se se spisem teprve
seznamuje. Obec Tismice podala počátkem roku
2018 prostřednictvím svého právního zástupce
návrh na provedení důkazu ohledně vydatnosti
a kvality vodního zdroje.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Zastupitelstvo obce pověřilo Ing. Janu Školovou
zajištěním projektu a stavebního povolení pro
výstavbu multifunkčního hřiště pod mateřinkou
v Tismicích. Hřiště by mohlo být následně pořízeno
z dotací.
TJ TISMICE MÁ SÍDLO V BUDOVĚ OBECNÍHO
ÚŘADU.
TJ Tismice požádalo obec o možné umístění sídla
spolku na adrese OÚ Tismice. Zastupitelstvo
žádosti vyhovělo.
Nová cesta k vodojemu

„STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ VČETNĚ
NÁVRHŮ MOŽNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ BROD“
pro Tismice zpracována nebude. Zastupitelé se na
zapojení do projektu nedohodli.

Obnova hlavní komunikace

DOPLNĚNÍ KANALIZACE U KOSTELA
Během výstavby kanalizace a vodovodu
v Tismicích byl prodloužen řad dešťové kanalizace
u kostela. Zrekonstruován byl též vjezd nad starou
propadlou kanalizací k čp. 10 a 11.
KONTEJNERY LIMUZY
Nová plocha pro kontejnery byla upravena
u vjezdu do bývalého statku.
VÝSTAVBA V LIMUZÍCH
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, odvolací orgán, dne
29.8.2018 zrušil Rozhodnutí č.j. MUCB 24753/2016
ze dne 19.12.2016 (pozn.: „územní rozhodnutí
o dělení pozemků a umístění stavby 26 RD a 6
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NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE ÚŘADU
Obecní úřad má od poloviny roku 2017 novou
posilu, která navázala na práci paní Jany Strnadové,
jenž se rozhodla práci zde ukončit a věnovat
se plně rodině. K brzkému narození miminka ji
upřímně blahopřejeme. Nově se zde setkáváte
s paní Ing. Ĺudmilou Štafenovou z Úval. Milá
a vstřícná úřednice je připravena vyjít občanům
v jejich přáních vstříc prakticky denně od 7:00 do
15:00, ve středu pak od 14:00 do 19:00 hod.
APLIKACE CLEERIO
Obec Tismice nově používá mapovou aplikaci
Cleerio, v rámci které byl vytvořen pasport
veřejného osvětlení a pasport hřbitova. Pracuje se
na pasportu komunikací. Plánujeme též do systému
vložit trasy a zařízení vodovodu a kanalizace.
Aplikace postupně plníme daty. Později bude
zpřístupněna občanům dálkovým přístupem.
KONTROLA PROJEKTU
V závěru roku 2017 byla Středočeským úřadem
dokončena kontrola projektu „Rekonstrukce
elektroinstalace budovy MŠ Tismice“, který byl

realizován v roce 2016 s dotační podporou
Středočeského kraje. Kontrolní skupina ověřila, že
dotace byla poskytnuta dle platného Programu
2016 a Metodického pokynu k podávání žádostí
o dotace v r rámci FROM, a dále byla použita
hospodárně v souladu se sjednaným účelem
a příjemce dotace splnil a plní své závazky
vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace.
Dopadli jsme tedy výborně.
AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCE
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Tismice za
rok 2017 proběhlo dne 4.12.2017. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Následovat bude audit za celý
rok 2017 dne 12. března 2018.
DOJDE K OMEZENÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
V TISMICÍCH?
Město Český Brod podalo návrh opatření
obecné povahy spočívající ve stanovení místní
úpravy provozu silnicí II/113 v podobě omezení
tranzitní nákladní dopravy nad 12 t, které
je odůvodněno nedostatečnými normovými
parametry, nedostatečnou únosností, nebezpečným
směrovým a výškovým vedením trasy, šířkovým
uspořádáním, absencí zpevněných i nezpevněných
krajnic. V průjezdných úsecích obcemi je situace
komplikována blízkostí zástavby a pohybem
chodců. Výsledek není dosud znám.
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
Obec Tismice vstoupila na sklonku roku 2017
do Sdružení místních samospráv. Mimo jiné
také proto, že sdružení pomáhá malým obcím
zvládnout novou problematiku GDPG ve věci
nového nařízení o ochraně osobních údajů.
DOTACE Z OBECNÍHO ROZPOČTU
Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne
15. 2. 2018 rozhodlo, že v roce 2018 je možné žádat

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.
Na dotace z obecního rozpočtu je vyčleněno
100 000,- Kč. O poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Tismice mohou subjekty žádat individuálně
na předepsaných formulářích. Žádat mohou
právnické osoby. Uznatelnými výdaji jsou výdaje
vzniklé od 1.1. 2018. O přidělení dotací rozhodne
Zastupitelstvo obce Tismice na své schůzi.
NÁKUP NEMOVITOSTI
Obec koupila nemovitost čp. 21 se zahradou
v centru obce Tismice. Vizí zastupitelstva je
vybudovat zde novou občanskou vybavenost.
Své místo by tu mohlo nalézt malé sportoviště,
nová hasičská zbrojnice či zázemí pro kulturní
dům. Nezávazné návrhy, jak nový obecní prostor
pojmout, vzejdou ze seminárních prací studentů
České zemědělské univerzity, kteří téma zpracují
v předmětu územní plánování. Návrhy budou
konzultovány s veřejností. Společně s vámi občany
bychom chtěli nalézt nejvhodnější řešení.
KALENDÁŘ KOLÍNSKO
Před svátky obdržely všechny domácnosti jako
dárek již tradičně kalendář Kolínsko na rok 2018.
Několik nám jich ještě zbylo. Rádi je darujeme.
MATEŘINKA MÁ NOVOU MYČKU
Paní ředitelka pořídila v závěru roku školní jídelně
novou, rychlou a výkonnou myčku. Přibyl též
nový nerezový odkládací pult. Paní kuchařce se
v kuchyni pracuje zase o kousek příjemněji.
SDÍLENÉ RADOSTI
Obec podporuje zapojení mateřské školky do další
etapy projektu „Sdílené radosti a strasti škol v ORP
Český Brod“. Tento projekt podporuje též finančně.
Odkaz: http://skoly-orp-cb.eu/
Web může být inspirací též pro rodiče.
					(ou)
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Obec Tismice bude v roce 2018 hospodařit
s následujícím schváleným rozpočtem:
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE - závazné ukazatele - TISMICE NA ROK 2018, vyvěšeno 15.12.-29.12.2017 (zároveň elektronicky celoročně)
VÝDAJE 2018
Z TOHO:
1036
Správa v lesním hospodářství
12 000
1036
5021
10 000
2212
Silnice
100 000
2292
Provoz veřejné silniční dopravy
175 000
2310
Pitná voda celkem
2 585 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod celkem
265 000
3111
Předškolní zařízení
375 860
Předškolní zařízení odpisy
82 505
3113
Základní školy
100 000
3314
Činnosti knihovnické celkem
45 000
3314
5021 Odměna knihovníka
16 000
3322
Zachování a obnova kulturních památek
15 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem
26 000
3349
5021 Ostatní osobní výdaje - dohody
6 000
3392
Zájmová činnost v kultuře celkem
32 500
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví
57 000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
7 000
3612
Bytové hospodářství
10 000
3631
Veřejné osvětlení celkem
934 557
3632
Pohřebnictví celkem
20 000
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
600 000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem
433 000
5021 Ostatní osobní výdaje -dohody
195 000
5031 Povinné sociální zabezpečení
15 000
5032 Povinné zdravotní zabezpečení
8 000
5212
Obrana obyvatelstva
10 000
5512
Požární ochrana dobrovolná část
45 000
6112
Zastupitelstva obcí celkem
915 000
5023 Zastupitelstvo obce - mzdy
700 000
5031 Povinné soc.zabezpečení
140 000
5032 Povinné zdravotní zabezp.
75 000
6171
Činnost místní správy celkem
3 543 132
5011 Místní správa - mzdy pracovní poměr
490 000
5021 Ostatní osobní výdaje
300 000
5031 Povinné soc.zabezpečení
110 000
5032 Povinné zdravotní zabezp.
45 000
5038 Povinné pojistné Kooperativa
4 000
6320
5163 Pojištění funkčně nespecifikované
73 000
6401
5901 Obecní dotace-neinv.transfery spolkům
100 000
6401
5901 Rezerva běžného roku
360 000
Celkem výdaje
10 933 554
PŘÍJMY 2018
Z TOHO:
Bez ODPPA celekm
10 269 304
4112 Dotace SR
94 000
4222 Dotace Středočeského kraje
1 000 000
8115 Rezerva min. let
558 304
8123 Úvěr
2 320 000
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
101 100
2310
Pitná voda
190 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
170 000
3314
Činnosti knihovnické
15 000
3399
Ostatní záležitosti kultury a církví
1 000
3612
Bytové hospodářství
42 000
3632
Pohřebnictví
1 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 000
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
120 000
6171
Činnost místní správy
20 150
Příjmy celkem
10 933 554
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HASIČI ZASAHOVALI
Během podzimní vichřice dne 29.10.2017 drželi
naši hasiči pohotovost a zasahovali rychle tam, kde
bylo třeba. DÍKY, ŽE JE NA VÁS SPOLEH!		
				
				(starostka)

Při vývratu smrku na návsi v Limuzích

Při vývratu smrku na návsi v Limuzích

Při pádu stromu na vozovku v Tismicích
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Kanalizace a vodovod
Kolik, čeho bylo realizováno
Dne 27.12.2017 bylo zkolaudováno celkem 5 003,47 m hlavních a 2 223 m podružných kanalizačních řadů,
130 čerpacích šachet, 9 878,6 m vodovodních řadů a objekt vodojemu o objemu 4 x 30 m3.
Celkové náklady na pořízení tohoto majetku, vč. souvisejících projektových a jiných činností a vč. úseku
vybudovaného v centru obce Tismice v roce 2015 činily:
Kanalizace...................28 875 935,93 Kč.......................z toho činila dotace MZe........................ 16 758 000,- Kč
Vodovod......................36 879 841,72 Kč.......................z toho činila dotace MZe........................ 22 337 000,- Kč
		
a dotace Středočeského kraje.................4 000 000,- Kč
Vodovodní přípojky jsou postupně dokončovány.
Věcná břemena
Obec Tismice ve spolupráci s právníkem
a v souladu s předem uzavřenými smlouvami
o smlouvách budoucích na zřízení věcného
břemene pro vodovod a kanalizaci a dále
v souladu se smlouvami o vybudování vodovodní
a kanalizační přípojky připravuje smlouvy o zřízení
služebnosti s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
K jejich uzavření budou vlastníci obecním úřadem
vyzvání sms nebo telefonicky, popř. osobně, popř.
písemně.
Provozovatel vodovodu a kanalizace
Provozovatelem vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu je v souladu s Rozhodnutím
Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 30.11.2017 Obec Tismice,
odborně zastoupená Ing. Jiřím Hlavatým.
Tzn., že obec nepředala nově vybudovanou
infrastrukturu žádnému jinému provozovateli
a bude se o její provoz starat vlastními silami. Mělo
by tomu tak být i do budoucna.
Kanalizační stoky v úseku po ČŠ, včetně čerpacích
šachet a technologie, dále hlavní řady vodovodu
a vodojem jsou v majetku obce Tismice. Kanalizace
ani vodovod není provozována za účelem zisku.
Modré a hnědé tabulky
V průběhu realizace stavby byly na oplocení nebo
samotnou nemovitost umístěny jako součást
připojení hnědé a modré tabulky, označující
umístění vodovodních a kanalizačních šoupat.
Tabulky jsou součástí stavby a každý majitel
nemovitosti je povinen je na svém oplocení
či nemovitosti strpět. Tabulky byly osazeny
z praktického hlediska: udávají přesnou polohu
šoupat, které je např. při sněhové pokrývce nebo
náledí nebo s přibývajícími léty provozu zejména
9

v zelených površích obtížné dohledat. Přitom právě
v případě poruchy je často nutné šoupě na hlavním
řadu co nejrychleji uzavřít. Toto označení tedy
chrání především samotné majitele nemovitostí
a umožňuje rychlé odstavení připojení a zamezení
možným škodám. Proto ve vlastním zájmu tabulky
chraňte.

Kanalizace z Brodu do Tismic před uložením

Pokládka kanalizacie do zeleného
Betonová šachta u bytovek

Předávací místo spalškových vod

Já bych to viděl asi tudy...Petr a Pavel

ATS ve vodojemu

Jak jsme hledali původní potrubí u školky

Šlo o milimetry

Pokládka vodovodu z Rostoklat do Limuz
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Kanalizace
Zahájení provozu kanalizace
Obec Tismice předpokládá, že připojit se na kanalizaci bude možné nejdříve na přelomu března a dubna.
Jak bude probíhat napojení kanalizace:
1. Obec stanoví termíny, resp. zveřejní dny, ve kterých bude probíhat fyzická kontrola napojení (velmi
pravděpodobně budou jednotlivé termíny určeny konkrétním lokalitám v obci, resp. po ulicích)
2. Majitel nemovitosti se osobně, telefonicky nebo e-mailem do daného termínu přihlásí.
3. Majitel nemovitosti se v předstihu, v úřední den předcházející dnu kontroly, dostaví na Obecní úřad
Tismice k podpisu Smlouvy o likvidaci splaškových vod, popř. zároveň i Smlouvy o odběru vody z veřejného
vodovodu (platí pro Tismice)
4. Majitel nemovitosti:
a) Připraví gravitační propojení čerpací šachty a vyústění kanalizačního potrubí z domu (propoj bude
		 přerušen, tzn., že splaškové vody stále nebudou odtékat do čerpací šachty). Do plastových ČŠ se
		 napojuje potrubím KG DN 160, do betonových šachet pak potrubím KG DN 200. Vlastní vykroužení
		 otvoru a umístění těsnění do plastových čerpacích šachet provádí technik stavby. Nikdo tak nesmí
		 učinit vlastními silami. Betonové šachty mají otvor již z výroby, je vsazeno těsnění a vstup zatěsněn
		 zátkou. Pokud otvor do ČŠ dosud vykroužen není, odkopejte zeminu vně stěny čerpací šachty
		 a nechte si průběžně otvor zhotovit – kontakt Ladra 730 515 819.
b) Těsně před kontrolou nechá zcela vyvézt stávající jímku (po přechodnou dobu do stávající jímky
		 samozřejmě vody potečou, bude to však po nezbytnou dobu mezi vyvezením a fyzickým dokončením
		 gravitačního propoje)
c) Napustí čerpací šachtu čistou vodou po vrchní čidlo čerpadla
5. Technický dozor či zástupce provozovatele (obce Tismice) v den kontroly:
a) Zkontroluje těsnost napojení do čerpací šachty (vsazené
		 potrubí řádně těsní)
b) Zkontroluje, zda je doposud používaná jímka řádně 		
		vyvezena
c) Otevře šoupě na hlavním řadu, zapne čerpadlo a vyčerpá
		 napuštěnou vodu. V případě zjištění závady technologie
		 či čerpadla, zajistí opravu.
d) Zkontroluje způsob likvidace dešťových vod. Dešťové vody
		 nesmějí být do splaškové kanalizace svedeny.
e) V případě, že nebyla shledána závada, zůstane šoupě
		 na hlavním řadu otevřeno a majitel může gravitační 		
		 propojení dokončit a kanalizaci používat.
f ) V případě zjištění jakékoliv závady, bude šoupě na hlavním
		 řadu až do odstranění závad znovu uzavřeno. Manipulace
		 se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze
		 provozovatel, tj. pouze obsluha, pověřený pracovník obce.
6. Majitel nemovitosti zcela vyčistí stávající jímku odpadních vod
a bude ji používat např. na vodu dešťovou pro účely zalévání nebo ji zlikviduje. V žádném případě není
možné zbývající obsah stávající jímky přečerpat do nového kanalizačního řadu, neboť by došlo
k narušení čistícího procesu ČOV v Liblicích. Ten, kdo takovou škodu způsobí, ji uhradí v plném
rozsahu. Pro odstranění případných pochybností a šetření možné škody požaduje obec Tismice, aby
měl každý vlastník jímky doklad, že jímka byla úplně oprávněnou osobou vyvezena.
Kolik bude stočné?
a) ti, kteří se připojí do 30. 6. 2018, budou mít stočné do konce roku 2018 se slevou, tj. za 20,70 Kč
(vč. 15 % DPH) x 3 m3, tj. 62,10 Kč (vč. 15 % DPH) /os/měs.
b) ti, kteří se připojí po 1.7.2018 , zaplatí tj. 42,50 Kč (vč. 15 % DPH) x 3 m3, tj. 127,50 Kč (vč. 15 % DPH) /os/měs.
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c) výše stočného byla stanovena odbornou kalkulací jednosložkovou formou ve výši 37,00 Kč/m3 bez DPH
(42,55 vč. 15 % DPH).
d) před napojením na kanalizaci (před termínem kontroly) bude s každým vlastníkem nemovitosti
uzavřena Smlouva o likvidaci splaškových vod. V současné době se pracuje na jejím znění. Smlouva
bude mj. upravovat četnost platby – např. ½ ročně nebo 1 x ročně, aj.
e) stočné bude každému vyměřeno dle Prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění příloha 19 zák.
o vodovodech a kanalizacích, tj. 35 m3 / rok / os. Poplatek za stočné bude účtován obdobně jako
poplatek za popelnice, tedy dle skutečného počtu osob v domě. Př: Nemovitost obývá 5 lidí (bez ohledu
na trvalý pobyt), 5 lidí x 35 m3 x 42,55 = 7 446,- Kč ročně.
Pokyny pro užívání kanalizace
Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání. Zároveň svým
podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Tismice doporučuje se s předaným návodem znovu
seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. V případě dotazů se na nás neváhejte
obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:
Do kanalizace, resp. do Čerpací šachty se nesmí dostat:
• písek, kamínky, hlína apod.
• vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky (pozor ani ty, u nichž
výrobce garantuje jejich samovolné rozložení!!!), textilie
• pevné předměty – dřevo, kameny, hračky
• agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy
• tuky, oleje z fritovacího hrnce apod., (provozovny s kuchyní musí osadit před čerpací šachtu lapač tuků)
• odpad z kuchyňského drtiče
• dešťové vody
Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně
prohlédnout, čistit proudem vody. U bytových domů byly osazeny
česlicové koše, které by měly zachytit největší nečistoty. Každý vlastník
bytového domu byl měl zajistit kontrolu a pravidelné čištění těchto košů.
Co dělat v případě poruchy?
Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na
ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba,
aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu předaného
f. Presskan. Pokud si sami nevíte rady, voláte obecní úřad (321 622 422),
který zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.
Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo
na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad
bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.
V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na
opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného
přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.

Vodovod
Obec Tismice předpokládá, že připojit se na vodovod, resp. odebírat vodu z veřejného vodovodu bude
možné nejdříve na přelomu března a dubna. V současné době probíhá dokončování osazení vodoměrných
sestav a vodoměrů. Vodoměry jsou osazovány do vodoměrných šachet nebo do sklepních prostor nemovitostí, kde majitel garantuje nezámrznost. Zároveň majitel garantuje dobrý přístup pro budoucí odečet
stavů na vodoměru.
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Kolik bude vodné?
a) Výše vodného byla stanovena odbornou kalkulací jednosložkovou formou ve výši 37,00 Kč/m3 bez DPH
(42,55 vč. 15 % DPH).
b) Majitelé nemovitostí budou před zprovozněním vodovodu Obecním úřadem Tismice vyzváni k uzavření
Smlouvy o odběru vody z veřejného vodovodu. V současné době se pracuje na jejím znění. Kalkulováno
bude pouze skutečné množství odebrané vody.
Pokyny pro užívání vodovodu
Po instalaci vodoměru si každý může připravit rozvody vodovodu – ty budou napojeny za vodoměrem
z pohledu od vstupu do šachty nebo nemovitosti. Každý vodoměr je cejchován. Šoupě na hlavním řadu
však zůstane zavřeno do té doby, než budou provedeny desinfekční proplachy řadů a Krajskou hygienickou
stanicí potvrzeny laboratorní výsledky vody. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět
pouze provozovatel, tj. pouze pracovník obce. Tzn. že pustit vodu do nemovitosti, tj. zprovoznit
vodovodní přípojku není možné dříve, než tak učiní provozovatel.
Obec Tismice upozorňuje, že pro vodu ze stávajícího zdroje (studny) a vodu z veřejného vodovodu
nesmí být používáno stejné potrubí. Potrubí nesmí být propojeno ani přes uzavřené šoupě. Možnost
přepínání je zakázána. Ten, kdo provozovateli výše uvedeným způsobem zhorší kvalitu vody nebo
způsobí jinou havárii veřejného vodovodu, je za způsobenou škodu (obecné ohrožení) zodpovědný
v plném rozsahu.
Po zprovoznění vodovodní přípojky provozovatelem, je třeba nechat odtéct vodu, která v přípojce po
dobu výstavby zůstala stát a umožnit proplach přípojky dostatečným množstvím pitné vody.
Provoz
Obec Tismice zaměstnala na dohodu pana Jiřího Kozu, Jaroslava Dittricha, Václava Suse ml. a dále pověřila
jejich koordinací místostarostu obce, pana Petra Heřtuse. S těmi to lidmi se budete setkávat v případě
odečtů vodoměrů, kontroly napojení a v případě poruchy zařízení. Záruční servis technologie kanalizace
(mimo drobných provozních závad odstraněných výše uvedenými pracovníky obce) bude provádět
dodavatel technologie – společnost PRESSKAN system, a.s., středisko Mukařov. Jako záruční však budou
uznány jen „nezaviněné“ poruchy. To bude klást velké nároky na všechny uživatele technologie, koncové
zákazníky, tedy občany.
***

Povinnosti poplatníků plynoucí z platné Obecně závazné vyhlášky obce Tismice
č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu

vodovodu a kanalizace, schválené Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017.
Vyhláška je řádně zveřejněna na www.tismice.cz a obecní vývěsce.
Poplatníkem dle výše uvedené vyhlášky je každý majitel nemovitosti.

Úvodem je potřeba říci, že převážná většina nemovitostí je (nebo v brzké době bude) na vodovod
a kanalizaci napojena, a proto také bude při splnění všech podmínek níže uvedených od poplatků
osvobozena. Důležité je dodržet lhůty a podmínky ve vyhlášce definované, tj:

Část čtvrtá (OZV č. 3/2017)
Osvobození od poplatku a snížení poplatku Čl. 7

(1) Od poplatku je osvobozena obec Tismice a jí zřízené organizace.
(2) Od poplatku je osvobozen poplatník, který zároveň splní následující podmínky:
a) do 15. 12. 2017 uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné
		 infrastruktury obce Tismice”, vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku,
		 který je předmětem poplatku,
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b) předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace odpadních vod
z celého funkčního celku předmětné nemovitosti a uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do
12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá (tato podmínka platí pouze pro část
Tismice),
c) předmětná nemovitost bude napojena na vodovod (vodovodní přípojka ukončená vodoměrem
a uzavřena smlouva o dodávkách pitné vody) do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto
možnost získá.
(3) Pokud poplatník uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné
infrastruktury obce Tismice” vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku, který
je předmětem poplatku, ale nesplnil podmínky pro osvobození dle odst. 2, snižuje se mu poplatek o výši
prokazatelně jím poskytnutého daru na základě této smlouvy, maximálně však do výše 90% poplatku.

Co dělat? Jak jako občan zjistím, zda budu nebo nebudu od poplatku osvobozen?
Postupně si odpovím na otázky:

1. Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. a? ANO (jdu na otázku 2)
Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. 2a? NE (dostavím se na obecní úřad ke splnění ohlašovací
povinnosti a uhradím poplatek)
2. Uzavřel jsem smlouvu o likvidaci odpadních vod dle odst. 2b nebo tak učiním do 27.12.2018? ANO
(ohlašovací povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu
od poplatku osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu
podepsat smlouvu)
NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného
poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)
Uzavřel jsem smlouvu o odběru pitné vody dle odst. 2c nebo tak učiním do 27.12.2018? ANO (ohlašovací
povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu od poplatku
osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu podepsat smlouvu)
NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného
poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)
***
Důležité upozornění: Každému, kdo začne své odpadní vody likvidovat prostřednictvím tlakové
kanalizace do 30. 6. 2018 bude navíc do konce roku 2018 sníženo stočné cca na polovinu.
Poplatníci, kteří nejsou v souladu s vyhláškou č. 3/2017 od poplatků osvobozeni, tj. ti, kteří
možnost připojení na vodovod nebo kanalizaci měli (kolem jejich nemovitosti vede kanalizační
nebo vodovodní řad), ale nevyužili jí, jsou povinni neprodleně se dostavit na Obecní úřad a splnit
svou ohlašovací povinnost vyplněním formuláře. Zároveň jsou povinni poplatek uhradit. Musí tak
učinit do dvou měsíců od data kolaudace, resp. měli tak učinit do 27. 2. 2018. PROTOŽE SE JEDNÁ
O ZCELA NOVÝ, DOSUD NEPOUŽÍVANÝ POPLATEK, BUDE OBECNÍ ÚŘAD KE SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ
POVINNOSTI TOLERANTNÍ. ŽÁDÁME VŠAK VŠECHNY MAJITELE, ABY SE SPLNĚNÍM OHLAŠOVACÍ
POVINNOSTI NEOTÁLELI A DALI VĚC DO POŘÁDKU CCA DO 30 DNŮ OD UVEŘEJNĚNÍ TOHOTO
ČLÁNKU.
V Tismicích se jedná vesměs o několik neobývaných nemovitostí a dále o jednu nemovitost, která nebyla
připojena na vodovod a další nemovitost, která nebyla připojena ani na vodovod ani na kanalizaci.
V Limuzích se jedná o několik málo nemovitostí, kterých se poplatek týká. Poplatková povinnost zde
naopak v jednom případě majiteli nemovitosti nevzniká, neboť zde bylo konstatováno, že vybudování
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vodovodní přípojky není technicky možné a v druhém případě nevzniká ani nemovitostem, kolem nichž
nebyl z důvodu nezájmu o připojení hlavní řad vodovodu vybudován vůbec.
***

Jak bude probíhat napojování nemovitostí, které nebyly z akce dokončené
27.12.2017 (dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Tismice – splašková
kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy) realizovány?
vodovod – v souladu s platným stavebním povolením, lze napojit jen stávající zástavbu, tj. zástavbu
zkolaudovanou k 27.12.2017. Z kapacitních důvodů skupinového vodovodu Škvorec nelze další zástavbu
až do plánovaného navýšení kapacity vodovodu připojit. Navýšení kapacity vodovodu se předpokládá
v horizontu cca 5 let a je zcela v kompetenci vlastníka skupinového vodovodu. Obec nemá možnost tuto
skutečnost ovlivnit.
kanalizace – obec Tismice má na základě Smlouvy o provozně souvisejících kanalizacích s městem Český
Brod garantováno množství odpadních vod v objemu 680 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato hodnota počítá
s rozvojem obce v souladu s platným územním plánem a umožňuje tedy napojovat i nové nemovitosti,
zkolaudované po 27. 12. 2017. A to až do naplnění smluvní kapacity.
Napojení dle výše uvedených podmínek je tedy možné pouze:
- s písemným souhlasem provozovatele (obce Tismice)
- v souladu s technickými požadavky provozovatele (obce Tismice
- v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválenou
Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VODOJEMU

V rámci ukončení projektu Tismice – splašková kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy,
mj. podpořeného Středočeským krajem částkou 4 mil. Kč jsme uspořádali slavnostní otevření vodojemu.
Prohlídka byla určena též veřejnosti. Významnými hosty byl náměstek hejtmanky, pan Ing. Miloš Petera
a také majitel firmy Stavitelství Řehoř, pan Řehoř osobně. Podívat se přišli i limuzští a také tismičtí
občané.
													(ou)

Slavnostní přestřižení pásky
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Prohlídka vodojemu

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy (Výpisy z usnesení) Zastupitelstva obce Tismice naleznete na www.tismice.cz nebo do nich
lze nahlížet a pořizovat z nich poznámky v kanceláři Obecního úřadu Tismice

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Memoriál Petra Baumruka

Každoroční akce Memoriál Petra Baumruka
pořádali Tismičtí fotbalisté na hřišti v Tismicích.
Tradiční turnaj za účasti týmů z Tismic, Nučic
a Bylan se konal dne 29. července 2017 od 9
hodin. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“.
První zápas Nučice vs. Bylany s výsledkem 7:3 byl
jednoznačně v režii Nučic. Nučice tak vstoupily
dobře i do druhého zápasu a po prvním poločase
vyhrávaly nad domácím týmem Tismic 3:1.
Tismice ovšem o poločase dobře prostřídaly
a zarotovaly sestavou, takže během druhého
poločasu vyrovnaly na 3:3. Bohužel v závěru se
z přílišné snahy domácích zrodil protiútok, který
domácí obránce zastavil nedovoleným zákrokem
a z nařízeného pokutového kopu hosté trestali
na konečných 4:3. Tím pádem bylo již po druhém
zápase jasné, že vítězem turnaje bude tým Nučic.
Poslední zápas mezi domácím výběrem Tismic
a týmem Bylan rozhodoval o druhém a třetím
místě. Do tohoto utkání vstoupil daleko lépe

Trofeje pro vítěze

Zábava pod širým nebem

Léto je v plném proudu, a co by to bylo za prázdniny
bez hasičské zábavy pod širým nebem.
Letos jako vloni se SDH Tismice rozhodlo uspořádat
tuto akci v polovině prázdnin, 29.7. 2017 od 19
hodin.
Co by to bylo za akci bez pořádných příprav, které
zaberou nemálo času. Hlavně, když se jedná o akci

a aktivněji domácí tým, který trestal každou chybu
Bylan a v průběhu zápasu tím dokázal získat
náskok 4 branek. Bohužel tým Tismic nenapodobil
průběh druhého poločasu předchozího zápasu
a polevil. Takže dovolil soupeři, aby se dotáhl na
rozdíl jediné branky. Naštěstí se v závěru probral
Tismický kanonýr Tomáš Panýrek st., který gólem
uklidnil domácí tým a rozhodl, že se Tismice po
výhře 7:5 mohly radovat z druhého místa.
Výsledkem tedy bylo 1. místo pro tým Nučic, 2.
místo Tismice, 3. místo Bylany.
Diváci mohli vidět pěkný fotbal se spoustou branek
a dát si v kiosku občerstvení.
Tento turnaj jako již tradičně podpořila dotací
obec Tismice. V letošním roce se ještě podařilo
sehnat i nového sponzora Plzeňský Pazdroj a.s.
Všem sponzorům a těm, co pomáhali s organizací
a účastnili se turnaje velmi děkujeme.
					

Za TJ Tismice Jiří Zubík

Hrálo se naplno...

venku, kde není vůbec nic. Proto jsme se sešli po
obědě a začalo se s přípravami. Nejprve nakládání
věcí u hasičárny- stany, sety, aby si měli všichni
kam posedat a položit pití a jídlo, grily – kde se
jídlo připraví, a samozřejmě naše maringotka,
odkud vydáváme pivečko, limču a panáčky. A hurá
jede se na louku ...
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Hned jak stála maringotka na svém místě, zapojili
jsme elektriku, a pak se začali se stavbou všeho
ostatního. Důležitá jsou světla, která vedou podél
cesty lesem, aby se nikdo po tmě neztratil. Honem,
ať se to všechno stihne, než přijede muzika, ať mají
taky připravený stan.
Letos stejně jako vloni nám hraje skupina Robert
Jíša Band, která nám zanotuje úplně všechno,
od polky přes pomalé písničky, disko až po rock,
písničky ze 70. let i nejnovější hitovky.
Snad už máme všechno připravené, tak se jde na to.
Kolem sedmé hodiny večerní se začali lidi scházet
– ať už to byli místní, z okolních vesnic, nebo i ze
vzdálenějších míst, což nás velmi potěšilo. Sešli se
všechny věkové generace od předškoláků, až po
jejich pra (pra)rodiče.
Rozpálily se grily na klobásy i na kejtičku a prvním
žíznivcům se začalo točit pivečko. Hudba zahrála,
lidi se zvedli a začalo se tančit. Jelikož nám počasí

Fajn příležitost popovídat si

přálo, bylo poměrně teplo a nepršelo, všichni se
dobře bavili, tančili, popíjeli a jedli. Doufáme, že si
to všichni dobře užili. Podle toho, že se sešlo skoro
200 lidí, to asi nuda nebyla :-)
Hudba přestala hrát asi kolem 2 hodiny ráno, a tak
se postupně všichni rozcházeli domů. Nezbývalo
nic jiného než začít sklízet ze stolů. To, co jsme
odpoledne stavěli, tak se zase rozkládalo a muselo
se to uklidit zpět do hasičárny, kde jsme to ještě
vyložili ... A může se jít do hajan.
Doufáme, že se to povedlo a všem se to líbilo,
snad se za rok sejdeme ve stejném, nebo ještě
v početnějším stavu.
					
				
Za SDH Tismice Katka Grešlová

Robert Jíša Band

My se chceme bavit...
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Ehd

Druhý zářijový týden se v České republice pravidelně
konají Dny evropského dědictví. Jejich cílem je
zpřístupnit veřejnosti nejzajímavější památky
všech druhů. Mnohé z nich nebývají veřejnosti
přístupné vůbec nebo pouze příležitostně. Letošní
Dny evropského dědictví měly podtitul Památky
a příroda.
Obec Tismice se ve spolupráci s Římsko-katolickou
farností Český Brod v neděli 10. září 2017 připojila
k celonárodní akci EHD.
V areálu tismické baziliky si mohli návštěvníci
kromě nově zrestaurovaných fresek prohlédnout i

Naše bazilika ve svátečním

výstavu fotografií Terezy Šídlové. Následoval krásný
koncert vážné hudby tělesa MUSICA BRAUNENSIS
z děl známých českých a světových skladatelů.
Naše bazilika byla vyzdobená květinami ze
zahradnictví v Limuzích. Návštěvníci si mohli
zakoupit zajímavý propagační materiál o obci
nebo si jenom tak posedět a popovídat u malého
pohoštění, které jsme napekli. Bylo to skutečně
pěkné, slavnostní odpoledne.
									
							(lš)

Hudba a květiny - pohlazení duše

Krása očima Terezky Šídlové

A také kafe a dortík...

Blízko nebe...

Nejmladší návštěvnice
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Dětský den TJ Tismice
16. září 2017

V sobotu 16. září pořádali Tismičtí fotbalisté na hřišti
v Tismicích první ročník dětského dne. Zahájení
bylo plánováno na 12 hodinu. Počasí bohužel
moc nevyšlo, takže začátek dětského dne se nesl
v deštivém duchu. Naštěstí počasí neodradilo
účastníky, a tak se na dětský den dostavilo asi 50
lidí. U vstupu na hřiště se děti registrovaly, dostaly
kartičku, na kterou si na každém stanovišti nechaly
dát razítko. Celkem na děti čekalo 12 disciplín.
Například skákání v pytli, opičí dráha, střelba
na branku, slalom s míčkem na raketě, závod
na odrážedle (kole, koloběžce), velmi oblíbená
disciplína házení „upatlaným“ (v jogurtu) míčkem
na cíl a mnoho dalších disciplín. Dětem se dětský
den moc líbil, za splnění všech stanovišť si odnesly

dárky, sladkosti, diplom a buřtíky, které si mohly
hned opéct na rozdělaném ohni. K dispozici bylo
občerstvení. Nakonec se počasí celkem umoudřilo,
takže si mohli všichni popovídat u ohně a děti si
užít volné zábavy na hřišti. Na organizaci dětského
dne se podíleli fotbalisti z TJ Tismice, u každého
stanoviště byl někdo, kdo dětem pomohl, poradil,
a nakonec je odměnil razítkem.
Nakonec přes nepřízeň počasí dopadl dětský
den nad očekávání dobře, a realizační tým už má
nápady na zlepšení do dalšího ročníku.
Takže za rok na shledanou.
					

Za TJ Tismice Jiří Zubík

I trošku fotbalového umění...

Cyklistika má zelenou
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Ještě že mi jogurt chutná...

Limuzští slavili narozeniny své
obce

Devátý ročník Svatováclavských slavností
v Limuzích na Českobrodsku se 28. září 2017
nesl v duchu oslav 790. výročí obce, tradičních
ochutnávek soutěžních moučníků, ale i oprášení
pohybové hry Ringo, divadélka pro děti nebo
ukázky v Limuzích nevídaných tvorů zvířecí říše
Václava Tomšovského a také práce čtyřnohých
pomocníků nevidomým spolku Vodící psi srdcem.
Členové Spolku Život pod Klepcem k letošnímu
slavnostnímu dni vlastnoručně vyrobili keramickou
Limuzskou pečeť, jako upomínku na významné
výročí.
Jak už to, tak bývá, zahájilo slavnosti vyzvánění
zvonu místní zvoničky sv. Václava, tentokrát ve
13.30 hodin, které dalo všem místním i přespolním
na vědomí, že slavnosti mohou v plném proudu
začít. Zvoník Jan Psota ze spolku Život pod
Klepcem poté přítomným představil náplň
programu a představil účinkující, kteří se rozmístili
na prostranství za kapličkou v malém stanovém
městečku. Povídání střídalo představení výstavy,
kde byla zachycena nejstarší historie Limuz, ale
i historie kmene Lemuzů v severních Čechách,
odkud lokátor Kojata z Hněvina mostu zakládal
nové vesnice a osady, včetně našich Limuz nebo
Tlustovous.
Výstava se zabývala dokonce Zabrušany,
prapůvodní kolébkou českobrodských Limuz,
pokladem lemuzské kněžny, osobností Kojaty,
nejstarší listinou z roku 1227. Návštěvníci se
mohli seznámit listinami a mincemi uloženými
v limuzské zvoničce v průřezu z let 1840 až
1973 nebo s novými objevy z limuzské historie
v podobě dopisů drobné šlechtičny Žofie
Nykláskové z Kochánku, která žila roku 1634
v selské usedlosti čp. 18 v Limuzích. Další část
výstavy se zabývala topografickou sondou chalupy
čp. 1 jako vzorovým listem chystaného soupisu
domů v Limuzích nebo čtyřmi návrhy nového
komunálního znaku obce Tuklaty, které budou
na podzim v nedalekých Tuklatech předmětem
ankety o nejlepší návrh, který bude předkládán
Podvýboru heraldiky a vexikologie Poslanecké
sněmovny ČR ke schválení.
Po úvodním povídání jsme se přesunuli před
kapličku pod korunu letité hrušně, kde si studio
Damúza z Prahy pro děti připravilo pohádku Deset,
dvacet, sova. Pohádku střídala Zdeňka Šimůnková
z břežanského spolku PRO II, která na nohejbalovém
hřišti malé i velké zájemce z řad návštěvníků

seznamovala s v našich končinách poněkud
neprávem pozapomenutou hrou Ringo (házená
s gumovými kroužky). Závěr hlavního programu
se odbýval vyhlášením nejchutnějšího moučníku
hodnoceným podle nároků chuťových pohárků
našich návštěvníků. Tentokrát jsme mezi námi
v přátelské soutěži přivítali nejen výtvory místních
hospodyněk a hospodářů z Limuz. Z šestnácti
registrovaných soutěžících se do klání přihlásili
pekaři a pekařky např. i ze sousedních Přišimas
nebo Škvorce. S počtem 31 bodů zvítězila se svým
moučníkem Julie Patrusheva ze Škvorce, oceněni
však byli knižními dary v podobě publikace Klepec
– vrch na Kolínsku všichni. K narozeninám Spolek
Život pod Klepcem připravil pro děti vysekané
kartony v podobě erbů a každé z dítek si v dílničce
mohlo vytvořit svůj erb, například s krokodýlem
nebo princeznou :-)
Sváteční odpoledne jsme v Limuzích prožili
v uvolněné, rodinné atmosféře, a to i přes to,
že slavnost navštívilo kolem 200 návštěvníků.
Pozvání do menšího stanového městečka přijali
blízké a spřátelené obce. Klub žen Přišimasy
s obcí Přišimasy prezentovali drobné upomínkové
předměty a dílničky, společně s brněnskými
máslovými sušenkami „Bertieskami“. Obec Tuklaty
se starostkou obce paní Monikou Petriskovou
přivezli zbrusu nové publikace o historii Tuklat
a Tlustovous, upomínkové předměty a raznici,
kde si návštěvníci mohli nechat zhotovit tuklatský
groš. Václav Tomšovský přivezl leguána, 2 krajty
a káně mexickou. Spolek Vodící psi srdcem přivezl
cvičené psy pro nevidomé, kde si návštěvníci
bez ohledu na věk mohli s lektorkou v labyrintu
vyzkoušet, jak se žije lidem, kteří přišli o zrak.
Nesmím zapomenout na Kačenku Václavkovou,
která k nám přijela z Českého Brodu se svými
pedigovými košíčky. Rodina Novotných z Břežan
II přivezla domácí medy, Zahradnictví Limuzy
úžasné květiny, limuzští vinaři přivezli červený
a bílý burčák z Moravy a k občerstvení se podávala
zelňačka nebo domácí hamburgery.
Kdo přišel s dětmi mezi nás, mohl ocenit
příjemnou rodinnou atmosféru. Sousedé potkali
sousedy a prosluněné odpoledne nemělo chybu.
I ty kaštany, které padaly návštěvníkům na hlavu
patří k podzimnímu koloritu limuzské slavnosti.
Kdo nepřišel, má smůlu, další ročník pořádáme až
za rok.
Za Spolek Život pod Klepcem, Jan Psota
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Je libo límeček

Nebo takový

Sváteční pohoda

Odměna bude sladká
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Akce sv. Martin

S dětmi jsme se připravovali na příjezd svatého
Martina velmi poctivě. Napekli jsme perníčky
i rohlíčky a také jsme se museli naučit píseň, báseň
a tanec vloček, aby nám svatý Martin přinesl
vytoužený sníh. V pátek se již děti nemohly dočkat
večera a s napětím vyhlížely první hvězdy. Bohužel
nás překvapil déšť, ale to mnohé rodiče s dětmi,
a i ostatní neodradilo. Děti měly nejdříve naplnit
podkovu vločkami a za splnění pak dostaly sladkou
odměnu. Pro svatého Martina tak vzniklo asi 60
podkov. V 18 hodin jsme se pak společně vydali na
nedalekou louku. Po cestě nás doprovázeli místní

Huš, husičky, huš...

hasiči, kteří měli na starost zajištění bezpečí při
přechodech přes silnici. Za to jim moc děkujeme.
Cesta za svatým Martinem nebyla nijak lehká.
Na louce jsme v dálce mohli zahlédnout svatého
Martina, jak cválá na svém koni, a protože jsme
byli zcela potichu, postupně se přiblížil až k nám
a přivezl nám košíček plný perníkových podkov.
Po slupnutí všech perníčků jsme se vydali do svých
domovů a v dětských srdcích vzplanula naděje, že
svatý Martin brzičko přiveze první sníh.
Markéta Vedralová

A také nějaký úkol

Zapojili se všichni

Vyrábění podkov

Lampiony svítily na cestu

Maminko, pomůžeš mi
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Maškarní

Vločka pro mou podkovičku

Nabídněte si svatomartinské rohlíčky

Na cestu bezpečně

Basilika nám posvítila na cestu

Už se to zase blíží ... A co? No Vánoce přece. A co se
dělo v sobotu 2. prosince? Byla mikulášská zábava.
Děti, ale samozřejmě i dospělí, se mohli převléci
do kostýmů různých pohádkových bytostí, čertů,
princezen i čehokoli jiného, a zpestřit si tak sobotní
odpoledne.
My hasiči jsme se sešli už v 1 hodinu odpoledne,
abychom stihli připravit stoly a židle, odměny za
úkoly a hry. Bylo třeba zatopit, abychom na sále
nezmrzli, potom už jsme čekali, kdo za námi přijde.
Kolem patnácté hodiny se začali scházet
princezny, čarodějnice, piráti... s rodiči, kteří
občas překvapili také nějakou maskou. Jako první
měly děti za úkol něco nakreslit, ať už co si přejí
k Vánocům, k Mikuláši, nebo jen tak něco pro
radost. Dostaly za to první sladkost. Na velký papír
pak dokreslovaly čerta v životní velikosti. Když se
dostavili všichni, začalo se. Pěkně všichni do řady
a šel jeden po druhém. Házelo se míčky do pusy
panáka, shazovaly se plechovky, děti ukázaly,
jak v klidu můžou přenést míček na lžíci přes půl
sálu. Soutěžilo se v přetahování lana. Následovala
odveta rodičů.
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Po celou dobu byla limonáda pro děti zadarmo,
každý si mohl koupit kávu, nebo čaj a také hranolky,
kdyby byl hlad.
Při hře, tzv. Židličkách, bylo už z dálky slyšet
zvonění řetězů od čertů. Najednou se setmělo a na
sál vtrhli čerti. Za nimi vstoupil Mikuláš s andělem.
Četlo se z Knihy hříchů. Stálo tam o každém dítku,
co dělá nepěkného, ale i pěkného. Každý musel
slíbit, že už bude hodný a zazpívat písničku nebo
říct básničku. Čerti každého pozlobili, ale i přesto
každý zazpíval a od anděla dostal balíček plný
dobrot a sladkostí.
Tím sobotní odpoledne končil. Doufáme, že se
všichni dobře bavili. Těšíme se zase za rok.
									
				
Za SDH Tismice Katka Grešlová

Lanová přetahovaná

Teď zaberou tátové

Neboj, něžný andílek už chystá dobroty

V knize hříchů je napsáno úplně všechno

Kdopak se skrývá pod maskou
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RYBOVKA

Dne 17. prosince jsme se po krátké odmlce zase
sešli pod klenbou tismické basiliky a společně
se zaposlouchali do Rybovy mše vánoční. Počasí
se zachovalo úplně stylově. Sníh v krátké chvíli
zasypal prostranství před kostelem a krásně tak
nastolil tu pravou vánoční atmosféru. Je pravda,
že mnozí po pohledu z okna svého domova raději

nevyjeli, avšak i tak byl kostel plný. Pohodu jistě
vytvořilo i malé pohoštění, vč. úžasné vánočky od
paní Kuncové. Díky horkému svařáku a dětskému
punči zrůžověly tváře všem. Bylo to milé vánoční
zastavení.
									
							(mz)

HASIČSKÝ PLES

Tombola byla vskutku bohatá
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INZERCE
Obec Tismice prodá sekačku z roku
2008, pořizovací cena 35.999,- Kč.
Nyní za 3.000,- Kč. Velmi dobrý stav.
Kontaktujte OÚ Tismice.

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
23. března 2018
21. dubna 2018
12. května 2018
1. června 2018		

Noc s Andersenem
Den Země na Klepci
Den matek (divadelní představení Kšanda) viz Pozvánka
Vítání občánků (tismická bazilika)
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O NÁS
V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2018 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ
Jana Ochranová z Tismic
Monika Šermauerová z Tismic
Malina Vlastislav z Limuz
Zdeněk Cukr z Tismic
Petr Šulc z Tismic
Růžena Krejčová z Tismic
Ivan Kopecký z Tismic
Václav Vondrášek z Tismic
Helena Vujkovičová z Limuz
Jitka Polášková z Tismic
Jarmila Tellerová z Tismic
Ivana Vaňásková z Tismic
Jaroslava Vodseďálková z Tismic
Jaroslav Polák z Tismic
Věra Kosová z Tismic
Marie Jindřišková Freundlová z Tismic
Josef Nehasil z Tismic
Jaroslav Páša z Tismic
Jaroslav Dittrich z Tismic
PĚKNĚ TO OSLAVTE – BLAHOPŘEJEME

PŘIŠLI NA SVĚT aneb holky vedou

ROZLOUČILI JSME SE

Sebastian Šermauer
Dominik Kratochvíl
Ema Viktorová

Josef Dlouhý z Tismic
Naděžda Trpálková
Milan Svoboda z Tismic

Dominika Hlaváčková
Lucie Fenclová

Není frází, že NÁM
VŠEM BUDOU CHY BĚT.
S LÁSKOU NA NĚ
BUDEME VZPOMÍNAT.
(mz)
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