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Tismice a Limuzy mají nové
internetové stránky!!
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KRONIKA OBCE TISMICE NALEZENA
V srpnu minulého roku byl při třídění starých dokumentů, sbírek zákonů a ostatních listin odložených v dosud nekontrolovaných úložných prostorech úřadu nalezen druhý díl tismické kroniky. Proč
nebyl uložen spolu s prvním dílem, jsme záhy po jeho otevření zjistili. Poslední dochovaný zápis
pochází z roku 1994, poté jsou stránky viditelně odstraněny. Nicméně je třeba na zbylé zápisy, byť
se zpožděním, navázat a v psaní kroniky pokračovat. Obecní úřad Tismice proto znovu vyzývá občany, kteří dobře vládnou perem a znalostí českého jazyka, aby se tohoto úkolu zhostili. Starostka
obce poskytne novému kronikáři potřebné podklady.
Věříme, že si někdo z Vás vezme tento úkol za svůj, vždyť kronika patří všem, kteří se tu cítí
doma.
(ou)

KRONIKA OBCE
LIMUZY NA CD
Občané Limuz si již brzy budou moci zakoupit
na obecním úřadě doslovný přepis dochované
limuzské kroniky v digitální podobě na CD nebo
na disketě. Limuzská kronika mapuje život obce
v letech 1922 – 1973. Věřte, že je zde mnoho zajímavého. Kronika popisuje těžká období války i
totality, ale také dobu rozkvětu vesničky. Čtenář
se nad některými příběhy zpracovanými svérázným a originálním jazykem různých pisatelů od
srdce zasměje. Na přiblížení uvádím jen malý
úryvek:
1929
Zima neobyčejně tuhá, trvalé mrazy až 28 i 30
°C způsobily mnoho škod, zvláště na ovocném
stromoví, které bylo ve větší míře v nížinách
úplně zničeno. Nejvíce postiženy byly ořechy,
třešně a švestky. Pohled na celé sady a aleje
zničených stromů byl bolestný. Spousty sněhu
znemožňovaly komunikaci a odstranění jeho
prováděno bylo svépomocně. Zvěř a ptactvo
bylo krmeno, neboť krutě hladovělo. Zima trvala
dlouho, takže teprve v polovici dubna mohlo být
započato s polními pracemi. Úroda byla slabší.
V dubnu zemřel p. Frant. Srp, č.p.19. V podzimu
opravována byla věž kostela rostoklatského a
při rozebrání makovice, nalezeny tam listiny,
při dřívějších opravách r.1795 a 1346 do ní vložené. Opisy listin těchto jsem pořídil a k zápisu
tomuto přiložil.
V září a říjnu postaven byl společně s obcemi
Rostoklaty a Nová Ves nový hřbitov v Rostoklatech, při státní silnici, nákladem 75.656,50 Kč.
Obec naše zaplatila na společný náklad obnos
24.237,45 Kč.
U příležitosti oslav tisíciletí svatováclavského,
provedlo sdružení některých občanů, se souhla2

sem obec. zastupitelstva, přeměnu zasvěcení
obecní zvoničky, dosud sv. Jana Nepom. Na sv.
Václava zavěsilo nový ze zvonoviny ulitý zvonek,
na místě železné válečné náhražky. Zvonek ulit
v Brně a náklad uhražen sbírkou mezi občany.
Stál 1.100,- Kč.
V prosinci zemřel dobrovolně, následkem tísnivých hospodářských poměrů p. Doležal Josef,rolník č.27.
Zapsal Josef Chlapec, rolník, čp. 1.
Znění textu je původní, stylistické ani gramatické chyby nejsou opraveny. Kronika byla převedena do digitální podoby díky obětavé, téměř půl
roku trvající práci paní Evy Doubové, pracovnice
úřadu. Velmi rádi bychom takto zpracovali i kroniku tismickou. Tato je však velmi obsáhlá a její
přepis si vyžádá hodně času.
(ou)

OBEC DĚKUJE SPONZORŮM
ZA FINANČNÍ PODPORU
Obec Tismice si velmi váží každé finanční pomoci občanů, kteří tak vyjadřují
svůj vztah k místu, kde žijí. Děkujeme
panu Stanislavu Nehasilovi za příspěvek ve výši 2000,- Kč na nákup nového
hasičského automobilu. Dále děkujeme
za finanční dar ve výši 500,- Kč na tvorbu
tohoto občasníku sponzorovi, který si nepřeje být jmenován. Také děkujeme manželům Strnadovým za příspěvek ve výši
300,- Kč na vybudování parku v Tismicích.
(ou)

S O P T Í C I

DĚTSKÉ HASIČSKÉ
DRUŽSTVO

KLUBOVNA OÚ V TISMICÍCH-

KVĚTINKOVÁ

Takovou milou drobnost máme na úřadě. Paní
Volná z Limuz spolu se svými malými výtvarníky
Na podzim roku 2005 vzniklo pod vedením vyzdobila neútulné zdi klubovny přírodními
Jiřího Páši a Petra Heřtuse z JSDH Tismice motivy. Je to hezké a veselé. Děkujeme.
Dětský výtvarný kroužek funguje již dva roky
dětské hasičské družstvo. Soptíci, jak si říkají,
se pravidelně schází a učí se všem dovednos- a má své věrné členy, pod jejichž šikovnýma
tem, které musí mladý hasič znát. Nyní budou ručkama za trpělivého vedení paní Volné
moci začít trénovat s nově zakoupeným dětským vznikají malá umělecká dílka. Také Betlém, který
sportovním vybavením a připravit se tak na sou- byl vystaven za oknem knihovny v Tismicích byl
těže, které je čekají. Obecní úřad jim všem drží dílem těchto dětí.
palce.
(ou)

BEZPEČNOST PROVOZU
V souvislosti s novým umístěním autobusových zastávek v Tismicích a Limuzích žádala
obec Tismice dopravní inspektorát o zřízení přechodů pro chodce. Bohužel bezúspěšně. Odbor
dopravy MěÚ Český Brod nám sdělil, že zřízení
přechodů pro chodce na silnici II/13 v obci Tismice a na silnici III/1135 v obci Limuzy nelze za daných podmínek povolit a zdejší silniční správní
úřad nesouhlasí s jejich zřízením, neboť po obou
stranách není zbudován chodník a dostatečná
čekací plocha.
Podařilo se nám pouze docílit toho, že v obci
Limuzy byly cca 200m před zastávkami autobusu umístěny informační tabule: „200m zastávka
autobusu“.
Obec také na podnět občanů zažádala o snížení maximální povolené rychlosti v obci Limuzy
na 40 km/hod. Bylo jí vyhověno. Nové dopravní
značení umístí Správa a údržba silnic do 30.6.
2006. Obec rovněž zažádala o povolení umístit
v centru Limuz dopravní značení „obytná zóna“.
Na tento požadavek dopravní inspektorát dosud
nereagoval.

SVAZEK OBCÍ POD KLEPCEM
DEFINITIVNĚ UKONČIL AKCI
„PLYNOFIKACE“
Okamžik, který jsme již dlouho očekávali a
přesto věřili, že se dá jít i dál, nastal. V průběhu
minulého roku postupně odstoupila pro nezájem
občanů a zejména pro neustálé prodražování
celé akce polovina obcí svazku. Na podzim roku
2005 ve hře zůstaly pouze obce Mrzky, Tismice
a Limuzy, Rostoklaty a Nová Ves, Tuklaty. Ukázalo se, že břemeno nevypořádaných závazků
s ČMP, která si stále dělá nárok na původní projektovou dokumentaci a hrozí soudním řízením,
dále neuspokojivé výsledky výběrového řízení a
finanční zatížení zbylých obcí je tak neúměrně
velké, že není reálné v akci pokračovat. Proto
oficiálně k 19.1. 2006 všechny zbývající obce od
projektu plynofikace odstoupily.
Svazek svou činnost zatím neukončil. Již hovoříme o nových prioritách a cílech svazku. Co je
totiž podstatné, že přes krach celé akce jsme se
naučili scházet, komunikovat mezi sebou, předávat si zkušenosti z vedení obcí. A to není tak
málo.
(mz)

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
V LIMUZÍCH
V prosinci roku 2005 proběhlo v objektu společenské místnosti v Limuzích kolaudační řízení,
které odhalilo ještě několik nedostatků. Obecní úřad tedy neprodleně nakoupil chybějící hasičské
přístroje a objednal zhotovení hromosvodů. Ty budou instalovány, jakmile to počasí dovolí. Věříme,
že při červnových volbách vás občany budeme moci přivítat v nových prostorách.
(ou)
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OBĚDY PRO
STARŠÍ
SPOLUOBČANY
Obecní úřad Tismice nabízí svou pomoc při
zajištění donášky obědů našim starším spoluobčanům. Penzion Anna v Českém Brodě má
zavedenu službu rozvoz obědů v ceně 33 Kč
(resp. 37 Kč za dietní stravu) za vlastní oběd
+ 17 Kč za donášku. Celkem tedy 50, resp.
54 Kč. Občan, který obědy požaduje, si musí
pořídit dva kompletní jídlonosiče, jeden čistý si
vždy pracovnice penzionu při donášce oběda
vezme s sebou na příští den. Pokud má někdo
od svého obvodního doktora potvrzení o byť
částečné bezmocnosti, pak mu OSSZ hradí
dovážku a tedy ušetří cca 17 Kč.
Kontaktovat a vše domluvit lze přímo na tel:
321 622 257 , ředitelství penzionu Anna. Pokud
není nikdo z rodiny, kdo by „vyběhal“ případné
formality, mohou se občané obrátit přímo na
OÚ Tismice. Ochotně vám pomůžeme.
Nadále trvá možnost domluvit si na OÚ v Tismicích (tel.: 321 622 429, 605 488 049) odvoz
za nezbytnými nákupy do Českého Brodu. Tato
nabídka platí pro ty z vás, kteří nemohou absolvovat cestu autobusem nebo nemají příbuzné,
kteří jim nákup zajistí. Služba je zcela ZDARMA.
(ou)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ
PRÁCE V OBCI
Úřad práce v Kolíně neobnovil celé řadě obcí
našeho regionu od roku 2006 pracovní místa
veřejně prospěšných prací. Protože však úklid
a udržovací práce v obci nepočkají, nabízí OÚ
Tismice možnost brigády na dohodu o provedení
práce. Odměna cca 60,- Kč/hod.

KANALIZACE
Řada občanů se na OÚ Tismice dotazuje, jak
je to vlastně s kanalizací. Tak tedy:
V současné době probíhá v obou našich obcí
pořizování dokumentace k územnímu řízení ve
věci odkanalizování obce Tismice – splašková
tlaková kanalizace, odkanalizování obce Limuzy
– splašková kanalizace a ČOV, kanalizace dešťová v obci Limuzy.
Práce v Tismicích započaly zhruba o půl roku
dříve, proto je většina trasy potrubí již projednána. Přesto však nadále vedeme prostřednictvím
firmy INGAS jednání s několika zbývajícími
vlastníky stavbou dotčených pozemků, kteří zatím nesouhlasí se zřízením věcného břemene.
Hledáme i náhradní řešení, vyjednáváme. Bohužel však někteří vlastníci nechápou význam a
potřebu vybudování kanalizační sítě pro cca 500
lidí (Tismice a Mrzky) a kladou si podmínky nebo
zásadně nesouhlasí. Z tohoto důvodu zatím nebyla dokumentace dokončena.
Pokud tedy i vy, občané, obdržíte od firmy INGAS návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí do vašeho
pozemku, mějte na mysli význam celé akce a její
přínos pro každého z nás. Za tento váš přístup
vám tímto předem děkuji.
Po ukončení územního řízení a doručení
rozhodnutí může obec přistoupit ke shánění
finančních prostředků, neboť podstatná část zamýšlené investice musí být hrazena z dotačních
titulů. Jen pro představu uvádím. Pořízení tlakové kanalizace v Tismicích je vyčísleno cca na 17
mil Kč. Současná finanční rezerva obce činí cca
3,5 mil Kč.
Současně se sháněním finančních prostředků
je nutno zpracovat dokumentaci ke stavebnímu
řízení, dále pokračovat vypsáním výběrového
řízení. Běžíme tedy běh na dlouhou trať, určitě
v řádu několika let. Stále však na věci pracujeme.
(mz)

Akce „III/1138 Tismice, rekonstrukce vozovky
vč. nového mostu“ – centrum Tismice.

„

Sdělením Ing. Josefa Zobala, vedoucího odboru dopravy, KÚ SK v Praze ze dne 16.1. 2006 bylo
OÚ Tismice sděleno, že do schváleného plánu investic a oprav na rok 2006 byla zařazena akce „III/
1138 Tismice, rekonstrukce vozovky vč. nového mostu“ – centrum Tismice. Zahájení opravy bude
4

závislé na průběhu a výsledku veřejné zakázky.
Dle informací SÚS Kutná Hora je nyní připravována zkrácená dokumentace k rekonstrukci
vozovky od basiliky k mostku v centru obce Tismice. Obecní úřad byl již dotazován na technické
podrobnosti, resp. vedení sítí v tomto úseku komunikace. Snažíme se kontaktovat projektanta vybraného Krajským úřadem, aby se nám do projektu podařilo zapracovat prodloužení potrubí dešťové kanalizace, popř. další možné vedení. V rámci rekonstrukce vozovky by měly vzniknout nové
chodníky s veřejným osvětlením, to by samozřejmě hradila obec ze svého rozpočtu.
Rekonstrukce mostku bude náročnější na vlastní provedení i na zhotovení dokumentace. Z tohoto důvodu nebudou obě opravy probíhat současně. Vlastní rekonstrukce vozovky a mostu bude
financována z rozpočtu kraje.
Nezbývá než doufat, že prostředky určené na tuto akci Krajský úřad opravdu v co nejkratší době
uvolní a Tismice se po letech dočkají normálně sjízdné komunikace.

www.tismice.cz
Na této internetové adrese od 1. ledna 2006 naleznete webové stránky obcí Tismice a Limuzy.
Přestože chybí ještě řada základních dat a informací o obci, funguje již bez problémů tzv. ELEKTRONICKÁ PODATELNA, dále ÚŘEDNÍ DESKA OBCE TISMICE a další odkazy. Například zde
najdete texty zasedání zastupitelstva, texty vyhlášek, údaje o rozpočtu, plná znění občasníku
Trubadúr apod. Vše je členěno do podkapitol v levé části obrazovky. Webové stránky vznikly díky
místostarostovi Ing. Janu Boudovi a redaktorovi Trubadúru a zastupiteli panu Lubošovi Křivánkovi.
Grafická tvorba byla svěřena profesionální firmě. Cena pořízení činila 15.000 Kč.
Zřízením elektronické úřední desky a elektronické podatelny splnila obec Tismice podmínky
stanovené novým Správním řádem, účinným od 1.1. 2006. Prostřednictvím elektronické podatelny
může každý občan, který vlastní elektronický podpis doručovat písemnosti v souladu se správním
řádem. Avšak i občané bez zaručeného elektronického podpisu mohou podatelnu využít k běžné
komunikaci se svým úřadem. E-mailová adresa podatelny se shoduje s e-mailovou adresou OÚ
Tismice. Pokud jste tedy byli zvyklí komunikovat prostřednictvím stávající adresy, nemusíte své
postupy měnit. Pouze pro úřední doručení je nutná cesta přes podatelnu. POZOR! Elektronické
doručování je pouze jednou z možných cest. Osobní doručení nebo doručení poštou neztrácí tímto
na významu.

Ilustrační foto
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Čtení z tismické kroniky
V tomto čísle se znovu vracíme ke čtení z tismické kroniky. V minulých číslech jsme se trochu
oddálili od tohoto tématu, ale nyní se opět vracíme a skočíme rovnýma nohama do 20. století.

Světová válka.
Když 26. července 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace, říkával každý a utěšoval se,
že do měsíce či o něco později, ale rohodně
než spadá listí ze stromů, bude nazpět u své
rodiny. Sklamání bylo však tím větší, čím větší
byla naděje a utěšování v brzký návrat. Že z
nepatrné příčiny, sarajevského zabití následníka rakouského trůnu, vznikne světový požár
dosud nebývalého rozsahu, nikdo nepředvídal.
A právě nejnižší pudy člověka a jeho nejšpatnější vlastnosti typu zvířecího ukázaly, co lidstvo,
vedené na krvavé jatky, dovede. Těžko i hořko
vzpomínati, těžko i odporno hlavně pro nás, jímž
nelítostný osud popřál prožíti tuto, snad nejstrašnější dobu, co lidstvo má v dějinách svého života
zaznamenáno.
A jdou celé vsi, malé i velké, bohatí i chudí, že
zůstali doma jen starci, ženy a děti.
Dnes nedovedeme ani sami pochopiti, jak jen
vše bylo možno, že různá hesla: „nebude válek,
pryč s válkou, pryč s našimi tyrany“- byla jen
prázdná slova, silná na venek, ale uvnitř páchnoucí hnilobou. Poslechli muži a šli pokorně a
bojácně. Jen v skrytu byl odpor, a nebylo ani
divu. Všude plno vládních špehů, jejichž uši zachycovaly v trpké chvíli pronesená slova nespokojenosti, aby v nejbližší době šli a udali - třebas
to byl dobrý přítel. I zdi prý mají uši. Lidé se v této
době naučili šeptati, hlavně na počátku, dokud
délka války nepřinesla odvahu do našich činů a
smělost do naší řeči.
Jest jisto, že tato válka je nejhorším a největším vředem na kulturní vyspělosti lidí 20. století.
Pokud bylo možno zjistit ze zápisů ve školní
kronice a podle výpovědi tehdejších současníků
uvádím seznam mobilizovaných v r. 1914 i v létech pozdějších. Až snad na nepatrné vyjímky,
nebylo v obci domu, z něhož by alespoň jediný
muž nešel do války.

Nyní následuje seznam všech odvedených
mužů i s uvedením toho, jak to s nimi dopadlo po

skončení války. Odvedeno bylo 56 mužů.

Kromě lidí musel dodati hlavně český venkov
i vozy, koně a lidi k jejich obsluze. Na počátku
srpna byly vypsány tzv. odvody koní i vozidel.
Majitelé museli obé dopraviti do Českého Brodu
před zvláštní vojenskou komisi, která po prohlídce určila, které koně či vozy jsou určeny k vojenské službě.

Dále následuje seznam všech, kteří dodali
koně či vozy.

Podle vyprávění kočích, dojeli s povozy až na
ruskou frontu, kde bylo záhy všechno zničeno.
Naše těžké, selské vozy se v haličských pískách
neosvědčili.
Aby bolest z odchodu, často jediného živitele
byla alespoň něčím částečně oslazena, vyplácel
stát pozůstalým tzv. vyživovací podpory. Pro
manželku bylo stanoveno 85 h, pro dítko do
osmi roků 42 1/2 h, přes osm roků 85 h denně.
Ti, kteří bydleli v podnájmu, měli nárok na 50%
navýšení.
Stoupající drahotou zvýšeny i vyživovací
podpory a to zákonem z 27.7.1917, takže každému členu rodiny povolen jednotný příspěvek
1 K 60 h denně. Nejvyšší přípustný obnost byl
12 K denně. Větším hospodářům, jimž výtěžek
z hospodářství zaručoval opatřiti si pracovní sílu
za mobilizovaného člena rodiny, vyplácen nebyl.
Podpory byly vypláceny dvakráte v měsíci, později jednou za měsíc.
Koncem srpna a na počátku září 1914, hned
po prvních bojích na ruském bojišti a hlavně po
ústupu rakouské armády, byli tamní obyvatelé,
nejvíce polští židé, evakuováni a posláni do zázemí
U nás byly dvě rodiny polských vystěhovalců.
Ubytováni byli jednak v čp. 51 a v čp. 52. Stát
jim vyplácel na výživu po 70 h denně na osobu,
od 1.6. 1915 - 90 h. Obcí musel býti poskytnut
zdarma byt, sláma, topení a j.
Později, když rakouské vojsko proniklo hlouběji do Itálie, byli k nám posíláni Italové. U nás
byly tři rodiny, ubytované po polských židech. Z
vyprávění o jejich výživě uvádím: „Chodívali s košíky po lukách, mezích i zahradách a vydlubovali
kořeny pampelišky a vařili si z nich kaši.Nevím,
zda z hladu či podle svých domovských zvyků.
Blahobyt přílišný asi neměli.

Pokračování v dalším čísle.
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