OBEC TISMICE
Tismice 136, Český Brod 282 01; ( 321 622429; ou.tismice@volny.cz
mob.: 605 488 049
Pan
Jaroslav Dittrich
Limuzy 56
282 01 Tismice
Pan
Jaroslav Kanta ml.
Horova 777
Úvaly 250 82
(členové petičního výboru)
Věc: Odpověď – Petice za záchranu rybníku Limuzy (otevřený dopis starostky obce)
Dne: 11.10.2019
Č.j.: 703/2019
Vážení členové petičního výboru.
Dovolte mi jménem Zastupitelstva obce Tismice poděkovat Vám za zaslaný podnět, Petici za
záchranu limuzského rybníka. Vážíme si Vašeho zájmu a Vašimi podněty v petici uvedenými
se budeme zabývat. A to nejen na nejbližší schůzi Zastupitelstva obce Tismice, ale také
následně po vydání příslušných povolení v momentě, kdy se budeme rozhodovat, jaké
investici dát přednost. Považujeme za vhodné k tomu uspořádat veřejnou schůzi.
Naší snahou je k dané a související problematice shromáždit co nejvíce podkladů, abychom
občanům dokázali poskytnout relevantní informace a mohli věcně diskutovat.
Stav návesního rybníka bychom rádi konzultovali s odborným vodohospodářem či
hydrogeologem, který dokáže navrhnout vhodné řešení. Platí, že ani obec si nemůže dovolit
neodborný a vodoprávním úřadem nepovolený zásah do vodního díla. Rovněž platí, že na
odborný zásah lze sehnat dotační prostředky. Budeme rádi, pokud návrh na výše uvedeného
odborníka vzejde z Vašich řad. Obec Tismice samozřejmě takového odborníka bude hledat
také.
Dovoluji si poznamenat, že tak jako bagrovat rybník není možné „naslepo“, stejně tak nelze
při jednom bagrování srovnat se zemí původní část společenské místnosti (bývalé mlékárny
či pozdější zastávky). Součástí prováděných projektových činností je projekt demolice
původního objektu. Tedy demolice musí být nejdříve řádně povolena. Nezbytné je posouzení
statika, nesmí dojít ke statickému narušení novější přístavby. Na potřebě likvidace původní
budovy se myslíme shodneme.

O tom, zda je následná plánovaná přístavba pro Limuzy přínosem, budeme společně
diskutovat. Z tohoto důvodu projektovou přípravu, vč. projektu demoličních prací
dokončíme. Teprve potom Vám budeme moci projekt představit a také vyčíslit výdaje. V tuto
chvíli přesná čísla neznáme.
Kromě společenské místnosti a rybníku se též zabýváme přípravou projektu na výměnu
starých poruchových svítidel. Rádi bychom je z dotačního programu Ministerstva průmyslu a
obchodu nahradili úspornými LED svítidly.
Řadu měsíců se již také zabýváme asi tím nejpalčivějším problémem – problémem
odkanalizování Limuz. Máme k dispozici první ze zadaných studií a čekáme na výsledky
druhé. To je také téma, které bychom s Vámi rádi veřejně konzultovali.
Ve své petici žádáte, aby Zastupitelstvo obce Tismice rozumně nakládalo se svým rozpočtem.
Máme tedy stejný cíl. Rozumné hospodaření ale také předpokládá dobrou přípravu projektů,
jejich vyhodnocení a volbu priorit.
Rozhodovat se můžeme v momentě, kdy víme, CO budovat, ZA KOLIK budovat, máme
pravomocná stavební povolení, známe DOTAČNÍ MOŽNOSTI a máme Z ČEHO
SPOLUFINANCOVAT. Tedy, pokud nyní připravujeme více projektů, znamená to, že budeme
mít z čeho vybírat.
V závěru bych Vás chtěla ujistit, že projekt rekonstrukce společenské místnosti nepočítá
s výstavbou parkoviště, počítá naopak s přístřeškem pro venkovní posezení, venkovní
aktivity. Je pravda, že realizace venkovního posezení by si vyžádala kácení stromů. Obec
Tismice má k dispozici odborný dendrologický posudek, který Vám na požádání ochotně
předložíme. Zároveň též uvažujeme o obnově zeleně návesního prostoru. Nechceme jen
kácet, rádi bychom zeleň obnovili. Žádný konkrétní projekt v této chvíli nemáme.
Vaše petice je jistě také o tom, že se cítíte málo informovaní. Proto bych Vás chtěla vyzvat,
abyste četli dokumenty zveřejňované na webových stránkách obce (je zde zveřejněn i
rozvojový dokument a rozpočet obce, vč rozpočtových opatření). V závěru roku budou tyto
dokumenty aktualizovány, budeme schvalovat rozpočet na rok 2020. Věnujte též pozornost
občasníku Trubadúr. A především se ptejte a své potřeby sdělujte přímo těm zastupitelům,
které jste si za Limuzy zvolili. Pokud oni nevědí, jaká jsou Vaše přání a potřeby, nemohou je
v zastupitelstvu prezentovat. Zároveň, kdo jiný, než oni ví, jak v zastupitelstvu pracujeme a
v jaké fázi přípravy projektů jsme. Účastněte se též schůzí zastupitelstva. Každá schůze je
veřejná. Platí, že také já osobně, jsem Vám kdykoliv k dispozici.
Volím tuto formu otevřeného dopisu a žádám Vás o písemné svolení prostý text petice (bez
podpisových archů) zveřejnit.

S úctou
Ing. Martina Zdražilová
Starostka obce Tismice

Do nově vznikajícího muzea

KOUPÍME
STARÉ HRAČKY
z půd, sklepů, po vašich dětech…

AUTÍČKA-na kabel, angličáky, velká šlapací autíčka
KOČÁRKY PRO PANENKY A MIMINKA-i samotné

konstrukce, boudičky, kolečka
PANENKY-celuloidové, porcelánové, nábytek a
nádobíčko pro panenky
PRO NEJMENŠÍ-chrastítka, řetězy na kočárek,…
SPOLEČENSKÉ HRY-Smolíček Pacholíček, Kloboučku
Hop!,…

Dále akustické hračky, MERKUR, koloběžky a
tříkolky, vánoční ozdoby, stavebnice a další…

VŠE I VE VELMI ŠPATNÉM STAVU,
DÍLY NEBO NEKOMPLETNÍ!

Tel.: 703 504 031

E-mail: oldmoto@post.cz

Dílčí zpráva o zásahu

ECUD:
Datum:

2119012922
7.8.2019

Požár
Složka IZS:
Jednotka PO:
Velitel:
Adresa:

HZS ČR a jednotky PO
Tismice 214152
Rudolf Ferbs
Den ohlášení: 5.srpna 2019

Kolín, Tismice
z Vrátkova po levé straně, u zastávky busu Tismice - hřbitov

Objekt:

pondělí
Čas ohlášení: 15:01

Prostor:
Specifikace zásahu:

požár slámy ve strouze, rozloha cca 10 x 3 m,

Důvod nepřítomnosti:
Ohlášení jednotce:

5.8 2019 15:01

Vzdálenost [km]:

1

Vyhlášení poplachu:

5.8 2019 15:01

Počet zásahů:

1

Výjezd:

5.8 2019 15:11

Nasazení spec. skupin:

Příjezd k zásahu:

5.8 2019 15:14

Pořadí jednotky PO:

2

Zahájení zásahu:

5.8 2019 15:18

Počet osob:

5

Počet techniky:

1

Odjezd na základnu: 5.8 2019 15:21
Příjezd na základnu:

5.8 2019 15:28

Čas lokalizace:

5.8 2019 15:11

Čas likvidace:

5.8 2019 15:21

Činnosti jednotky PO
Průzkum

Zasahující technika jednotky PO
Hlavní technika

Typ

Povolána

DA AVIA 31.A/K
Ferbs Rudolf

dopravní automobil 12

5.8 2019 15:01

Budský Jiří
Koza Jiří
Heřtus Petr
Jirsík Pavel

Příjezd k zásahu Odjezd na zákl.
5.8 2019 15:14
Řidič vozidla

5.8 2019 15:21

Km

Mth

2

0:00

Velitel vozidla
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky

Spolupráce složek IZS
Policie ČR

Popis zásahu:

Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Český Brod.
Požár v době našeho příjezdu již zlikvodován. Po průzkumu okolí požáru jsme se po dohodě s velitelem zásahu vrátili
zpět na základnu.
Rudolf Ferbs
Velitel jednotky: ................................................................

Tisk: 7.8 2019 21:12:57

Strana

1/ 1

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Vážení zástupci obcí a měst, vážení občané,
společnost Marius Pedersen a.s. se snaží zdokonalovat své služby tak, aby občané měli při
třídění odpadů maximální komfort, a proto přinášíme novinku v oblasti třídění odpadů.
Do žlutých 240 l nádob, které mají občané v domácnostech, mohou nově vhazovat i
nápojové plechovky (plechovky od piva, energy drinků, nealko nápojů apod.), nikoliv však
plechovky od konzerv, ryb, či jiných potravin!
Změna je platná okamžitě.
Co lze tedy vhazovat do žlutých 240 l nádob?

