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Záplavy v Limuzích a další důležité informace pro občany
Tismic a Limuz

dokázali, že jsou akceschopní, velice dobře organizovaní, ochotni pomoci nad rámec svých
povinností. Na tomto místě jim oficielně děkuji
Vážení spoluobčané. Náš občasník se na po- za pomoc obci. Velice si jejich práce vážím.
měrně dlouhou dobu odmlčel. Ne, že by nebylo o
SDH Kouřim poskytl opakovaně a zdarma
čem psát, ale protože bylo opravdu stále co dě- svůj kropicí vůz i s posádkou. Starostka obce
lat, nezbyla energie sednout k počítači a vytvořit Kouřim neváhala řidiče vozu odvolat ze zaměstnové příspěvky. Obecní úřad Tismice se snaží nání a vyslat jej do Limuz na pomoc. Kouřimské
občany obou našich obcí informovat o veškerém radnici a jejím hasičům rovněž patří veliký dík.
dění na svých vývěskách – i Limuzy již mají svou
Dík patří i všem občanům, kteří pomáhali při
vývěsku opět zasklenou a tedy chráněnou před likvidaci následků záplav.
rukama vandalů, avšak strohé sdělení nemůže
Obec Tismice do dnešního dne (10.8. 2005)
občanům vše dostatečně vysvětlit. Prostor pro zaplatila za odklízení bahna z obce cca 35.000
podrobnější popis a zdůvodnění, či obšírnější Kč. Obec plánuje vyčištění části dešťové kavysvětlení poskytují právě tyto stránky, které se nalizace v Limuzích, obnovení a zprůchodnění
Vám dostávají do rukou.
škarp u pana Kováře a také opravu místní koM. Zdražilová
munikace tamtéž. Dále je nutné vyčistit vodoteč
u výjezdu z obce Limuzy směr Rostoklaty. Zeleň
„ZPŮSOB LÉTA ROKU 2005 okolo propustku na křižovatce u Bucharů byla
zredukována, prostranství vyčištěno. Za tímto
ZDÁ SE MI OPRAVDU
účelem najala obec Tismice dva brigádníky.
NEŠŤASTNÝM“
Největší podíl na odklízení náplav odvedl spolu se svými zaměstnanci starosta obce Mrzky
pan Páv, dále pan Ryšlink z Vrátkova, pomohly
Dne 28.dubna 2005 ve večerních hodinách také Technické služby Český Brod, středisko
zvoní mobilní telefon. Na druhém konci „drátu“- Rostoklaty Řepařského institutu Semčice odklíse představuje pan Prax, pověřený zpracovatel zelo náplavy těžkou technikou.
povodňových plánů Českobrodska. Společně
Obec Tismice opakovaně u Správy a údržby
odsouhlasíme základní identifikační údaje obce, silnic Kutná Hora urguje opravu komunikací,
pan Prax se dotazuje na výskyt záplavových si- obnovu škarp, opravu propadlého propustku na
tuací v našich obcích v minulých letech. „ U nás křižovatce u Bucharů. Momentální atmosféra na
v pohodě, nebezpečí větších záplav, domnívám SÚS je velmi napjatá, kraj připravuje velkou reorse, u nás nehrozí“ – zní má odpověď. Jak hlubo- ganizaci činnosti SÚS, která si od 1.9. 2005 má
ce se mýlím, v tu chvíli ještě netuším.
údajně najímat k pracím pouze soukromé firmy.
V pondělí dne 30.5. 2005 zaplavuje bahno SÚS KH argumentuje nedostatkem finančních
z vrchu Klepec centrum obce Limuzy. Myslím, prostředků a na naše urgence reaguje velmi
že většina přítomných, včetně mne, zažívá po- vyhýbavě.
dobnou situaci poprvé,. Kontaktuji profesionální
Likvidace následků záplav je jistě velmi nutná,
hasičský záchranný sbor, sháním pitnou vodu, jak je to ale s preventivními opatřeními?
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a místostaBezprostředně po první vlně záplav se na OÚ
rostou obce domlouváme plán činností pro nad- v Tismicích uskutečnilo jednání za přítomnosti
cházející hodiny. Je to pro všechny zúčastněné p. Praxe, Ing. Vodičky z OŽP v Českém Brodě,
velká zkušenost. Obdobná situace se opakuje pana Balouna, paní Coombesové a agronoma
i v noci na 31.5. a také 10. července i 19.čer- Ing. Kabíčka ze střediska Rostoklaty – Řepařvence tohoto roku.
ského institutu Semčice. Výsledkem tohoto jedNyní se ohlížím zpět a rekapituluji.
nání byl příslib ŘI zařadit do osevního postupu
HZS Český Brod zasahoval první den záplav. po sklizni slunečnice opět obilninu. Hlavní příčiZásah byl velmi profesionální, velitel zásahu nou záplav bylo nepochybně kromě klimatických
nám pomohl v situaci se zorientovat, řešit neja- jevů, osetí polí vrchu Klepce širokořádkovou
kutnější problémy.
plodinou - slunečnicí. Hrubým porušením všech
SDH Tismice po boku HZS Český Brod neú- agrotechnických zásad bylo setí slunečnice v řanavně pracoval od prvního dne záplav a později dě místech po spádnici. Opakující se záplavy a
převzal práci profesionálního sboru v celé šíři. tlak vedení obce přesvědčil vedení ŘI Semčice
Přestože se naši hasiči také učili za pochodu,

SLOVO ÚVODEM
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o nutnosti provést zásadní opatření ihned a to i
za cenu škod na vyseté plodině. Ing. Suk, jeden
z majitelů ŘI nakonec uznal, že ztráty na plodině
rozhodně nebudou větší, než by byla náhrada
škod způsobených záplavami. Dne 29. července
byla orba provedena a intenzivní deště následujícího víkendu toto opatření prověřily. Orba byla
účinná. V následujícím týdnu se někteří řidiči,
včetně prozatím neznámého řidiče „MIXU“, zcela bezohledně postarali o to, že pásy orby byly
koly vozů udusány, čímž znovu vzrostlo nebezpečí splavování zeminy z pole. Je velmi těžké
nyní vinit ŘI Semčice z toho, že neučinil účinná
opatření. Obec Tismice ve spolupráci se Semčicemi zajistí vjezd na vrch Klepec závorou.
Fakt, že obec Limuzy je položena pod vrchem
Klepec a voda přirozeně stéká nejkratší cestou
směrem dolů, změnit nelze. Kanalizace obce
sice není zcela v pořádku, avšak při záplavách
se ukázala jako funkční. Odborník na povodně
pan Prax potvrdil, že takové množství vody není
schopna pojmout žádná kanalizace, byť by byla
v nejlepším stavu. Navíc, ucpe-li se vpusť bahnem a trávou, nezbývá než mechanicky stále
dokola nános odstraňovat, což je v záplavové
vlně velmi obtížné. V obci Limuzy neexistuje
fungující systém škarp. Původně zde sice byly,
avšak v průběhu let je často sami občané zasypali. Otázkou zůstává, zda je všude pro jejich
obnovení dostatek prostoru.
Obec Tismice obdržela od ŘI příslib úhrady
likvidačních prací na veřejných prostranstvích.
Vlastníci jednotlivých nemovitostí byli místostarostou obce panem Boudou na schůzi v Limuzích informováni o možnosti obrátit se přímo na
ŘI Semčice a vyjednat úhradu škody z jejich pojistky. OÚ Tismice kontakt na vedení ŘI Semčice
všem postiženým poskytne.
Budoucnost polí na Klepci je zatím velmi nejasná. Nejaktuálnější informace od ŘI zní. Na
výše uvedených pozemcích se ŘI Semčice dále
hospodařit zdráhá. Poloha a umístění obhospodařovaných pozemků byla v minulosti vymezena na základě složitých jednání mezi vlastníky
polí, ne každý je s umístěním jím oraných polí
spokojen. Někteří obhospodařovatelé se vůči
jiným cítí polohou pozemků znevýhodněni.
Tak je tomu i v případě ŘI Semčice. V pátek 5.
srpna se uskutečnilo v této věci jednání na OÚ
v Tismicích, ke kterému byli zde hospodařící zemědělci přizváni. Z vyzvaných se dostavil pouze
pan Černý z Tismic. Ostatní výzvu ignorovali,
řádně se neomluvili. Vedení obce úředně obešle

všechny vlastníky a vyzve je k dalšímu jednání v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
dle něhož je nutné zajistit obhospodařování
pozemku takovým způsobem, který by zabránil
splachům nejúrodnější vrchní vrstvy půdy
– ornice, tedy degradaci kvality půdy.
Vedení obce rovněž vyzvalo pozemkový úřad
v Kolíně k zavedení účinných opatření –nutných
pozemkových úprav, které by vyloučily další riziko záplav. Pozemkový úřad se své povinnosti
nezříká, avšak s ohledem na nedostatek financí
v horizontu několika příštích let tato opatření
neučiní.
V neposlední řadě požádala obec Tismice oficielně ředitele Krajského úřadu Středočeského
kraje o dotaci na údržbu veřejných prostranství
v Limuzích.
Poslední zasedání zastupitelstva obce Tismice konstatovalo, že v průběhu podzimu tohoto
roku navýší v souvislosti s lokálními záplavami
rozpočet a převede část rezervy na nejnutnější
opatření realizovaná v Limuzích.
M. Zdražilová

VODNÍ ŽIVEL
LIMUZÍCH
Příspěvek našich dobrovolných hasičů
k záplavám v Limuzích

Dne 30.května 2005 se
v odpoledních hodinách nad
obcemi Tismice a Limuzy „prohnal“ živel v podobě silného
přívalového deště s bouřkou a kroupami.V Tismicích jsme toto řádění počasí téměř nepocítili,
zatímco v Limuzích na tom byli někteří obyvatelé
podstatně hůře! Ale začněme z pohledu Sboru
dobrovolných hasičů obce Tismice od začátku.
V pondělí 30.května 2005 jsme byli okolo
17.00 hod starostkou obce povoláni, abychom
pomohli odstraňovat škody, které napáchal přívalový déšť s bahnem v Limuzích. V krátké době
jsme se ve složení: Páša Jiří, Páša Václav, Koza
Jiří, Strnad Josef, Budský Jiří, Heřtus František a Heřtus Petr, sešli u hasičské zbrojnice v
Tismicích. Na auto jsme naložili lopaty, gumáky
a nepromokavé kabáty, v rychlosti ještě zkontrolovali ostatní výbavu a vyrazili směr Limuzy.
Po dojezdu na místo jsme byli ihned v kontaktu
s již zasahující jednotkou profesionálních hasičů
z Českého Brodu a starostkou obce, paní Zdra3

žilovou. Velitel zásahu ZHS Český Brod nám
vytyčil úkoly,které jsme následně začali plnit:
1.úkol : 17.30 hod – 17.50 hod čerpání vody ze
studně pana Jalovce č.p. 52 ,
2.úkol : 17.50 hod – 18.20 hod čerpání vody ze
společné studny rodin Brožovských, Bucharových a Korbových,
3.úkol : 18.20 hod – 21.30 hod čerpání vody ze
studny a zároveň ze dvora pana Valentíka.
V průběhu odpoledne a večera déšť stále
s menší či větší intenzitou dopadal na naše již
tak dost promočené oblečení. Co však bylo horší, že za našima zády se opět valila kalná voda,
která znovu a znovu zaplavovala již odčerpané
studně a dvory. Když se počasí „trochu umoudřilo“ a již nehrozilo další vážnější nebezpečí,
padlo v 21.30 hod rozhodnutí o ukončení akce.
Ještě před naším odjezdem jsme byli požádáni
starostkou obce, zda bychom nemohli druhý den
pomoci opět. Bez velkého přemýšlení naši členové tuto pomoc přislíbili, ač jich většina měla
druhý den jít do zaměstnání. A tak ještě na místě
samém někteří z nás „žhavili“ mobilní telefony
a zajišťovali si narychlo dovolenou u svých zaměstnavatelů. Domluvili jsme se, že nazítří dorazíme v 8.00 hod. Domů jsme toho večera dorazili
špinaví, promočení a unavení, ale s pocitem, že
jsme pomohli.
Druhého dne, 31.5.2005, jsme do Limuz vyrazili ve stejném složení jako dne předešlého,
posíleni navíc Jaroslavem Pášou. Po příjezdu
na místo byl opětovně vypracován plán prací,
které bylo třeba tento den uskutečnit. Nahlédněme nyní pod pokličku hasičského hlášení o
činnosti sboru dobrovolných hasičů Tismice ze
dne 31.5.2005:
1.úkol : 8.00 hod - 8.50 hod p.Kovář č.p.33, odčerpání vody ze studně a vyproštění vozu Škoda
Favorit ze zabahněného dvora,
2. úkol : 8.50 hod - 9.10 hod p.Vejvoda č.p.6,
odčerpání vody ze studně,
3.úkol : 9.10 hod - 9.30 hod p.Jalovec č.p.52,
odčerpání vody ze studně,
4.úkol : 9.30 hod - 10.15 hod společná studna
rodin Brožovských, Bucharových, Korbových,
odčerpání vody a následné vyproštění dvou
osobních automobilů z bahna,
5.úkol : 10.30 hod - 10.55 hod p.Fleming, odčerpání vody ze studně.
6.úkol : 11.00 hod - 11.15 hod p.Valentík č.p.4,
odčerpání vody ze studně,
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7.úkol : 11.20 hod p.Passer č.p. 36, provedena
kontrola studny,
8.úkol : 11.25 hod - 12.30 hod p.Kovář č.p.33,
odklizení bahna ze dvora,
9.úkol : 13.00 hod - 13.15 hod p.Buchar, odklizení bahna ze dvora .
10.úkol : 13.15 hod - 14.00 hod čištění komunikace a odtoku kanalizace,
11.úkol : 14.00 hod – 14.15 hod pí.Průšová, odklizení bahna ze stodoly,
12.úkol : 14.20 hod – 16.00 hod úklid cesty k cihelně,
13.úkol : 16.15 hod – 18.30 hod čerpání vody do
cisteren kropicích vozů z tismického rybníka,
14.úkol : 18.30 hod – 19.00 hod mytí a základní
údržba hasičské techniky.
Tolik z hlášení o zásahu dobrovolných hasičů
Tismice, předaného okresu.
Co říci na závěr? Snad jen, že jsme prokázali
užitečnost našeho spolku a schopnost pomoci
spoluobčanům v obtížné situaci. Záplavy v Limuzích pro nás byly cennou zkušeností. Přesto
doufáme, že nás zde nebude do budoucna tak
často třeba.
Zvláštní poděkování patří jistě starostce obce,
paní Zdražilové, která se akce po celou dobu
aktivně účastnila. Z našeho hasičského pohledu nemůže být řečena jediná výtka. Starostka
obce zprostředkovávala komunikaci mezi námi,
hasiči profesionály, spoluobčany a pracovníky
řepařského institutu z Rostoklaty. „Takže paní
starostko, za toto ještě jednou děkujeme a velice
se těšíme na naši další spolupráci“.
Dále bychom chtěli poděkovat Ladislavu Borovskému, který vypomáhal vlastní technikou
při dopravě cisterny s pitnou vodou z Českého
Brodu a dále při odstraňování nánosů bahna
z komunikací.
Poděkování náleží také do vlastních řad – zde
jsem ale nedostal povolení k tomu,abych zveřejnil jména. „Tedy, díky holky za bezvadný servis,
co se jídla týče, i za to suché oblečení.
A ještě zasíláme poděkování do limuzských
řad, konkrétně rodině Bucharových: „Líbo, párky
neměly chybu a přišly nevídaně vhod“. „Stando,
tvoje medicína má něco do sebe – všichni jsme
to přežili bez následků!“ Taktéž děkujeme restauraci Pod kaštanem : „Mirinko, bezvadná obsluha
a ještě zdarma poskytnutý výborný plzeňský
doping. Ač jsme přímo u Vás nezasahovali, byla
to příjemná polední pauza strávená ve Vašem
podniku!“

Jistě by se našlo více dobrých duší, které
nám pomohli a to jakýmkoli způsobem – všem
Vám děkujeme!
Ohni a „velké vodě“ zmar,Vaší práci zdar!
SDH Tismice(Petr Heřtus)

HASIČI ZAMÁVALI
„MÁNĚ“
V průběhu letošních
prázdnin
se tismičtí hasiči
jen neradi loučili se
svou drahou Máňou. Ale co naplat, léta se hlásila stále hlasitěji a
nedej bože, aby nevydržela. Tak jí raději prodali
a pořídili kamarádku mladší. Jméno ještě nemá,
ale určitě se ho brzy dočká. Je krásná, trochu
hranatější, červená jak jahůdka. Hlavně je v ní
více místa a pohodlí a bude také trochu rychlejší.
Však se u hasičů ani neohřála a hned ji vlekli do
Limuz. Ale tak to má být.
Obec Tismice tímto děkuje sponzorům, kteří
na koupi nového hasičského automobilu přispěli:
Částkou 5.000,- Kč přispěla firma Arnošt, částkou 3.000,- Kč pan Černý a částkou 18.500,- Kč
SDH Tismice.
(ou)

PARK V TISMICÍCH
V současné době vzniká
v centru obce Tismice nový
parčík. Zhotovení cesty
zadala obec Tismice panu
Dušanu Pangráci z Tismic, firma Arnošt
z důvodu pracovního vytížení zakázku
odmítla. Dvě krásné masivní lavičky dodala
firma KARIM z Kroměříže. Výsadbu dřevin a
keřů ve spolupráci s obecním úřadem navrhl a
provádí Ing. Bažant z ČZU Praha. Firma Mikeš
zajistila dokončení chybějící části chodníku mezi
parkem a vjezdem pana Nehasila.
V Tismicích vzniká velice pěkné a milé zákoutí. Místo, kde je možné v klidu posedět. Obecní
úřad žádá všechny své občany, aby se k parku

chovali jako ke svému majetku, tedy slušně a
šetrně. Vždyť kromě peněz obce, vašich daní,
byl park vybudován i ze sponzorských darů, jmenovitě daru rodiny Peteříkových, Makovcových,
Pangrácových, Křivánkových,
Zdražilových,
Pešavových,
Hrůzových, Černých (urovnání terénu a osetí travou) a dále
paní Novákové, Baborové a Tylové z Tismic.
(ou)

NOVÁ VÝSADBA V LIMUZÍCH
Zdálo by se, že údržba zeleně v Limuzích je
upozaděna, ale není tomu tak. Na jaře tohoto
roku byla vysázena řada javorů podél obecní
komunikace u nemovitosti pana Jiřiny. Stále ještě sháníme kvalitní a vzrostlé červené kultivary
dvou kaštanů, které by měly být umístěny u společenské místnosti a u rybníka v Limuzích.
Starostku obce již kontaktovala studentka
České zemědělské univerzity v Praze, která si
jako téma své diplomové práce vybrala právě
zeleň obce Limuzy. Měl by vzniknou projekt,
který by byl výchozím podkladem pro obnovu
a údržbu zeleně v Limuzích v příštích cca 30
letech. Projekt by měl vycházet z historických
poměrů obce a jejího jedinečného charakteru.
(mz)

ZMĚNA TRASY AUTOBUSOVÉ
LINKY č.435
Vážení spoluobčané, doufám, že dnes mohu
již zodpovědně prohlásit, že od 1.9. 2005 bude
autobus l. 435 projíždět z Hradešína, přes Limuzy a dále přes Tismice do Českého Brodu.
Snahou (dle informací ROPIDu) prý již předchozího zastupitelstva obce Tismice bylo v rámci základní dopravní
obslužnosti propojit obě části obce, tedy Limuzy
s Tismicemi a naopak. Jednání se vlečou minimálně od jara roku 2003. Ne vždy panovala na
všech zúčastněných stranách ochota stav měnit.
Nyní je vše dojednáno.
V Limuzích vznikly dvě nové zastávky. Ve
směru na Český Brod bude autobus zastavovat
oproti nemovitosti Nevoralových, v opačném
směru oproti Ditrichovým, autobus tedy nebude
5

zajíždět do centra obce Limuzy. Toto řešení jsme
preferovali, protože budování nových zastávek
není levnou záležitostí a dále jsme si dobře vědomi, že cesta ke vzdálenějším zastávkám bude
z hlediska bezpečnosti komplikovanější. Avšak s
použitím manipulačního vozu bylo zjištěno, že
bez couvání se autobus v centru Limuz prostě
neotočí ani nezabočí po místní komunikaci podél
hřiště zpět.
Nové zastávky vzniknou také u bytovek v Tismicích, zde naopak dojde k výraznému zlepšení
bezpečnostní situace při docházce školních dětí
na autobus.
Linka bude nadále jezdit ve stávajících časových intervalech. Navíc přibude večerní spoj
v půl šesté z Brodu a zpět. Právě tento spoj,
domnívám se na základě osobních rozhovorů
s občany Limuz, velmi pomůže zejména ženám,
které si v klidu vyřídí v Českém Brodě nejnutnější záležitosti i po té, co odejdou ze zaměstnání
nebo vyzvednou své děti ze škol a školek. Nevýhodou je skutečnost, že občané Limuz nestihnou
dřívější ranní vlakový spoj do Prahy, který nyní
stíhali z Rostoklat. Naopak cesta na obecní úřad
či do Mateřské školky v Tismicích se mnoha občanům usnadní. Doufejme, že i školáci nebudou
ráno cestovat v přeplněných vozech, jak tomu
bylo doposud.
Zastupitelstvo obce Tismice zvážilo všechna
pro a proti uskutečňovaných změn. S vědomím
toho, že změny nemusí být okamžitým jednoznačným přínosem, že si vyžádají nemalé investice do budování zastávek a také značné navýšení úhrad na účet dopravních podniků, avšak
také s vědomím, že výhledově je propojení
našich obcí velkým pozitivem a oslovení občané
ho vesměs vítají, změny schválilo. Připravovaný
jízdní řád by měl být odrazovým můstkem pro
možné pozdější zvýšení počtu spojů.
Krajský úřad středočeského kraje v průběhu
roku opakovaně přislíbil změny dotovat, nyní
se však ukázalo, že finance schází a financování je částečně na obci a také na ROPIDu. Do
konce roku 2005 zaplatí obec oproti rozpočtu
navíc částku 35.000,- Kč, cca 50.000,- Kč uvolní
ROPID. KÚSK přislíbil tuto změnu v roce 2006
zahrnout do základní dopravní obslužnosti, tedy
dotovat ji. Jak tomu bude doopravdy a jak budou
linky využívány, ukáže čas. Na konci roku 2005
provedou všechny jednající strany vyhodnocení
provedených změn a dohodnou se na dalších
případných opatřeních.
(oz)
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POPLATKOVÉ POVINNOSTI
OBČANŮ
Obecní úřad Tismice tímto upozorňuje
všechny občany, aby
se řádně seznámili se
svými poplatkovými povinnostmi, týkající se komunálního odpadu, psů,
užívání veřejného prostranství.
Obecně závazné vyhlášky průběžně
v našem občasníku zveřejňujeme, jsou
také k dispozici v kanceláři úřadu.
Obecní úřad dlužníky upomíná,
letos poprvé bude nucen přistoupit
k soudnímu vymáhání dlužných částek.
Občané, kteří své povinnosti řádně
plní by tolerancí úřadu k neplatičům byli diskriminováni. Proto znovu
upozorňuji, překontrolujte si, zda
jste řádně a v plné výši zaplatili za popelnici či psa. Poplatek za
popelnici musí být uhrazen do 30.9.
2005. Upozorňuji rovněž na fakt, že
změnou obecně závazné vyhlášky níže
uvedené, se razantně zvyšují sankce
za nesplnění poplatkové povinnosti.
(mz)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
TISMICE č. 3 / 2005,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. III. / 2003
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
a způsob jeho výběru

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 7.6.2005 schválilo na základě § 84
odst. 2, písm. i), § 87 a § 92 odst. 3, zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle § 1
písm. h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o
místních poplatcích, v platném znění tuto obecně platnou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č.III./2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsob jeho
výběru se mění a doplňuje takto:

soutěží (literární, historická, výtvarná, fotografická, sportovní, poznávací) umožňuje donátorovi
podílet se na rozhodování o pořadí nejlepších
soutěžních prací a to z prostředí své kanceláře.
Čl. 9, odst. 2) citované vyhlášky zní:
Obdobně i o zařazení a podpoře investic. Pro
„ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve podnikatele v oblasti cestovního ruchu je vytvosprávné výši, vyměří správce poplatku poplatek řen rezervační systém pracující v reálném čase
platebním výměrem a může zvýšit včas neza- – je možné rezervovat sály a salonky, kulturní
placené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené soubory, místa u stolu, věci půjčoven, zájezdy,
poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru“.
vstupenky a třeba i večeři, nebo čas u zubaře
či veterináře, advokáta, holiče, průvodce a dalČl.2
ších služeb. Pro počínající umělce je připraven
Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní obchodní systém a dražba. Půjčovny kol v Lysé
vyhlášky nejsou touto obecně závaznou vyhláš- nad Labem a Klánovicích jsou připraveny do
kou dotčeny.
provozu a mohou uspokojit zájem jak cestovních
kanceláří, tak i třeba doplnění kol pro školní výČl. 3
lety, nebo výjezdní zasedání, či cyklosvatby, cykTato obecně závazná vyhláška nabývá účin- lopohřby a cyklorozvody, i jiné významné osobní
nosti dne 1.7. 2005
chvíle. Pro zlepšení těchto služeb vytváříme
aktiv cykloprůvodců – specialistů jazykových i
organizačních.
Propagace a reklama je postavena tak, aby
její zisk byl z větší části směrován podle volby
inzerenta. Vedle základního zařazení subjektu
pro rozvoj obcí a regionu
do databáze jsou k dispozici místa na informač(příspěvek organizace zajišťující budování
ních tabulích, začlenění loga do virtuální mapy,
cyklostezek v našem regionu)
reklama prostřednictvím soutěží, výstav, galerie
uměleckých prací, také vytvoření cyklosamolepRegion Zlatý pruh navazuje ky, loga (pečetě) na historických obrazech obcí,
na bývalé Pojizeří a je spo- nebo v historickém kalendáři, kde text je doprolečenstvím měst a obcí, jež vázen současnými fotografiemi na formátu A3.
spojuje společný zájem v roz- Chceme oživit to, že každé zařízení turistického
voji cyklodopravy, infrastruktury a turistického ruchu bude mít své pohlednice (restaurace, horuchu. Základním cílem tohoto spojení je snaha tely, památky, muzea, galerie, výstavy, ale i trao vyšší míru poznávání kulturních, historických diční jednorázové akce). Připravili jsme výrobu
a přírodních jedinečností, jež dosud ve velké turistických razítek pro ty subjekty cestovního
míře unikaly pozornosti nejen turistů. K tomuto ruchu, které je ještě nemají.
otevřenému spojení měst a obcí se přihlásilo
Tyto aktivity vytvářejí mnohá nová pracovní
101 obcí se 193 tis. obyvateli na 1018 km2. Také místa, jež bychom chtěli obsadit těmi, kteří mají
obec Tismice je členem ZLATÉHO PRUHU. dostatek odpovědnosti i odvahy k hledání třetích
Dosud bylo vyznačeno 186 km cyklocest, na in- cest, kteří se chtějí proměňovat do toho, co vyformačních tabulích prezentuje svoji historii 78 tvářejí. A víme, že není moudré vyhýbat se zkuobcí. Je vytvořen internetový informační systém šenostem zralého věku, ani elánu mládí, které
a připraveny programy pro aktivní sport, umělec- již má směr jenž je v souladu s některým z těch,
kou tvorbu, podpora řemesel, kultury a podpora které jsou součástí systému. Jsou zde místa,
prezentace, propagace i reklamy pro podnikatel- která mohou být plnohodnotná jako domácí praské subjekty. Jsou položeny základní parametry coviště, některá jsou vhodná i pro ty, kteří mají
mozaiky spolupráce mezi tvůrčím potenciálem sníženou pohyblivost. Chceme vytvářet funkční
v oblasti umění a ekonomickými aktivitami spolu obory, které budou mít své aktivisty s volným
s územní samosprávou. Reklama a prezentace vztahem. Odměna za práci je vždy podílem z toekonomických aktivit svou prezentací zcela ho, co svou činností pracant vytváří, nebo svým
transparentně volí, jak se naloží se ziskem z da- rozhodováním ovlivňuje.
né prezentace – kterou z investičních akcí, nebo
Nyní jsme vytvořili prezentaci cykloturistických
soutěží chce podpořit. Ekonomická podpora

ZLATÝ PRUH
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cílů formou cyklosamolepek a turistického razítka. Cyklosamolepka má své číslo motivu a jistě
bude i sběratelským fenomenem. Prohlédněte
si stránku www.cyklocesty.cz, kde se mnohé
z toho, co je psáno zde dozvíte podrobněji. Ale
ani tam ještě nic není o cykloklubech, klubech
drobných prodejců, programech Zdravé bydlení,
Kolo zdraví, infostřediscích, obnově alejí, rybníků, studánek, zřizování rozhleden, tábořišť a
levných ubytoven, cyklocestování v Kolovlaku, a
projektu modulové úschovny při ČD – to čeká na
nové kolegy.
(Miroslav Tenčl)

rodák) sdělil, že vůbec nekoukáme na soutok,
že prý musíme na jiné místo. Pak jsme ho ale
opravdu uviděli. To jistě uznáte, že soutok
Labe s Vltavou by měl znát každý Čech.
Měli tu výbornou zmrzlinu, na každém rohu
jinou. Bylo nám dobře. Pojeďte s námi příště
také. (mz)

JAKÉ TO BYLO NA
KOKOŘÍNĚ?

I v letošním roce se zkraje
léta konal dětský den v Tismicích. Také jste se lekli vodníků? Tak vidíte, s tím životním prostředím to tu nebude
tak špatné, vodníci znovu připluli do našich
tůní. To by pan Vodička z životního prostředí
v Českém Brodě koukal.
Svým dílem k organizaci dne přispěli hasiči,
mateřská škola, obecní úřad a kamarádi. Poděkováním za jejich čas a úsilí jim byly úsměvy, někdy i vystrašené slzičky dětí.(mz)

No přece moc hezké. Nerada chválím akci, která vzešla
z obecního úřadu. Protože však
autorem myšlenky a návrhu trasy byl náš knihovník pan Buchar,
ráda výlet pochválím. Ještě raději bych uvítala, kdyby napsal příspěvek někdo
z účastníků, ale nestalo se tak.
Zpět do Kokořínského dolu a Želíz, květen
2005. Autobus s nadšenci, co neváhali ráno
vstávat, nás dopravil do hlubokých lesů, kde se
ukrývá hrad Kokořín. Byli jsme tu první. Sluníčko
se pomalu prodíralo korunami stromů k nám,
kteří jsme seděli na dřevěném mostě a čekali na
otevření hradu. Jako správní turisté jsme sáhli
do batůžků pro „gáblík“. Mrňousové z mateřinky
konzumovali dobrůtky od maminek již cestou.
Pan Buchar rozdával jablíčka. Hradní průvodce
byl trochu svérázný chlapík, ale pověděl nám
spoustu zajímavých věcí. Zdolali jsme i vysokou
hradní věž a to byste koukali jak například paní
Kratochvílová (snad mi to odpustí) vyšlapala tu
spoustu schodů. Odměnou jí i nám všem byl
úžasný pohled do hlubokých zelených lesů.
Dolů se nám šlapalo lehčeji. Autobus již čekal,
aby nás popovezl zas o kousek dál ke skalním
útvarům – Čertovy hlavy v Želízích. Byli jsme
překvapeni dílem schopného kameníka, který
své obrazy vytesal do pískovcových skal. Výstup
byl poněkud namáhavější, ale stálo to za to. Důležité bylo, že pak se již sestupovalo do příjemné
hospůdky, kde opravdu dobře vařili.
Poslední zastávkou našeho výletu bylo město
Mělník. Trochu jsme se hádali, které rameno je
Labe a které Vltava, až nám p. Zdražil (skoro
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DĚTSKÝ DEN
V TISMICÍCH

VE ŠKOLCE BY
MĚLO BÝT PŘÍŠTÍ
ZIMU TEPLEJI
V zimě roku 2004/2005 nebývala rána
v mateřské škole útulná. Přes noc třídy promrzly, vyhřáté byly opět až odpoledne, kdy už
to všem přítomným nebylo nic platné. Stará
kamna již dosloužila. Za pomoci zastupitele
pana Křivánka sehnala obec spolehlivou firmu, která dodala nová akumulační kamna a
některá stávající opravila. Ve třídách byly překontrolovány regulátory, které umožní teplotu
napříště vhodně upravovat. S jejich připojením
zdarma pomohl pan Knop z Tismic. Celá akce
přišla cca na 100.000,- Kč.
Drobné opravy na rozvodech vody v závěru školního roku zajistil pan Páša a pan Koza
z Tismic. Obecní úřad všem děkuje.(oz)

KAPLIČKA
V LIMUZÍCH

Kaplička v Limuzích dostala
nový kabát. Tuto akci jsme plánovali již několik měsíců předem, bohužel její
realizace začala v době místních záplav. Voda
však na stavbě kapličky nenapáchala větší škody, pouze okolní terén bude nutno znovu upravit.
V souvislosti s tím bude pravděpodobně odstraněn stávající plot a bude nahrazen vhodnějším
způsobem.
Opravu kapličky velmi pečlivě provádí pan
Václavek z Českého Brodu. Pokud jeho práci
sledujete, víte, že si „hraje“ s každou římsou a
obloukem. Střešní krytina byla zcela vyměněna.
Celá rekonstrukce byla předběžně vyčíslena na
25.000,- Kč.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ
ODPAD A SBĚR ŠROTU
V průběhu měsíce
září budou do centra
Tismic i Limuz přistaveny kontejnery na
objemný odpad. SDH
Tismice stejně jako
vloni provede sběr
šrotu v obou obcích.
Přesný termín uvedených akcí sdělí obecní
úřad občanům formou informačních letáků do
schránek.

VOLNÉ MÍSTO
NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
PRACÍCH

OÚ Tismice přijme zaměstnance na poloviční úvazek na
místo veřejně prospěšných prací. Finanční odměna za výkon těchto prací (úklid a údržba zeleně v obci) je částečně hrazena ÚP Kolín. Místo
je určeno pouze uchazečům řádně vedeným na
úřadu práce. OÚ Tismice požaduje odpovědný
přístup k práci a spolehlivost. Pokud by se o zaměstnání ucházela žena, přizpůsobí zaměstna-

vatel náplň práce jejím fyzickým možnostem. OÚ
přednostně přijme občana Limuz.

„704“
V LIMUZÍCH

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Kolín oznámil v srpnu tohoto
roku obci Tismice podání návrhu na vklad nemovitosti p.č. 704 v k.ú. Limuzy do katastru nemovitostí do vlastnictví obce Tismice. Jedná se o
nezpevněnou komunikaci u křížku v Limuzích.
O tuto cestu usilovala obec Tismice již od roku
2001, převod byl pozastaven z důvodu trvalého
užívání pozemku již neexistujícím Družstvem
Tismice. Převod komunikace do vlastnictví obce
znamená posun zejména v možnosti vést tudy
výtlak kanalizace s napojením do uvažované
ČOV, avšak pouze v případě, že se najde vhodný investor zástavby lokality statku. Obec by
v tomto případě s investorem jednala o možnosti
napojení přilehlých nemovitostí na splaškovou
kanalizaci a dále by jednala o úpravě, resp.
zpevnění komunikace.
(ou)

PLYNOFIKOVAT
SE (NE)BUDE
Vážení spoluobčané, v uplynulých dne jste
prostřednictvím obecních vývěsek byli informování o tom, že plynofikace Sdružení obcí pod
Klepcem byla ukončena. Důvodem k zastavení
akce bylo rozhodnutí několika členských obcí od
projektu pro nízký zájem občanů odstoupit.
Příčinou vleklých problémů je v prvé řadě
nezodpovědný přístup ČMP (Českomoravská
plynárenská), která svým odstoupením uvedla
členské obce do nutnosti velmi výrazně se
zadlužit na období min.10 let a rovněž postoj
STP (Středočeská plynárenská), která trvá
pouze na připojení odběratelů smluvně k odběru
plynu zavázaných, tedy nesouhlasí s plošnou
plynofikací. Takový postoj STP znemožňuje
členským obcím dosáhnout do dvou let po
kolaudaci díla potřebné procento připojenosti,
tzn. vyhovět podmínkám SFŽP (Státní fond
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životního prostředí).
Obec Tismice respektovala vůli některých
členských obcí odstoupit, vzhledem k tomu,
že vedení Sdružení doposud tvrdilo, že do
plynofikace se musí zapojit všechny členské
obce, jinak obcím dotace poskytnuta nebude.
Vedení Sdružení však nadále v jednáních
pokračovalo, některé obce svá rozhodnutí
odstoupit pozastavily. Vyvstaly nové skutečnosti,
zejména, že se akce nemusí zúčastnit všechny
členské obce, dále pak, že cena díla nabídnutá
dodavatelem je řádově o desítky milionů nižší
než původní rozpočet. To by znamenalo, že
zadlužení obcí může být v budoucnu nižší
než se uvažovalo. Na základě těchto nových
skutečností rozhodlo vedení obce, že se jednání
bude nadále účastnit.
Akce plynofikace tedy úplně zastavena
nebyla, reálná možnost plynofikovat je stále
otevřena. K dezinformaci o ukončení akce
nedošlo vinou Obecního úřadu Tismice, ale
nejednotným postojem některých členských
obcí, včetně samotného vedení sdružení.

REKONSTRUKCE
MÁRNICE
U BASILIKY
V TISMICÍCH
Dle
sdělení
pracovníka
Vikariátu
Římskokatolické církve v Kolíně, pana Čecha,
byly shromážděny finanční prostředky ve výši
211.000,- Kč na obnovu márnice u kostela
Nanebevzetí P. Marie v Tismicích. Z toho
50.000,- Kč přispívá obec Tismice, stejnou
částkou farnost Tismice a 111.000,- Kč přidělil
na záchranu stavby KÚ SK v rámci Programu
obnovy památek. Zahájení prací zatím vázne
na jednání s Rozvodnými závody Kolín. Jedná
se o přeložení el. vedení a nové umístění
elektroměru, dosud vedeného v bývalé obecní
škole, Tismice čp. 50. Nezbývá než doufat,
že nadměrná administrativa záměr stavbu
v letošním roce rekonstruovat nezmaří. Práce na
odstraňování nánosů zeminy kolem obvodové
zdi márnice byly již zahájeny.
Dle požadavků památkářů umístí na budově
basiliky náš spolupracovník, pan Václavek
několik sádrových pásků přes viditelné trhliny
ve zdivu kostela. Tyto mají za úkol signalizovat
možné pohyby zdiva basiliky.
Spolupráce s panem Čechem i farností
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Tismice je velmi dobrá, proto doufám, že márnice
nebude posledním objektem kulturní památky
v Tismicích, který bude rekonstruován.
(mz)

ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ
LISTIN A PODPISŮ
Obecní úřad Tismice nově zavedl
službu občanům – ověřování listin
a podpisů. Pro tyto úkony byly
vyhrazeny úřední hodiny, v případě nutnosti lze
se starostkou obce domluvit i jiný termín.(ou)

SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST LIMUZY
Krajský úřad Středočeského
kraje s konečnou platností zamítl
odvolání pana Václava Doležala z Vrátkova proti
vydání stavebního povolení pro Společenskou
místnost v Limuzích. Zbývá tedy dokončit jímku,
přívod vody a menší dodělávky. Obecní úřad
čeká na finanční nabídku zhotovitele.(ou)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50. narozeniny-Helena Fuchsová z Tismic
55. narozeniny-Jaroslav Sedlmajer z Limuz
75. narozeniny-Marie Dušková z Tismic
80. narozeniny-Miroslava Plimlová z Tismic
Všem oslavencům přeje Obecní úřad mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů do dalších let.

Fotografie ze záplav v Limuzích
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