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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
blíží se konec mého již 4. volebního období.
Starostkou obce jsem od roku 2003, uteklo to jako
voda. V hlavě mám ještě plány, které bych ráda
uskutečnila. Proto jsem se rozhodla v blížících se
komunálních volbách znovu kandidovat. Na tomto
místě však nemíním dělat svou volební propagaci.
Raději poděkuji.
Jsem vděčná za těch 15 let mého působení
v obci. Především děkuji své rodině – manželovi
a dvěma synům, kteří to se mnou nejen vydrželi,
ale obětavě pomáhali, kde se dalo. Myslím na
to, proč vůbec jsem se do této práce pustila. Náš
starší syn byl miminko, když jsme se přistěhovali
a mladší syn se tu narodil. Chodila jsem s klukama
po vsi a tolik si přála klidně absolvovat cestu do
školky, aniž bych musela před projíždějícími auty
skákat s kočárkem do příkopu. Přála jsem si, aby
autobus do Českého Brodu jezdil častěji, přála
jsem si mít kam zajít na dětské hřiště, bezpečně, po
chodníku. A přitom nemíjet škarpy plné odpadků.
Byla jsem holka z velkého města, co vystudovala
zemědělku a chtěla žít na vesnici. Překvapilo mne,
že pro splašky jezdí fekál a že mezi bytovkami
tečou potůčky z přeplněných žump. Zpočátku, bez
auta, jsem na kočárek skládala balíky pitné vody,
kterou jsem si nemohla natočit z kohoutku. Cestou
ze cvičení jsem večer z autobusu klopýtala po tmě,
protože osvětlení buď nesvítilo nebo byly lampy
daleko od sebe. Tolik věcí jsem chtěla změnit, a tak
jsem našla cestu.
Kluci mezitím dospěli a to, co se podařilo
vybudovat, již mnoho neužijí. Co si však do života
díky tomu, jak má práce na obci zasahovala do
života naší rodiny, odnesli a za co jsem vděčná, že
se naučili nežít jen pro sebe.
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Hovořím o práci, nicméně jste-li starostou 24
hod denně, pak se pracovní s rodinným životem
prolínají. Vždy se najdou lidé, s nedostatkem taktu
a ohleduplnosti, kteří si nevybírají denní či noční
dobu a se záležitostmi, které jistě mohou počkat,
neváhají zvednout telefon s poznámkou, že je
to starostova zákonná povinnost. Takových lidí
bych však napočítala pomálu a všem ostatním
děkuji za takt a pochopení, že starosta je také jen
člověk. Být starostou znamená poznat životy lidí
zblízka. Prožívat s nimi radosti i trápení. Přivítat ty
narozené a důstojně se rozloučit s těmi, co odešli.
Být starostou znamená pomoci řešit sousedské
spory či těžké životní situace. Vidět do věcí, které
byste raději neviděli, zůstat diskrétní a nesoudit
lidi kolem sebe. Trvalo to pár let, než jsem se to
naučila. Zároveň jsem se však naučila nekrčit se
a zvedat hlavu tam, kde jsem se setkala s osobními
útoky, šikanou a agresí.
Starosta nemůže být tím, kdo každému vyjde
vstříc. Kamarád nekamarád, padni, komu padni.
Žijeme tu společně ve dvou vesnicích, vždy je
třeba dívat se na prospěch celé obce. Téměř třicet
let po revoluci si mnozí vykládají demokracii jako
svobodu a bezbřehost bez ohledu na ostatní, jen
ve svůj prospěch. Věřím, že příští generace na tom
budou líp.
Přesto, že jsem v roce 2003 let netušila, o jak dlouhý
běh v realizaci důležitých projektů půjde, jsem
dnes velmi ráda za vybudovanou infrastrukturu
i zrekonstruovanou historickou dominantu obce.
Splašky tečou, kam mají. Doslova za minutu
dvanáct nahradila vysychající studny voda
z vodovodu. Opravdové problémy s vodou však
teprve přijdou. Záleží doslova na každém z nás.
Záleží na našem přístupu ke krajině, na způsobu
hospodaření s půdou. Každý máme problém
s konzumem, ale my na vesnici máme obrovskou
přednost být přírodě blíž a vnímat intenzivněji
její potřeby. Dívejme se dál, přes naše „nádherné“
nesmyslné anglické trávníky a nehrajme si na
pseudoekology a ochránce přírody. Nenechme
ztrouchnivět les, namísto toho, abychom ho včas
obnovili, byť pro naše děti. Nechtějme za každou
cenu každého králíčka nebo sousedovic psa, který
se vydal na zálety, ihned umisťovat do útulku.
Nekácejme stromy tam, kde sehrávají důležitou
vodohospodářskou funkci, jen kvůli tomu, že
nám zastiňují zahradu. Pokud však strom brání
výstavbě mostu či výstavbě protipovodňového

žlabu, použijme zdravý rozum. Nelamentujme nad
prachem a slámou z polí, nad pomalu vlekoucími
se traktory a kombajny na našich úzkých silničkách.
Radujme se z toho, že se tu hospodaří, že můžeme
vidět zelenat se pole, červenat jablka a v sadech
i na polích pozorovat zvěř.
Děkuji všem spolupracovníkům, zastupitelům
i zaměstnancům. Těm, kteří více dělali, než
mluvili, těm, kteří mi věřili a nezpochybňovali
každý můj krok v době, kdy bylo důležité řešit
zásadní problémy se stavbou. Děkuji hasičům,
že to jsou chlapi na pravém místě, připravení
pomoci každému v mimořádné situaci. Děkuji
organizátorům kulturních a společenských akcí,
těm, za kterými je nejdřív vidět kus práce a teprve
potom se ptají na možnou finanční podporu. Těm,
kteří nefňukají, že nebudou-li peníze, budou muset
„zavřít krám“. Děkuji všem občanům, kteří ocenili
naši společnou práci i těm, kteří přicházeli s jinými
názory. Věřím, že nám všem jde o to, abychom tu
měli dobrý domov.
A teď zpět k volbám. Ráda bych k nim pozvala
každého z Vás. Je dobře, že se o Váš zájem
budou ucházet nezávislí kandidáti hned na třech
kandidátkách.
Jsme malá obec, znáte většinu z kandidujících.
Jsou Vašimi blízkými či vzdálenými sousedy. Znáte
jejich profesi, vidíte je, jak se chovají ke svým
partnerům, jak vychovávají své děti, jak dokáží
přiložit ruku ke společnému dílu. Poznáte, zda
raději mluví, než dělají. Zda žijí to, co káží. Každý
strom se pozná po ovoci. Nikdo z nás nic neschová.
Na malé vsi to platí dvojnásob.
Novému
zastupitelstvu
přeji
moudrost
v rozhodování, sílu a odvahu řešit, co život na
venkově přinese.
							
				Martina Zdražilová

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Co a kdy budeme volit?
Komunální volby se budou konat 5. a 6. října
2018 a budeme volit členy zastupitelstev obcí.
Členové zastupitelstev jsou voleni na čtyřleté
funkční období.
Kdo může jít k volbám?
Volit může každý občan České Republiky starší
18 let a to v místě svého trvalého bydliště.
K volbám mohou přijít také státní příslušníci
členských států Evropské unie, kteří mají trvalý
pobyt na území České republiky. Předtím ale musí
požádat o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů v příslušné obci.
Jak můžeme volit?
V komunálních volbách máte několik možností,
jak budete volit. Nejdůležitější informací pro vás,
je počet zastupitelů, který se volí. Tolik “hlasů”
totiž máte k dispozici a můžete je libovolně rozdělit
mezi kandidáty. V naší obci je 7 zastupitelských
mandátů. Záleží na vás, jakou možnost rozdělení
hlasů si vyberete a podle toho také musíte správně
vyplnit hlasovací lístek.
Volím jednu stranu
Toto je nejjednodušší způsob, jak hlasovat.
Vyberete si jednu stranu a tu na hlasovacím
lístku zakřížkujete. Vaše hlasy budou přiděleny
kandidátům strany podle pořadí, v jakém jsou
napsáni na hlasovacím lístku.
Volím vybrané kandidáty strany
Vybrali jste si stranu, ale chcete zvolit konkrétní
osoby. Pak zakřížkujte jen ty osoby, kterým
chcete dát svůj hlas, ale neoznačujte celou stranu.
Zakřížkujte přesný počet kandidátů, který má být
v naší obci zvolen. Označit můžete také menší
počet kandidátů, ale všechny vaše zbylé hlasy
“propadnou”. Pokud označíte více kandidátů, než
je dovoleno, lístek bude neplatný.
Volím konkrétní kandidáty z různých stran
Můžete také zvolit kandidáty z různých stran.
V tom případě označte všechny vámi vybrané
kandidáty bez ohledu na to, za kterou stranu
kandidují. Dejte si pozor, abyste označili správný
počet kandidátů, označíte-li více lidí, lístek bude
neplatný.
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Volím stranu i kandidáty z různých stran
Poslední možností, jak volit je vybrat konkrétní
kandidáty z různých stran a zbytek hlasů přidělit
konkrétní straně. V tom případě zakřížkujte
vybranou stranu i ostatní kandidáty z jiných
stran. Vámi vybraná strana získá tolik hlasů,
kolik zbývá do celkového počtu volených členů
zastupitelstva.
Kdy je má volba neplatná
Váš hlasovací lístek bude označen za neplatný
vždy, když zakřížkujete vyšší počet kandidátů,
než má být zvoleno. Také pokud označíte několik
stran. Neplatné jsou také prázdné a poškozené
hlasovací lístky, pokud nejsou vložené do úřední
obálky nebo je v úřední obálce lístků více.
Hlasovací lístky
Nejpozději tři dny před konáním voleb
dostane každý volič do schránky hlasovací lístek
i s instrukcemi, jak hlasovat.
Na každém lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který se má zvolit.
Hlasovací lístek je jen jeden a jsou na něm vypsány
všechny strany a kandidáti. Lístky mohou být
tištěny oboustranně. Na konci hlasovacího lístku je
razítko příslušného úřadu.
Pokud hlasovací lístek ztratíte, nebo bude
poškozen, můžete požádat volební komisi
o lístek nový.

Poté se odeberete do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků, kde můžete hlasovací lístek
upravit podle jednoho z výše uvedených způsobů.
Lístek vložíte do úřední obálky a po opuštění
prostoru pro úpravu lístku jej vhodíte do volební
schránky.
Každý hlasuje osobně a sám za sebe. Jestliže
nemůžete z důvodu, například tělesné vady, lístek
upravit sami, může s vámi do prostoru pro úpravu
lístků jiný volič, který vám s volbou pomůže. Nesmí
to být ale nikdo z volební komise.
Pokud Vám zdravotní stav nedovoluje volit ve
volební místnosti, může Vás komise navštívit
po předchozí dohodě (na tel. 321 622 429)
s přenosnou volební urnou doma.
					(oú)

Zkušená předsedkyně komise

Volební místnost
Volební místnost pro občany s trvalým pobytem
v Tismicích se nachází v kanceláři obecního úřadu,
na adrese Tismice 136. Volební místnost pro
občany s trvalým pobytem v Limuzích se nachází
ve společenské místnosti v Limuzích, Limuzy
67. Ve volební místnosti musí být na viditelném
místě hlasovací lístek s nápisem “vzor”, informace
o kandidátech, kteří se vzdali své kandidatury
nebo byli odvoláni. K nahlédnutí musí být
k dispozici také zákon o volbách do zastupitelstev
obcí.
Průběh volby
Při vstupu do volební místnosti je třeba prokázat
platným občanským průkazem svou totožnost.
K tomu lze využít i platný cestovní pas. Cizí státní
příslušníci se prokáží průkazem o povolení
k pobytu a prokáží svou totožnost a státní
příslušnost. Člen volební komise si vás zapíše
a předá vám úřední obálku s razítkem příslušného
úřadu.
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VE ZKRATCE
JARNÍ ÚKLID V LIMUZÍCH
V sobotu 7. 4. 2018 uspořádal spolek Život pod
Klepcem tradiční jarní brigádu v Limuzích. Akce se
zúčastnilo 16 dospělých a 9 dětí, kteří uklidili střed
obce a škarpy podél silnic na Rostoklaty, Přišimasy
a Tismice. Také bylo upraveno místo u kapličky.
Odměnou brigádníkům byly špekáčky.

POPELNICE NA PAPÍR A PLASTY
20. května 2018 byla zahájena distribuce modrých
a žlutých popelnic do našich domácností. Každý
majitel nemovitosti v rámci stávajícího poplatku
za odpad obdržel jednu žlutou a jednu modrou
popelnici o objemu 240 litrů. Celkem bylo
rozděleno 300 ks nádob. Další budou přiobjednány.
Obec má nádoby pronajaty od společnosti Nykos
a.s. Nádoby je třeba umístit na vlastním pozemku
u domu a jen v době svozu (plán svozu je na www.
tismice.cz/odpady) je přistavit před dům. Je nutné
je chránit před poškozením a odcizením.
Rozšíření systému separace se setkalo s velkým
zájmem a kladnými reakcemi občanů. Jsme za to
velmi rádi.
PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA VODOVOD
A KANALIZACI
Obec Tismice, jako provozovatel veřejného
vodovodu a kanalizace uzavřela smlouvy o odběru
pitné vody a likvidaci splaškových vod s cca 99
% majitelů všech nemovitostí. První fakturace
je naplánována na leden roku 2019, další pak na
červenec roku 2019. Upozorňujeme občany, aby
s úhradami počítali a vytvořili si proto finanční
rezervu. Rovněž upozorňujeme, že změnu v počtu
připojených osob je třeba nejpozději do 10 dní
hlásit obecnímu úřadu.
Obec Tismice ve stanoveném termínu podala
Ministerstvu zemědělství závěrečné vyhodnocení
akce kanalizace a vodovodu.

Obec Tismice dokončuje přípravu Smluv o věcném
břemeni kanalizace a vodovodu na soukromých
pozemcích. Jejich majitelé jsou k uzavírání smluv
vyzýváni postupně dopisem.

POŠKOZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U MŠ
Během prázdnin poškodil řidič kamionu dvě lampy
veřejného osvětlení u mateřské školy v Tismicích.
Jednalo se o místního občana, který se k činu
přiznal a který je škodu ochoten nahradit. Dodací
lhůta nových stožárů je bohužel dlouhá, a proto si
na nové osvětlení budeme muset ještě počkat.
PODPORA LINKY BEZPEČÍ
Obec Tismice na základě usnesení zastupitelstva
podpořila činnost Linky bezpečí darem ve výši
5 000,- Kč.
BUDOUCÍ VÝSTAVBA V LIMUZÍCH
Stavební úřad v Českém Brodě obnovil řízení
o vydání územního rozhodnutí pro novou výstavbu v areálu bývalého statku v Limuzích. Všichni majitelé sousedních pozemků byli stavebním
úřadem obesláni a vyzváni k podání podnětů
a připomínek. Rovněž tak obec Tismice, která své
námitky ve stanoveném termínu prostřednictvím
svého právního zástupce podala.
SVODNICE NA OKRAJI OBCE TISMICE
Vlastník svodnice odvádějící vodu z výše
položeného sadu a komunikace na okraji obce
Tismice svým neodborným zásahem významně
pozměnil odtokové poměry v této lokalitě. Tento
zásah vyvolal obavy občanů z možného opakování
se záplav, které tato část Tismic zažila pře desítkami
let. Vodoprávní úřad svolává místní šetření za účasti všech vlastníků pozemků s cílem situaci řešit. Jde
jen o to, aby nám voda neukázala svou sílu daleko
dřív, než se všichni rozumně dohodneme.
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PASPORT KOMUNIKACÍ
Obec Tismice má nový pasport komunikací, vč.
plánu zimní údržby. Při rozhodování o zařazení
komunikací bylo posuzováno, zda komunikace
navržené k zařazení jako místní komunikace vyhovují podmínkám podle zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, tzn. zda navržené
komunikace vyhovují svým určením, dopravním
významem a stavebně technickým vybavením.
Všechny komunikace navržené k zařazení těmto
požadavkům vyhovují. Tzn. místní komunikace
jsou určeny pro motorová vozidla, jiná vozidla
a chodce, dopravní význam místních komunikací
je především místní doprava na území obce a vyhovují i stavebně technickým vybavením. Zařazení místních komunikací do tříd je provedeno
v souladu s §6 zákona o pozemních komunikacích
a odpovídá dopravnímu významu jednotlivých komunikací. Tímto rozhodnutím dochází k souladu
fyzického stavu se stavem právním a k odstranění
pochybností, zda jde o místní nebo účelovou komunikaci.
OBECNÍ POZEMKY PATŘÍ OBCI, POTAŽMO
OBČANŮM. PŘESTO SI NA NICH NEMŮŽE KAŽDÝ
DĚLAT CO CHCE!
Obec Tismice upozorňuje, že na obecních pozemcích nelze provádět žádnou výstavbu, zpevňování
povrchů nebo umísťování dešťových svodů bez
řádného projednání a písemného povolení ze strany obce.
28. ŘÍJEN V NAŠICH OBCÍCH
Významný den české státnosti si připomeneme
v Tismicích i Limuzích vzpomínkovými akcemi,
o nichž budou občané včas informováni.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA HRADIŠTI
V TISMICÍCH
Od 20.8.2018 probíhá na hradišti v Tismicích se
souhlasem majitelů polí archeologický výzkum.
Výzkum provádí cca desetičlenný tým. Práce by
měly být ukončeny 20.9. 2018.
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NA KUS ŘEČI SE SASKIÍ BUREŠOVOU
Obec Rostoklaty pořádá ve spolupráci s okolními
obcemi v úterý dne 18.září 2018 od 19:00 hod
večer se Saskií Burešovou. Vstupenky jsou zdarma
k dispozici na Obecním úřadě v Tismicích. Dopravu
jsme schopni zajistit osobními auty.

OBNOVA OBECNÍHO LESA
Obnova obecního lesa (vymýcení pásu lesa a jeho
následné zalesnění), která byla plánována na rok
2018, nabrala zpoždění. Důvodem je likvidace
kalamitního stavu v souvislosti s polomy a rozmnožením kůrovce po celé ČR a s tím spojený nedostatek pracovníků a nízká výkupní cena dřeva.
Obecní úřad Tismice však nadále prostřednictvím
odborného lesního hospodáře organizuje samovýrobu dřeva. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Tismice.
HŘBITOVNÍ VRATA V REKONSTRUKCI
Pokud jste se vyděsili, že nám někdo ukradl hřbitovní vrata, není tomu tak. Odvezl si je kovář, pan
Pivoňka ze Kšel, aby jim dal novou tvář. Opravena bude i hřbitovní braňka. Vrata byla celá zkorodovaná, čepy uvolněné a hrozilo jejich vylomení
a pád. Vstup na hřbitov je nyní zajištěn provizorně
pletivem.

fotbalovém hřišti. Na sobotu 28.4. byla svolána brigáda fotbalistů a se souhlasem obce se
z obecního lesa připravilo dřevo na pálení.
Hranice samotná se postavila 30.4. v odpoledních
hodinách opět včetně podobizny Čarodějnice,
která se tentokrát Květě Kratochvílové velmi zdařila. Slavnostní zapálení hranice proběhlo těsně
po 18:30 a poté probíhalo tradiční opékání buřtů
a všeobecné veselí, někteří návštěvníci neváhali využít fotbalového hřiště a společně s dětmi si
zahráli fotbálek na různé způsoby. Buřty pro děti
byly pro dětské návštěvníky díky podpoře z obecní
dotace již druhým rokem zdarma, za což bychom
chtěli obci poděkovat. Večerní akce se velmi vydařila, účast byla hojná a všichni se dobře bavili.
Dobrá nálada vydržela i díky příznivému počasí
a na toto období nezvykle vysoké teplotě dlouho
do noci.
				TJ Tismice

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
Pálení čarodějnic
Akci Pálení Čarodějnic v letošním roce pořádali
tak jako obvykle Tismičtí fotbalisté na tismickém
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Klepec – Den Země
Dne 21. dubna 2018 se na území Přírodní památky Klepec, tak jako každý rok, konala regionální
kulturní akce Den Země na Klepci. Jarní sluníčko,
zelená tráva, rozkvetlé třešně, ale i pohoda a dobrá
nálada vylákala spoustu malých i velkých občanů
okolních obcí na již tradiční místo společného setkávání.
K návštěvníkům se přihovořil koordinátor akce
Jan Psota. Poděkoval všem spolupracovníkům
z okolních obcí, spolkům, mateřským školám,
organizacím
i
samotným
návštěvníkům.
Připomenul 100. výročí vzniku ČR, následovala
prezentace obecních vlajek a scénka Slouha a zlá
selka, kterou předvedli členové Klubu Úvaly. Průvodem s vlajkami jsme se přesunuli k jezírkům, kde
nás svým vystoupením potěšily děti z mateřinek.
Bylo také možné zúčastnit se komentované vycházky po Klepci, zapojit se do klání O Pohár
Klepce nebo orientačního běhu. Příjemnou hudební pohodu vytvořila kapela Děsband. Děti se zabavily vyráběním drobných dárků, ražením mincí,
soutěžemi apod.
Kdo chtěl, mohl sledovat šikovné ruce košíkářky
Kačenky, ochutnat dobroty místních cukrářek
a pekařek nebo klobásku a studený nápoj k tomu.
Hasiči zmírňovali velké teplo kropením, které v tu
sobotu panovalo.
Dík všem, kdo přiložil ruku k dílu a podpořil tak
hezkou tradici našich obcí.
					(ľš)
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Den matek
Druhá květnová neděle je v novodobé historii
dnem, kdy slavíme Den matek. V naší obci se stalo
pravidlem připravit pro naše maminky a babičky
příjemné odpoledne spojené s divadelním představením. Ani letošní květen nebyl výjimkou.
Ve spolupráci s obcemi Rostoklaty, Přišimasy a
Břežany II se v Kulturním domě v Rostoklatech
konalo divadelní představení „Kšanda“.
V sobotu, 12. května 2018 jsme se svátečně
oblečeni a naladěni sešli u Obecního úřadu v Tismicích. Cestou autobusem do Rostoklat k nám
přistoupili v Limuzích další milovníci kultury. Před
samotným představením jsme měli ještě čas na
malé občerstvení a přátelskou debatu s ostatními.
Komediálně laděný příběh ze života rozesmál
všechny a dobrá nálada byla téměř nakažlivá.
Paní starostka z Rostoklat poděkovala hercům za
výkon, kolegyním starostkám za finanční pomoc
a oslavenkyním popřála zdraví a spokojenost
v kruhu svých blízkých.
					
					(ľš)

Zážitky z cest
V úterý 29. května 2018 se v prostorách MŠ Tismice
konalo posezení s tismickou cestovatelkou Jitkou
Borovskou. Cestování je její velkou vášní. Tentokrát
nám přiblížila svoje zážitky a dojmy z návštěvy
Kazachstánu, Mexika, Panamy a Kostariky. Krásu
těchto zemí a způsob života v nich zachytila i objektivem svého fotoaparátu. Byla to příležitost
dozvědět se o těchto pro nás vzdálených a někdy
i trochu exotických zemích zase něco nového.
					(ľš)
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Vítání občánků
1. června se už tradičně připomíná Mezinárodní
den dětí. V Tismicích jsme ho slavili ve společnosti
našich nejmenších a nejmladších obyvatel. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie byla v 16:00 pro děti,
jejich rodiče, babičky a dědy připravena malá milá
slavnost. Paní starostka všechny uvítala a popřála
dětem a rodičům zdraví, lásku a trpělivost. Než si
malí obyvatelé stihli užít posezení v proutěném
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košíku, rodiče se podepsali do pamětné knihy
a převzali malý dárek. Děti z MŠ každému děťátku zarecitovaly krátkou básničku. Studenti Nikolka, Adam a Kristýnka se zase podílely na zkrášlení
celého aktu hudbou a zpěvem.
Na konci čekalo na všechny malé pohoštění.
					(ľš)

Sportovní den dětí v Tismicích
Tak jako loni, tak i letos uspořádala TJ Tismice na
svém hřišti v sobotu 23.6. Dětský sportovní den.
Stejně jako minulý rok se nám vzbouřilo počasí.
Bylo chladno a chvílemi pršelo, přesto hrstka
statečných (cca 30 dětí + doprovod) si našla cestu k nám a společně jsme si tento den moc užili.
Myslím, že letos proběhli větší přípravy a na celém
programu to bylo znát. Přibyl krásný skákací hrad,
který byl chvílemi až přeplněn dětmi všech věkových kategorií. Díky pořádajícím členům proběhla opravdu pěkná a pestrá výzdoba. Děti si mohly
vyzkoušet svou zručnost nejen na sportovních
stanovištích, ale třeba i malováním sádrových
prvků. A na konci si děti své výtvory mohli odnést domů+ samozřejmě balíček dobrůtek za

splnění sportovních disciplín. Nemohl chybět ani
trefovací panák, který se dětem už loni opravdu
zamlouval. K tomu nám celé odpoledne vyhrávala líbivá dětská muzika z reproduktorů DJ Jendy.
K dispozici bylo samozřejmě občerstvení v podobě
limči a pečení buřtíků na ohýnku. Co vám budu vyprávět, já tam byl, srandu užil a nebyl jsem sám.
Všem zúčastněným patří obrovský dík, právě pro
úsměvy dětí to děláme a hodláme v tom i nadále
pokračovat. A tak slibujeme, že i na příští rok budou další překvapení, aby těch úsměvů bylo ještě
víc. Dále musím poděkovat všem, kdo pomáhal
vytvořit příjemné prostředí a zasloužil se o hladký
a příjemný chod celého dne. Děkuji.
				Tomáš Panýrek
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DĚTSKÝ den v Limuzích 2018 aneb zvířata a my
A je to tady! Den, na který se děti těší. A těší se
i dospělí, radost v dětských očích, to nadšení pro
hry a soutěže, pusa umazaná od čokolády ..., kdo
by to neměl rád ...
Letošní téma jsme zvolili Zvířata a my. A bylo z čeho
vybírat. Každé dítě dostalo hrací kartu se jménem
a hurá sbírat razítka za splněný úkol. Nasbíraná
razítka se dala v našem dětském obchůdku směnit
za dárečky. K mání byly nejen dobroty, ale i různé
drobnosti či zdobené bločky, tetovací samolepky,
bublifuky, šňůrky a gumičky, omalovánky, sešity
s úkoly ..., no bylo toho spousta ...
A stanoviště?
Představte si opravdu velkou pavoučí síť
upevněnou u staré zdi s opadávající omítkou,
zakrytou skloněnou větví. Kam se podíváte je
nějaký pavouk ... Brr. Uprostřed sítě tmavý otvor
a do něj se děti musí trefit několika míčky.
Anebo hladového tygra čekajícího na kus antilopy,
to bylo potřeba hodit kroužek přesně na tyč. To vše
dokonce třikrát.
Je libo si zahrát velké pexeso s obrázky zvířat?
Kdepak se schoval ten slon?
Co takhle si zkusit, jak chameleon loví hmyz. To
si vezmete foukací frkačku, fouknete a snažíte se
dotykem ulovit houpající se kořist.
Prostrkat koule skrz kroketové branky pomocí
hole, to je hadí úkol.
Když nás lidi něco bolí, umíme to říct, zvířatům
tolik nerozumíme, a to je čas pro zvířecí nemocnici.
Najít a správně ošetřit zranění, to je teda úkol! A za
odměnu si v dílničce můžete zkusit vyrobit zvířátka
z filcu. Ty jsi šikula!
A velký zážitek kousek opodál ve stínu velkého
stromu. Opravdová zvířata!
Prasátko, kakadu naholící Kryšpín, malí králíčci,
agamy vousaté jen tak na stole, no paráda, a kyblík
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plný všemožných potvůrek. Za razítko navíc pro
toho, kdo tam strčí ruku a chvíli ji tam nechá ...
K tomu poslední úkol, r určit odkud pochází zvířata
která si vylosujete z vaku. Na velkém nákresu
světadílů se to zdá jednoduché..., ale víte třeba
odkud pochází gorila?
Nechybělo ani dobré občerstvení, nejvíc chutnala
zmrzlina a ledová káva. K využití byl i vozový park
plný koloběžek a odrážadel, a bylo obsazeno.
Počasí nám přálo a nálada byla pohodová, jak
na velkém pikniku. Děkujeme všem, co pomohli
s přípravou a chodem akce, těšíme se zase za rok.
Za Spolek Život pod Klepcem, Monika Mrázková
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Memoriál Petra Baumruka
Každoroční akci Memoriál Petra Baumruka pořádali
Tismičtí fotbalisté na hřišti v Tismicích. Tradiční
turnaj za účasti týmů z Tismic, Nučic, Kšel a Bylan
se konal v sobotu 4. srpna 2018 od 9 hodin.
Bohužel kvůli dovoleným přijely týmy Bylan a Kšel
v malém počtu a museli jsme je sloučit do týmu
jednoho. Proto se hrál turnaj systémem „každý
s každým“ a nebyl rozlosován pavouk, jak bylo
původně zamýšleno. První zápas Nučice vs. Bylany/
Kšely skončil výsledkem 4:2, do druhého zápasu
již zasáhli domácí borci z Tismic, kteří dokázali již
počasím lehce unavené Nučice zdolat jednoznačně
6:1. V posledním zápasu nastoupil proti domácím
již odpočatý tým Bylany/Kšely a dokázal Tismice
porazit 4:2. Tím nám vznikl v tabulce stejný počet
bodů u všech týmů a o konečném pořadí muselo
rozhodnout vzájemné skóre.
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Výsledkem tedy bylo 1. místo pro domácí tým
Tismic, 2. místo pro sloučený tým Bylany/Kšely
a 3. místo tentokráte zbylo pro Nučice. Diváci mohli
vidět pěkný fotbal se spoustou branek a dopřát si
občerstvení.
Tento turnaj podpořila dotací obec Tismice,
a i v letošním roce se mi podařilo zajistit sponzora,
a to Plzeňský Prazdroj a.s. Všem sponzorům a těm,
co pomáhali s organizací a účastnili se turnaje,
velmi děkujeme a již se těšíme na příští ročník.
			Za TJ Tismice Jiří Zubík

UŽITEČNÉ INFO - MŮŽE SE HODIT
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
SPU 240833/2018
Spisová značka: 2RP6879/2018-537205/02
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:

Ing. Květoslava Vedralová
725950047
z49per3
k.vedralova@spucr.cz

Datum:

21. 5. 2018

Dle rozdělovníku

Oznámení termínu zahájení pozemkových úprav - KoPU Tismice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, jako
věcně a místně příslušný úřad státní správy, v souladu se zákonem číslo 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon),
Vám oznamuje - v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č.13/2014 Sb., v platném znění, že
veřejnou vyhláškou č.j. SPU 199927/2014 ze dne 6.5.2014 bylo dne 27.5.2014 zahájeno řízení o
komplexní pozemkové úpravě, ve smyslu § 2 cit. zákona, v katastrálním území Tismice.
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Jitka Málková

Příloha/Přílohy
1. Tismice_mapa obvodu

1/1
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Představujeme nový regionální dopravní
systém PID Lítačka
Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená
služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platební mi kanály. Dochází tak k zásadní
modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace
a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně
využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze
Středočeského kraje dojíždí.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka,
nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České
republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují
často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na
Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci
na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou
časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si
pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
• nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
• nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
• aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
• nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
• změnit nosič během platnosti kupónu;
• přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).
Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají cestující k dispozici i novou uživatelsky
přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní
cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
• nakoupit jednorázové jízdné;
• pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
• přeposlání jízdenky třetí osobě;
• vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
• zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
• přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité navigace na tato parkoviště.
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Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké
Pro koho:uživatele drog a osoby blízké (rodiče, partneři, přátelé…)
Kde: Na Pustině 1068, Kolín 2, 28002
Provozní doba:

PO, ST, PÁ: 9:30 – 12:00 hod 12:30 - 18:00 hod
ÚT, ČT:

Právní poradenství:
Kontakt:

7:30 – 12:00 hod 12:30 - 16:00 hod

PO:

15:00 – 17:00 hod

Bc. Roman Kunc
Mgr. Veronika Andrlová
Mgr. Vladimíra Šnajdarová

TEL: 735 757 095

e-mail: 

poradenstvi.drogy@prostor-plus.cz
Skype: Drogové poradenství

Nutné se vždy telefonicky objednat!
Nabízíme Vám:
➢ Individuální poradenství (sociální, zdravotní, předléčebné, podpora
v abstinenci, motivační trénink)
➢ Osobní asistence (na úřady, k lékařům…)
➢ Bezplatné právní poradenství
➢ Poradenství pro osoby blízké uživatelům drog
➢ Rodinné poradenství
➢ Testování na obsah drog v moči (pouze na žádost klienta a po domluvě
podmínek testování s pracovníkem služby)

Vše zdarma, anonymně a s individuálním přístupem.
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
Dne 21. 10. 2018, v 19:00 hod se v Sokolovně v Přišimasích uskuteční akce „Na kus řeči” s Alešem Hámou.
Vstupenky v hodnotě 100,- Kč si bude možné koupit na OÚ v Tismicích.
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O NÁS
VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2018 SVÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA SLAVÍ
Ivana Vršanská z Tismic
Jiří Matýs z Tismic
Jaroslav Jandus z Tismic
Miloslava Kovaříková z Tismic
Jana Balounová z Tismic
Adéla Hlavatá z Limuz
František Bosnovič z Tismic
Karel Koubek z Limuz
Jaroslava Doležalová z Tismic
Marcela Kopecká z Tismic
Jaroslava Měchurová z Tismic
Blanka Matějková z Limuz
Věra Šejnová z Tismic
Jiří Vaňásek z Tismic
Josef Houska z Tismic
Václav Skřivánek z Tismic
Václav Štrynk z Tismic
Stanislav Buchar z Limuz
Irena Cinková z Limuz
Věra Rauknerová z Tismic
Petr Brožovský z Limuz
František Liška z Tismic
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

PŘIŠLI NA SVĚT
Viktorie Jonová
Daniel Fintura
Jaroslava Strnadová

Adéla Kalužová
Amálie Rychlíková
Tereza Balounová

ROZLOUČILI JSME SE
s panem Vlastimilem Měchurou z Tismic
s paní Alenou Pášovou z Tismic
Dejte mi čas!
Všichni, kteří to se mnou myslí dobře, nechápou,
že potřebuji čas.
Čas, abych se mohla vyplakat, abych mohla mlčet
nebo se někam ztratit.
Čas, v němž bych mohla i nenávidět.
Na chvíli, na chvíli, chvíli, prosím, dejte mi, prosím, jen tu
jednu
		CHVÍLI…
(Rozluč se, ale neříkej sbohem, Dagmar Tisovská a Jana Běhanová, 2006)

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

