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OHLÉDNUTÍ

no neexistujícího JZD v Tismicích, které nikdo
dosud nevymazal z obchodního rejstříku.
dopis občanům
Proč tolik o administrativě? Protože právě
naprostý pořádek v administrativě a účetnictví
Vážení
spoluobčané, je spolu se základními dokumenty obce (viz
čas již odkrojil další dva připravovaný územní plán) bezpodmínečně
měsíce z nového roku nutný k jakékoliv žádosti o dotaci. Dokončený
a tak je namístě ohléd- územní plán je např. podmínkou pro zapojení se
nout se za rokem nedáv- do programu obnovy venkova, z jehož grantů lze
no uplynulým. Rok 2004 čerpat finanční prostředky.
neznamenal pro obec
Obec v uplynulém roce vstoupila do Svazu
Tismice i Limuzy žádnou měst a obcí ČR, proto aby mohla také svými
převratnou změnu. Nemáme nové silnice, býva- podněty přispět do boje o rozdělování státních
lá obecní škola v Tismicích nadále chátrá, také financí, do boje proti nesmyslnému oklešťování
statek pana Bora v Limuzích podléhá zubu času, místních samospráv a boje proti zákonům ponedávno dokonce v areálu statku hořelo.
škozujícím zejména malé obce.
O plynu dosud není rozhodnuto, stavbu
V minulém roce spatřily světlo světa nové
společenské místnosti v Limuzích nelze dokon- obecně závazné vyhlášky, o místních poplatčit, neboť dodatečně vydaná stavební povolení cích, o volném pohybu psů na veřejných projsou vždy příslušným krajským úřadem zrušena stranstvích, o poplatku z provozování výherních
a vrácena MěÚ v Českém Brodě, stavebnímu hracích přístrojů. Podařilo se také uzavřít nové
odboru k opětovnému projednání. Dopravní ob- nájemní smlouvy na 90% hrobů umístěných na
služnost Limuz je velmi nedostatečná.
veřejném pohřebišti v Tismicích.
Zastupitelstvo obce si tyto problémy velmi
Co může občan našich obcí pocítit v běžném
dobře uvědomuje, avšak ne vše lze v krátkém životě a na co jsme si také velice rychle zvykli?
časovém horizontu uspokojivě řešit. Chybí nejen V obci je díky obětavé práci pracovníků částečfinance, ale i potřebné zkušenosti. Orientovat se ně financovaných prostřednictvím úřadu práce
v současné legislativě není jednoduché a právní větší pořádek. V Limuzích bychom potřebovali
a notářské služby jsou velice drahé. Můžete si člověka místního, který by vykonával veřejně
být jisti, že to, co znepříjemňuje život většině prospěšné práce. Uvědomujeme si, že právě
z Vás, občanů, trápí také nás.
v Limuzích práce poněkud váznou. Problém je
Řadu věcí se však v uplynulém roce usku- však s každodenní dopravou pracovníka. Tuto
tečnit podařilo. Byla ukončena první fáze zpra- doposud svépomocí zajišťovali zastupitelé obce
cování územně plánovací dokumentace obce, osobními automobily.
tzn. byl schválen návrh zadání územního plánu
Na místních komunikacích v Tismicích
obce a pokračují práce na konceptu. Povedlo se a Limuzích se v závěru roku objevily retardéry.
ocenit většinu nemovitostí v majetku obce tak,
Tyto jsou řádně označeny. Věříme,
jak to požadoval audit KÚ Středočeského kraje.
že zbrzdí ty bezohledné kaskadéry,
Byla provedena řádná inventarizace movitého
kteří ohrožují život a zdraví zejména
majetku obce a sestaveny inventární seznamy
našich dětí. V Tismicích přibyly na
tohoto majetku. Budovy MŠ, obecního úřadu,
KD v Tismicích a sportovní kabiny v Tismicích dvou velmi exponovaných místech přechody
se po více než rok trvajících jednáních konečně pro chodce, u mateřské školky zrcadlo. Obecní
ocitly na listu vlastnictví obce. Také budova bý- úřad Tismice získal v závěru roku 5 vyhrazených
valé knihovny (zastávky) či klubovny sportovců stání. Obecní pozemek před úřadem byl v miv Limuzích spolu s hřištěm se ocitla v majetku nulosti maximálně využíván zejména pracovníky
obce, který je řádně veden v katastru nemovitos- fy Arnošt, zákazníky a hosty pohostinství a pentí. Zdaleka tím však nekončí výčet nemovitostí, zionu. Často jsme neměli kde zaparkovat nejen
které je třeba do majetku obce převést. Práci my pracovníci obce, ale také návštěvy úřadu.
nám komplikují často nesmyslná restituční roz- Zajistit volný prostor pro umístění kontejneru na
hodnutí, kdy je stavební parcela pod obecní bu- objemný odpad nebo neomezený přístup k jeddovou z poloviny vydána do soukromých rukou notlivým separačním nádobám bylo často velmi
a z poloviny je stále v majetku státu. Na mnoha obtížné. U mateřské školy v Tismicích přibyly
pozemcích vázne ještě právo hospodaření dáv- dva nástupní ostrůvky.
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vebním technikem panem Čechem, připravuje
projekt obnovy schodiště a márnice u basiliky,
Hřbitovní zeď je díky obětavé práci pana Vác- také za finanční podpory obce.
Mateřská škola v Tismicích se
lavka z Českého Brodu ze dvou třetin opravena.
dočkala částečné modernizace
Také márnice hřbitova byla opatřena novými
svého vybavení. Byl obnoven sysokapy. Stromoví hřbitova bylo prořezáno, okolí
tém ohřevu vody, zcela zmodernivstupní brány uklizeno. Také v Limuzích byla
zována umývárna, celý objekt byl
prořezána řada stromů a další zdravotní řezy
vymalován, částečně došlo také
a kácení narušených stromů se ve spolupráci
se Školním lesním podnikem v Kostelci nad Čer- k rekonstrukci osvětlení. Velkým problémem je
nými lesy připravuje. Spolupráce s panem Ha- malá účinnost topného systému objektu školmerníkem ze ŠLP z Kostelce si velmi ceníme, ky, akumulační kamna jsou zastaralá, některá
neboť údržbu zeleně provádí na vysoce odborné nefunkční. Během roku 2005, s ohledem na
úrovni. Těm pesimistům, kteří mají pocit, že se rozhodnutí o uskutečnění či neuskutečnění
stromy jen ničí, bychom chtěli vzkázat následu- plynofikace obce, bude provedena částečná rející. Současný žalostný stav veřejné zeleně v Li- konstrukce systému vytápění tak, aby se zvýšila
muzích je způsoben neodborně provedenými pohoda pobytu našich mrňousků.
Co nás opravdu těší a čeho si velmi vedení
zásahy v minulých letech, popř. zásahy vhodnými avšak včas neopakovanými. Řada stromů je obce váží, je „probuzení“ občanů. Těch, kteří
po neodborných řezech jednostranně zatížena, mají chuť a jsou ochotni přiložit ruku k dílu, není
postupně se vyvracejí a budou pokáceny. Na je- sice mnoho, ale najdou se. Díky elánu a obětavosti našich spoluobčanů, paní
jich místo budou vysázeny stromy náhradní.
Věříme, že oceňujete nižší poruchovost Volné a paní Čmelíkové z Limuz,
veřejného osvětlení obce. Problém s častými funguje výtvarný kroužek nejen
výpadky elektřiny v „Lajtlovicích“ byl odstraněn. pro děti, ale i pro dospělé a také
Nesvítí-li občas někde lampa a tuto skutečnost cvičení. Zájem však zatím není
vy občané nahlásíte, snažíme se zajistit opravu příliš velký. A tak nezbývá, než
v co nejkratším časovém termínu. Ne vždy je Vás znovu pozvat k společné činnosti. Bývá tu
k dispozici montážní plošina, avšak firma, která příjemně a veselo. Také tismičtí hasiči velkou
nově s obecním úřadem spolupracuje, fa Pokor- měrou přispívají k obnovení společenského
ný, je podstatně akceschopnější a rychlejší než života v obci. V loňském roce uspořádali vlastdříve využívané Technické služby Český Brod.
ní ples a ještě ochotně vypomohli s Májovou.
V souvislosti s Technickými službami je všem Bude tomu tak i v roce letošním. Také vymysleli
občanům známo, že od srpna minulého ruku tuto a z velké míry spolu s MŠ zajistili „bezva“ dětský
firmu nevyužíváme pro svoz komunálního odpa- den. Věříme, že letos akci úspěšně zopakují.
du. Obec tak měsíčně šetří cca 5 – 6 000 tis. Hasiči dále uspořádali sběr železného šrotu.
Kč. Jednání s firmou NYKOS je mnohem méně
O tom, že jsou naši hasiči akceschopní co se
problémové a solidní. Vyúčtování je vždy přesné likvidace požáru týče, se dočtete v dalším přía přehledné. Samozřejmě máme také výhrady. spěvku tohoto časopisu.
Pomačkané popelnice trápí i nás. Tento problém
V minulém roce jsme podnikli
jsme přímo s obsluhou vozů i vedením firmy
společný výlet na Hrubou Skářešili několikrát. Ač je svoz zajišťovaný firmou
lu. Letos plánujeme výlet další.
NYKOS podstatně levnější, podílela se obec
Účastníci loňské akce upozornili
na úhradě nákladů spojených s likvidací pouze
na fakt, že by bylo vhodnější
komunálního odpadu občanů cca 23 procenty. uskutečnit letošní výlet o víkendu. Jejich přání
V roce 2006 přijde nezbytné zdražení poplatku budeme respektovat. Věříme, že se bude moci
za svoz komunálního odpadu.
zúčastnit více lidí. Sledujte proto aktuální inforSousoší sv. Jana Nepomuckého mace na vývěsce OÚ a také v knihovně v Tismipřed basilikou v Tismicích bylo akade- cích.
mickými sochaři panem Smrkovským
Pracovníci obce si váží obětavé práce všech,
a paní Nedějovou pod dohledem NPÚ kteří chtějí pomoci, váží si také každého pozrestaurováno a zakonzervováno. Vikariát Řím- vzbuzení i milého jednání. Vážíme si finančních
skokatolické církve v Kolíně, zastoupený sta- darů občanů, kteří přispěli na vydávání našeho
3

občasníku Trubadúr, či na akci „Kup si strom“.
Je naším přáním, abyste se mohli s důvěrou na
svůj obecní úřad obracet. Snažíme se pomoci
s problémy, se kterými se na nás obracíte. Ne
vždy však jsme k jejich řešení plně kompetentní
a postoupíme-li Vaši žádost či stížnost odpovědnému orgánu, ne vždy dosáhneme uspokojivého
řešení. Největší problémy nám společně způsobuje naše bezohlednost, netolerance k druhým,
naprostá ignorace soukromého vlastnictví a neúcta k zařízení a majetku obce. Potýkáme se
s kriminalitou a vandalstvím, tak jako všude
ve světě. Najdou se občané, kteří neplní své
poplatkové povinnosti a veškeré upomínky obce
ignorují. Pracovníci obce řeší s občany řadu
konfliktů. Ne všem se práce úřadu líbí, je to přirozené a každý má právo práci úřadu otevřeně
připomínkovat. Někdy by však bylo na místě
problémy řešit s patřičnou kulturou osobní návštěvou úřadu.
Vážení občané, práce roku 2005 je již v plném proudu. I Vy denně pracujete, žijete svůj
osobní život se všemi radostmi i starostmi. Zastupitelé a zaměstnanci obce Vám do roku 2005
přejí hodně zdraví, mnoho sil a úspěchů v práci
i v osobním životě.
Za OÚ Tismice Ing. Martina Zdražilová, starostka obce.

F I N A N Č N Í D A RY V R Á M C I A K C E

„KUP SI STROM“

V minulém čísle tohoto občasníku byla prezentována
akce s výše uvedeným názvem.
Obecní úřad shromažďuje finanční prostředky, které jsou
určeny na částečnou úhradu
výsadby zeleně v plánovaném
parku v centru obce Tismice.
Do 31. ledna roku 2005 přispěli svým finančním
darem tito občané:
Rodina Peteříkova, Makovcova, paní Miluše
Nováková, rodina Pangrácova, paní Miroslava
Baborová, paní Anna Tylová, rodina Křivánkova,
rodina Zdražilova a rodina Pešavova z Tismic.
Celková hodnota darů činní 3.160,- Kč. Každému z ochotných dárců patří srdečný dík.
Další dárci jsou vítáni.
(mz)
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OBCI STÁLE CHYBÍ
KRONIKÁŘ
Obec Tismice stále nemá
svého kronikáře. Druhý díl kroniky, na který by se dalo navázat, se bohužel nepodařilo dohledat. Minulé zastupitelstvo obce při
svém odchodu z funkce předalo pouze díl první.
Je tedy třeba začít znovu počínaje rokem 2003.
Při vytíženosti pracovníků obce není možné
a ani vhodné, aby plnili funkci kronikáře. Ti z Vás,
vážení spoluobčané, kteří máte vztah k literatuře, rádi a úhledně píšete a hlavně máte chuť
podílet se na tvorbě tak důležitého dokumentu
obce, neváhejte a přijďte nabídnout své nadšení
a síly.
(mz)

OBECNÍ KNIHOVNA V TISMICÍCH
HLEDÁ FANDU DO KNIH
Pan Josef Buchar se obětavě
mnoho let stará o provoz obecní
knihovny v Tismicích. Je to člověk
spolehlivý, člověk, který má vztah
nejen k literatuře, historii, k cestování, ale hlavně má rád svou obec a lidi v ní.
Práce s lidmi je velice pěkná, někdy však také
náročná. Pan Buchar by rád tuto práci postupně
předal někomu mladšímu. Najde se někdo takový
mezi Vámi občany?
(mz)

SOUTĚŽ O NEJUPRAVENĚJŠÍ
DŮM – OKOLÍ DOMU
Obecní úřad se rozhodl vyhlásit soutěž
o „Nejupravenější dům-okolí domu“. Jedná
se o soutěž domů i rekreačních objektů v obou
našich obcích.
Vyhodnocení celé soutěže bude provedeno
koncem tohoto roku a bude podléhat několika
kritériím, jako např. vzhled nemovitosti, dlouhodobě udržovaný pořádek, případná květinová
výzdoba.
Vítězům z obou obcí bude udělena cena soutěže, odměna 1.000,- Kč a věřejné poděkování od Obecního úřadu na vývěsních tabulích a
v obecním bulletinu.
(oz)

K o u ř e n í
š k o d í
z d r a v í

Nadpis tohoto článku asi každému připomene
spíše nálepku na krabičce cigaret nebo nabádání lékařů, aby kuřáci zanechali svých zlozvyků.
My bychom se však chtěli krátce zastavit
u problému, který zřejmě trápí více vesnic, kde
není zaveden plyn. Jedná se o kouřivost našich
komínů, a nejenom komínů, nýbrž i o kouř vznikající při spalování různých zbytků ze zahrad
apod. Když se jde v zimě naší obcí, třeba se
jen projít, je možno vidět mnoho rozdílů ve stylu
vytápění domů. Zatímco z některých komínů vychází jen lehký a bělostný kouř, který záhy mizí
kdesi v atmosféře, z jiných se řine něco hustého,
nažloutlého, co se ani náhodou nechce rozplynout i ve větším větru.
Nyní, kdy není zcela jasné, zda bude možné v naší obci zavést plyn nebo v případě, že
jej ani tak nebude někdo chtít zavést do svého
domu, by se měl každý, kdo vytápí domácnost
uhlím, vážně zamyslet nad tím, zda nadměrně
nezatěžuje či neobtěžuje okolí svým počínáním.
Exhalace z tohoto typu vytápění jsou sice závislé
na kvalitě použitého uhlí, ale také je velice významně ovlivňuje to, jak máme čistý a nastavený
kotel, vyčistěný komín a také, jak umíme topit.
Apelujeme tímto velice důrazně na naše
občany, kteří toto topivo používají, aby si nechávali u svých domů pravidelně čistit komíny,
udržovali kotle čisté a seřízené a snažili se topit
tak, aby minimalizovali vznik nadměrného kouře,
např. dostatečným množstvím vzduchu, které do
kotle proudí.
Je nutné též respektovat novou vyhlášku,
která pojednává také o spalování odpadu ze zahrad. Zde je možné spalovat jen pevné odpady,
jako například dřevo. Jiné zbytky, jako je tráva,
listí apod., není možné spalovat, nýbrž je nutné
je kompostovat.
O likvidaci odpadků z domácnosti se doufejme nemusíme zmiňovat. To je zcela
zakázané a provádějí to
pouze ti nejotrlejší hlupáci.
V případě, že bude něco podobného zjištěno obecním úřadem, bude s majitelem nemovitosti nebo bytu (v bytovkách) zahájeno správní řízení s možností vysokých pokut.

Dbejme na to, abychom nemuseli dýchat ještě
více škodlivin, než musíme, jelikož je vzduch už
tak dosti znečistěn.
(lk)

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
LIMUZY – BUDE ČI NEBUDE?
Střídavě černá a střídavě povolená stavba, resp. přístavba tzv. společenské místnosti
v Limuzích se stala takovým „Černým Petrem“
Limuz. Fakt, že první stavební povolení bylo vydáno v červnu roku 2001 stavební komisí obce
Tismice, která k tomuto nebyla kompetentní
(obec je kompetentní přijímat pouze ohlášení
drobných staveb do 16 m2 a udržovacích prací),
stále komplikuje možnost tuto místnost provozovat jako veřejně prospěšnou stavbu. Ať již byl
původní záměr stavitele jakýkoliv, fakt, že stavba
stojí a lze ji nepochybně smysluplně využít, nutí
současné zastupitelstvo obce „bojovat“ za její
dodatečné povolení. Místnost by měla sloužit
především jako místnost volební, dále místnost
pro konání veřejných schůzí, či organizování
dětských kroužků. Měla by tedy plně sloužit občanům Limuz. Stejný názor sdílí také pracovníci
Stavebního odboru MěÚ v Českém Brodě, kteří
tuto stavbu opakovaně povolili. Stavební zákon
totiž výslovně umožňuje stavbu ve veřejném
zájmu dodatečně povolit. Proti rozhodnutí MěÚ
Český Brod bylo však v minulém roce podáno
odvolání z řad vlastníků nemovitostí v obci Limuzy. Krajský úřad na toto odvolání reagoval
zrušením rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby a celou věc vrátil MěÚ v Českém Brodě.
A situace se znovu opakuje.
Rozhodnutím MěÚ v Českém Brodě ze dne
31.12.2004 byla přístavba společenské místnosti Limuzy opět dodatečně povolena. Stavební
odbor MěÚ v Českém Brodě do tohoto rozhodnutí zapracoval veškeré požadavky KÚ Středočeského kraje, podrobně odůvodnil zamítnutí
námitek, které byly proti původnímu rozhodnutí
vzneseny. Proti tomuto rozhodnutí bylo znovu
jedním z vlastníků nemovitosti v Limuzích podáno odvolání. Vzniklou situaci bude opakovaně
posuzovat Krajský úřad Středočeského kraje.
S jakým výsledkem???
(mz)
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ZVEŘEJŇOVÁNÍ
ÚŘEDNÍCH DOKUMENTŮ
V LIMUZÍCH
V minulém čísle našeho občasníku
byla zveřejněna informace o tom, že
z obecní vývěsky v Limuzích, která byla původně přibližně 1 den opatřena dvířky, dochází ke
zcizování úředních dokumentů. V momentě, kdy
k této skutečnosti přibylo i zcizení státní vlajky
ČR z budovy čp. 67 v Limuzích (bývalá knihovna
či obchod), byla celá věc předána Policii ČR.
Obecní úřad tímto s politováním oznamuje,
že veškeré úřední dokumenty – vyhlášky, zápisy
ze zastupitelstev apod. budou nadále vystaveny
pouze na Obecním úřadě v Tismicích. Aktuální
oznámení týkající se běžného provozu obce
budou na poničené vývěsce v Limuzích nadále
zveřejňována.
(mz)

OBČANÉ,

DBEJTE SVÝCH POPLATKOVÝCH

POVINNOSTÍ !

Obecní úřad Tismice upozorňuje, že termín pro zaplacení
alespoň první poloviny poplatku za
likvidaci komunálního odpadu vyprší dnem 31.3.2005. Výše poplatku, stejně jako
v minulém roce, činí 440,- Kč pro trvale hlášenou
osobu a 500,- Kč pro rekreační objekt, v němž
není trvale hlášena žádná fyzická osoba.
Ke stejnému datu je splatný i poplatek ze psa
ve výši 50,- Kč za prvního a 100,- Kč za každého
dalšího psa.
Obecní úřad Tismice eviduje nedoplatky za
likvidaci komunálního odpadu v roce 2004.
Všichni dlužníci byli úředně obesláni.
(oz)

Nařízení obce č. 1/2004, o zákazu
a stanovení podmínek pro spalování
suchých rostlinných zbytků
Obecní zastupitelstvo obce Tismice se na
svém řádném zasedání dne 13.12.2004 usneslo
vydat na základě § 50, odst. 1, písm. g) a h),
zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 a § 102, odst.
2, písm. d) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení obce:
Článek 1
Závaznost nařízení
Toto nařízení je závazné pro provozovatele
malého spalovacího zdroje znečišťování ovzduší, kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně
provozuje. Není-li taková osoba, považuje se za
provozovatele vlastník zdroje znečišťování.
Článek 2
Vymezení zákazu a stanovení podmínek
a) Na území obce Tismice je v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší zakázáno spalovat: 1. hnědé uhlí energetické
2. lignit
3. uhelné kaly
4. proplástky
5. odpad
b) Na otevřených ohništích lze spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí, rostlinné materiály.
Rostlinné materiály je možno spalovat pouze
suché a pouze při takových povětrnostních
podmínkách, kdy nebudou vznikajícím kouřem obtěžováni ostatní občané.
Při spalování je nutné dbát:
- požární bezpečnosti
- okolní nemovitosti a občané nesmějí být
obtěžováni spadem spalin
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-

při spalování musí být dodrženy podmínky dokonalého procesu spalování s co
nejmenší kouřivostí

Je zakázáno spalovat:
Vlhké listí, dále materiály, jejichž spaliny
by znečišťovaly ovzduší, tj. veškeré odpady
(např. kelímky, PET lahve, obaly, zbytky barev,
dřevo opatřené nátěrem, apod.)
Článek 3
Kategorie a zařazení zdrojů znečišťování
ovzduší

pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se
stanoví některá opatření k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku:
I.
čl. 1
V souladu se všeobecným zájmem na udržení
a ochraně veřejného pořádku v obci Tismice se
stanovují dále uvedená opatření, jejichž účelem
je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.

čl. 2
Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je
zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
Malými spalovacími zdroji znečišťování v daném místě a čase při respektování subjekovzduší se pro účely tohoto řízení rozumí stavby, tivních práv a zachování možnosti jejich realizazařízení a technologické objekty se stacionárním ce, zejména nedotknutelnost a soukromí osob,
zařízením spalovacího procesu ke spalování pa- ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé
liv o jmenovitém tepelném výkonu nižším než životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku
0,2 MW.
dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla
Článek 4
obsažená v právních normách, jednak pravidla
Sankce a kontrolní činnost
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale
jejich zachovávání je podle obecného názoru
1. Porušení povinností stanovených v tomto a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve
nařízení bude postihováno v souladu s platnými veřejném zájmu.
právními předpisy. */
II.
2. Kontrolu dodržování povinností stanovečl. 3
ných tímto nařízením provádí orgán v přenesené
1. Na veřejně přístupných místech lze nechat
působnosti.
volně pohybovat psy a jiná zvířata pouze pod
neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob
Článek 5
vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata (dále
Účinnost
jen „odpovědná osoba“) tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2005
mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou oso______________________________________ bou přivoláno a bezpečnost osob a majetku
__________________________________
zajištěna.
*/ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, § 46, odst. 1. Za přestupek podle
2. Odpovědná osoba /osoba provázející psa/ je
odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč. povinna zajistit, aby pes či jiné zvíře neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění
znečištění.
III.

Obecně závazná vyhláška obce
Tismice č. IV/2004,
kterou se stanoví některá opatření
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Tismice schválilo a vydává dne 13.12. 2004 v souladu s ust. § 10 písm. a)
a c), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-

čl. 4
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako
přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný
správní delikt.
čl. 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode
dne jejího zveřejnění.
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UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM
PSŮ
Případy obtěžování lidí volně pobíhajícími psy
se v naší obci stále množí. Jedná se zejména
o psy větších ras - vlčáky, rotvajlery. Stížnosti
pochází nejen od našich občanů, ale vyskytlo
se i přímé ohrožení poštovní doručovatelky.
Zatímco v Limuzích si
lidé často stěžují, že
psi bez dozoru, ale
bohužel i psi s doprovodem, znečišťují výkaly prostranství před
domy a také hřiště, v Tismicích se kromě toho
čím dál častěji objevují stížnosti na ohrožení lidí
ze strany volně pobíhajících psů. Je opravdu jen
otázkou času, kdy opět dojde k přímému napadení člověka! Dosud evidujeme minimálně dvě
napadení člověka za uplynulé dva roky.
Majitelé psů, prosím uvědomte si, že Vaši
psy, ať jsou jakkoliv hodní a přítulní k Vám, jsou
stále „jen“ zvířaty se svými pudy a obrannými instinkty. Může nastat situace, kdy psa nevědomky
vystraší i malé dítě, pes zareaguje instinktivně
a zaútočí. Výsledky takových napadení bývají
často fatální. Bolest z neštěstí pak nestihne jen
postižené, ale také Vás, majitele psů.
Konstatování, že Váš pes prostě přeskočí
plot nebo jej podhrabe, výmluvy, že jste odešli
jen na skok a zapomněli zavřít vrata, neobstojí.
Pes musí být zajištěn takovým způsobem, aby
se mimo Váš pozemek nemohl bez dozoru volně
pohybovat. Volný pohyb na veřejném prostranství (i v cizí zahradě) je možný pouze v případě,
že pes je schopný 100% reagovat na Vaše přivolání v případě ohrožení bezpečnosti lidí či majetku. Jinak lze se psem chodit pouze na vodítku.
Otázkou však je, zda existuje pes schopný 100%
reagovat na příkazy pána.
K méně závažné, avšak velmi nepříjemné
skutečnosti patří výše zmiňované znečištění ulic
a trávníků psími výkaly. Pravděpodobně každý si
po svém pejskovi na své zahradě uklidí. Avšak
co zůstane za plotem, jakoby se nás netýkalo.
Prosím zamyslete se nad svým postojem nejen
k našim psím přátelům, ale také k ostatním spoluobčanům. Vždyť svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého.
(mz)
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POŽÁR V LIMUZÍCH
V neděli dne 9.1.2005 v areálu statku pana
Bora v Limuzích hořelo. Místostarostu obce
o požáru chvíli před devatenáctou hodinou
informoval pan Oubrecht. Byli přivoláni hasiči
z Českého Brodu a starostkou obce také SHD
Tismice. Tismičtí zareagovali velmi rychle, byli
na místě za stejný čas jako českobrodští hasiči,
tzn. cca 10 min. po oznámení.
Oheň se podařilo zastavit v těsné blízkosti
stodoly statku, téměř na hranici soukromých
zahrad. Oheň spalující suchou trávu se díky silnému větru velmi rychle šířil od cesty za silážní
jámou a stodolou směrem k obytným domům.
Příčinu vzniku požáru šetřila na místě Policie
ČR. Neboť se v pravděpodobném místě vzniku
požáru nenachází žádné zařízení, které by požár mohlo způsobit, je možné, že k požáru došlo
z nedbalosti, popř. byl založen úmyslně.
Díky rychlému zásahu hasičů a poměrně příznivému času vzniku požáru, nedošlo k poškození zdraví ani majetku místních občanů. Přihodit
se taková situaci o několik hodin později, kdy již
všichni spali, mohl mít oheň na svědomí i zdraví,
možná životy lidí.
Sbor dobrovolných hasičů Tismice dokázal, že
je schopen rychle zareagovat a včas přispěchat
na pomoc. Tentokrát sice situace jejich přímý zásah nevyžadovala, ale byli připraveni. Jak uvedl
pan Páša ml.
(oz)

CESTY KOLEM BYTOVEK
V TISMICÍCH
Mnoho občanů žijících v bytových domech
v Tismicích neuspokojuje stav místních
komunikacích. Tyto vlastní dílem stát, dílem pan
Nehasil a v současné době jsou některé úseky
vydávány přímo majitelům domů či Stavebnímu
bytovému družstvu Kolín. Tento roztříštěný
vlastnický stav vede k tomu, že se o komunikace
nikdo nestará. Restituční řízení celou situaci
velmi zkomplikovala.
Nejkritičtější úseky komunikací v minulosti
opravovala a také letos provizorně udržovala
obec. Obec také v polovině roku 2004 požádala
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod těch úseků komunika-

cí, které stát vlastní. Věc nebyla dosud vyřízena.
Přejde-li v budoucnu alespoň část cest do majetku obce a dojde-li k dohodě mezi stávajícími
majiteli a obcí, k dohodě o nějaké formě převodu
nebo o finančním
podílu na realizaci
rekonstrukce komunikací, je naděje, že se občané
časem
dočkají
zkvalitnění místního prostředí.
(mz)

v budoucnu napojeny na ČOV v Českém Brodě.
Předběžná kalkulace realizace celého díla se dle
zvolené varianty může pohybovat od 10 do cca
18 mil. Kč.
Současná situace je taková: Jasné rozhodnutí
ve věci plynofikace ještě nepadlo, obec tedy
neví, kam bude směřovat své finance. Vedení
obce však chce být připraveno ve vhodný
čas „sáhnout do šuplíku“ pro hotový projekt
kanalizace a tento přiložit k žádosti o dotaci.
V současnosti není pokladna státu, potažmo EU
malým obcím příliš nakloněna, ale situace se dle
dostupných informací může brzy změnit. Žádat
o dotaci lze i opakovaně v průběhu několika let.
K žádosti je však nutno přiložit hotový projekt.
Obec tedy oslovila několik projekčních firem,
Občasník Trubadúr v minulosti opakovaně z nichž byla vybrána fa Ing. Pytelky z Prahy, která
uveřejnil články týkající se třídění komunálního dovede projekt kanalizace do stadia územního,
odpadu. Velmi vtipně toto téma zpracovala také resp. vodoprávního rozhodnutí. Budou-li finanční
Česká televize formou krátkých reklamních šotů. prostředky, lze do dvou let od vydání územního
Zejména sklo, papír a plasty zvyšují objem od- rozhodnutí požádat o vydání stavební povolení.
padu, který je draze ukládán v našem případě Tento další krok bude zajišťovat na základě
v Radimi. Od množství, resp. hmotnosti uložené- zkušeností s ní učiněných firma shodná, popř.
ho odpadu se také odvíjí výše bude vybrán jiný projektant.
Celá akce je „během na dlouhou trať“, nelze
ročního poplatku, který občan
odvádí do obecní kasy. Pro ji realizovat během několika týdnů. Závěrečný
rok 2005 byla výše poplatku účet obce za rok 2004 ukázal, že obec má
ponechána v původní výši k dispozici finanční rezervu cca 3 mil. Kč. Je
440,- Kč. Obec ale již nyní tedy jasné, že bez finanční výpomoci státu
doplácí na každého občana se v budoucnosti neobejdeme. Věříme, že
36,- Kč. Kromě toho obec úspěch přeje připraveným, proto se do těchto
navíc platí likvidaci skla, pa- přípravných prací vedení obce pouští.
Nutné je také zmínit část obce Limuzy. Územní
píru, plastů, objemného odpadu v kontejnerech
rozhodnutí pro zastavění lokality bývalého statku
a odpadu nebezpečného. Za třídění však obci
v Limuzích je rozpracováno, ke konkrétnějším
na základě smlouvy s EKONOMEM náleží odjednáním mezi obcí a potenciálním investorem
měna. Tato sice zdaleka nepokryje výše uvedezatím nedošlo. Na základě dostupných informací
né výdaje, ale rozhodně je sníží. Výše odměny
předpokládáme, že investor, který tuto lokalitu
poukazované EKONOMEM na účet obce se řídí
koupí, postaví v Limuzích ČOV (čističku
množstvím vytříděného odpadu. Je-li odměna
odpadních vod). O možnosti připojení stávajících
vyšší, může si pak obec dovolit do jisté míry
objektů bude obec jednat.
(oz)
kompenzovat výdaje každého občana, obci také
zbývá více finančních prostředků na jiné projekty.
(mz)

ODPAD A OSVĚTA

KANALIZAC E
Obec Tismice zahájila první kroky k zajištění
projektu kanalizace. Aktuálně se uvažuje
o odkanalizování obce Tismice, části Tismice
v součinnosti s obcí Mrzky, obě obce by měly být
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„Někdy je jednodušší sehnat
10 milionů korun než pouhý 1“.

ské žuly, je stávající plán péče orientován pouze
na ochranu tohoto geologického fenoménu. Dle
tohoto současného plánu péče lze provádět pouze odstraňování křovin u žulových balvanů. Jiné
Tolik z vyjádření p. Jakubce, dlouholetého
zásahy přípustné nejsou.
starosty obce Luštěnice na Mladoboleslavsku.
V současné době se připravuje nový plán
Do této vesnice jsem zavítala v souvislosti s firpéče, platný od roku 2007. V rámci jeho zpramou NET CAAL, která zde provádí výstavbu řacování proběhne i základní biologický průzkum
dových domků na klíč. Tato firma je totiž potenpředmětného území a v případě výskytu cenciálním investorem výstavby v Limuzích. Pana
ných biotopů a organismů (jezírka s největší
starosty jsem se zeptala na zkušenosti s touto
pravděpodobností cenným biotopem budou) je
firmou. Reference byly dobré.
možné následně plán péče přizpůsobit.
Naše debata se však stočila i na jiná témata.
Na letošní rok plánuje KÚ SK, odbor ŽP úklid
Probrali jsme řadu problémů, od obchodu po
drobného odpadu v území přírodní památky.
komunikace, školu, kanalizaci, vodovod, plyn
Rozsah úklidu bude kvůli aktuálnosti přesně
i kulturu. Luštěnice dnes mají přes 1 000 obyvaspecifikován v předávacím protokolu těsně před
tel a patří k nim ještě některé další obce. Jejich
provedením prací.
rozpočet je několikanásobně vyšší než rozpočet
Tolik z dopisu adresovaného obci Tismice.
obce Tismice (pozn.: v Tismicích pro rok 2005
Vedení obce svým dopisem ze dne 15.2.2005
činí 3 395 900 Kč). Obec investuje, shání donabídlo KÚ SK spolupráci minimálně při zajištění
tace pohybující se v řádu desítek milionů korun.
úklidu přírodní památky a zároveň vyjádřilo svůj
Pan starosta Jakubec však nezapomíná na
požadavek připravovaný plán péče připomínkodobu, kdy i oni začínali. Situaci s přidělováním
vat.
dotací komentuje slovy v nadpisu tohoto článku:
Pozn: ZCHÚ Klepec se rozkládá v k.ú. Přiši„Někdy je jednodušší sehnat 10 než pouhý 1 mimasy a Limuzy. Vlastnické právo k těmto pozemlion korun“.
kům náleží obci Přišimasy, dále státu ČR a dílem
Vedení obce Tismice není z těch, které by
také soukromým vlastníkům.
(mz)
chtělo „skuhrat“, avšak realita je prostě taková.
Financování malých obcí je ve stavu, že příjmy
postačí na zajištění základních služeb a chodu
obce, větší projekt bez dotace však realizovat POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
nelze. Pustíme-li se do větší akce, půjdou na
několik let stranou i tak palčivé problémy jako je
stav místních komunikací, chodníků, osvětlení
Tak jako v loňském
apod.
(mz)
roce, zve i letos obec-

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ MALOPLOŠNÉ

ní úřad občany Tismic

ÚZEMÍ

i Limuz na společný

K L E P E C
Na podnět manželů Nevoralových z Limuz
oslovil OÚ Tismice Český svaz ochránců přírody
a Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Náš dotaz zněl,
jakým způsobem je zajištěna a organizována
nejen ochrana, ale i údržba chráněného území
a také, jakou měrou bychom jako občané mohli
pomoci.
Dopisem RNDr. Jaroslava Obrmajera, vedoucího odboru, nám bylo sděleno následující:
„Neboť jsou předmětem ochrany ve zmíněném území významné zbytky zvětrávání říman10

výlet, tentokrát na hrad Kokořín. Rádi bychom
vyšli vstříc pracujícím a školáčkům, proto jsme
zvolili víkendový termín. Pojedeme v sobotu dne
21. května 2005, čas odjezdu a návratu bude
upřesněn. Počítejte však s celodenním výletem,
který by měl zahrnovat návštěvu hradu Kokořín,
procházku krásnou přírodou CHKO Kokořínsko,
dále návštěvu města Mělník (soutok, zámek,
město). Výlet je určen všem, kdo ujdou alespoň

6 km, lidem s dobrou náladou a chutí poznávat
naši krásnou zem, mladým i těm starším. Doporučujeme sportovní obuv, pláštěnku, svačinu.
Počítáme s možností zakoupení oběda.
Můžete s sebou vzít svá vnoučata nebo kamaráda, kamarádku z okolních obcí. Počítejte

jeden správní celek. K těmto změnám mělo dojít k 11.12.2004. Dopisem z 8.11.2004 KÚ SK
oznámil, že se změny provést nepodařilo, a že
tyto budou realizovány k 6.3.2005. Nestalo se
tak.
Vedení obce podalo ke KÚSK i na samotný
ROPID stížnost pro řešení stávající situace. KÚ
přijal opatření k nápravě. Během následujících
měsíců zasedneme ke společným jednáním.
(mz)

s příspěvkem na dopravu ve výši 50,- Kč na
osobu, zbylé náklady na dopravu hradí obec
Tismice.
Svůj zájem hlaste prosím na OÚ Tismice. Postačí i telefonicky na tel. č. 321 622429 v úředních hodinách.

(oz)

ÚPRAVA RANNÍHO
AUTOBUSOVÉHO SPOJE LINKY
230 A 435 Z LIMUZ
Dne 15.2.2005 bylo OÚ Tismice doručeno následující rozhodnutí Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje:
„ K 6. březnu 2005 bude spoj č. 5 výše uvedené linky uspíšen o 5 minut, tzn. odjezd z Hradešína bude posunut ze stávajících 6:52 hod.
na 6:47 hod. a příjezd do Rostoklat cca na 7:00
hod. Mezi zastávkami Tismice - Limuzy a Břežany II bude zřízena zastávka Rostoklaty „žel.
stanice“ – spoj č. 5 tedy bude mít v této zastávce
návaznost na vlak Os 9328 jedoucí do Prahy.“
Toto rozhodnutí, byť bylo vydáno se značným
zpožděním, je první vlaštovkou v komunikaci
s ROPIDEM a s Krajským úřadem. Avšak jeho
přínos kalí skutečnost, že se v podstatě jedná pouze o nápravu nefungujícího spoje linky
435. Obec Tismice požadovala dopisem ze
22.12.2004 ponechání větší časové rezervy,
resp. požadovala odjezd autobusu z Hradešína
v 6:40 hod. Zda bude spoj opravdu dobře fungovat, prověří čas.
Paradoxní na celé situaci však je, že od jara
2004 probíhají jednání mezi KÚ SK, ROPIDem
a obcí Tismice o celkové reorganizaci autobusových linek, resp. o stažení dopravy z obce
Limuzy na Český Brod přes Tismice, tak aby
došlo k propojení obou částí obce, které tvoří

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V Ý Z VA !
Tímto žádám všechny vlastníky zemědělské
půdy (vyjma zahrad) v k.ú. Tismice a k.ú. Limuzy, aby zvážili možnost zažádat o komplexní pozemkové úpravy v katastru obou obcí.
Zjednodušeně řečeno, komplexní pozemková úprava řeší konkrétní katastrální území jako
celek. Na základě jednání s vlastníky dochází
k výměnám a scelování pozemků s cílem sloučit pozemky jednoho vlastníka do větších celků.
Úpravy by měly odstranit problémy spojené
s podílovým vlastnictvím pozemků, komunikací
apod. Po dokončení úprav následuje digitální
zmapování katastru a nové vytyčení vlastních
pozemků.
Komplexní pozemkové úpravy přinášejí vlastníkům zjednodušení evidence pozemků, zjednodušení nájemních vztahů s nájemci, zjednodušení výpočtů daní apod. Je to však akce trvající
3 - 4 roky od jejího započetí. Z tohoto důvodu je
třeba požádat co nejdříve. Proto prosím zvažte
tento návrh obce opravdu zodpovědně.
Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav podává u Pozemkového úřadu
v Kolíně obec po té, co nashromáždí písemné
souhlasy vlastníků, jejichž pozemky dohromady
přesáhnou 50% celkové výměry zemědělské
půdy daného katastrálního území.
Vlastník, který má zájem se k žádosti připojit,
osobně sdělí OÚ Tismice své jméno, číslo LV,
výměru zem. půdy, jež vlastní a vše stvrdí svým
podpisem.
Se svými odbornými dotazy je možné se obracet přímo na Pozemkový úřad v Kolíně, na pí.
Ing. Zajícovou (tel. č.: 321744386).
(mz)
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
90. narozeniny

Anna Tylová

70. narozeniny

Drahoslava Skalová z Tismic

60. narozeniny

Eva Doubová z Tismic

55. narozeniny

Jiří Rybníček z Limuz
Jaromír Polák z Tismic
Zdeněk Bauer z Tismic

50. narozeniny

Helena Wimmerová z Tismic
Jaroslav Doležal z Tismic

Všem oslavencům přeje zastupitelstvo obce hodně zdraví a osobní pohody.

!!! DRUHÝ ROČNÍK MÁJOVÉ OSLAVY SE BLÍŽÍ !!!
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na druhý
ročník Májové oslavy, která se minulý rok díky dobré
organizaci, vydatné pomoci našich dobrovolných
hasičů a skvělé hudbě tak vydařila.
Aby tomu bylo tak i letos, ponechali jsme
podstatné věci takové, jaké byly.
Tak tedy v sobotu 14.5.2005 se na Vás těšíme
v kulturním sále v Tismicích.
K tanci a poslechu zahraje opět hudební skupina

HORVÁTH - BAND.

______________________________________________________________________________

- INZERCE Prodáme RD v Limuzích, pozemek 2200 m2, zast. plocha
170 m2.
V přízemí: byt 2+kk (90 m2) po kompl. rekonstrukci (rozvody,
podlahy, omítky, okna, dveře atd.), zbylých 80 m2 určeno na
garáž a dílnu.
Podkroví (cca 150 m2) připraveno pro vestavbu. Nová
střecha, střešní okna. Cena: 2,25 mil. Kč + 450tis. Kč
hypotéka.
Více informací na tel. č. : 604 316874 nebo 602 228728 nebo
email: hfukalova@tiscali.cz.

Zde může být i Váš
inzerát

______________________________________________________________________________
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