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20.3.2007 proběhl v Tismicích dětský masopust

Regionem po spirále času –
„Den země na Klepci“
Tak zní název připravované kulturní akce s regionálním nádechem, která odstartuje
v rámci školního projektu „Regionem po spirále času“ v sobotu 21. dubna 2007 na
vrchu Klepci u Přišimas.
Projekt, jehož se aktivně účastní děti z mateřských škol MŠ Přišimasy, MŠ Škvorec,
MŠ Tismice a děti základních škol ZŠ Škvorec a ZŠ Úvaly je rozdělen do několika etap. Každá etapa
je věnována určitému tématu, dle kterého se děti pokouší různými formami ztvárnit vztah k místu,
kde žijí. Témata jsou pravidelně zakončena slavnostní vernisáží, kde malí i velcí umělci prezentují
svá díla v přátelské soutěži.
Jedním z mezníků tohoto projektu by měla být kulturní akce, při níž se výtvarná díla a aktivity
dětí předškolního a školního věku dostanou do povědomí lidí na území Českobrodska a Úvalska.
Organizátoři si pohrávali s myšlenkou, kde by uspořádali akci, při níž by se prezentovaly výsledky
projektu. Brzy přišel nápad učinit výstavu ve volné přírodě doprovázenou kulturním programem.
A tak se Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín s partnery a spoluorganizátory zaměřil na
opomíjenou Přírodní Památku Klepec u Limuz. Ten skýtá na poměrně malé ploše 7,5 hektaru
několik bizarních žulových balvanů, které jsou obestřeny příběhy z mytologie a historie. Nebylo
pak těžké vymyslet scénář celé akce, když se náměty samy nabízejí. Níže položená jezírka s mýtinou
jsou přímo stvořeny pro výstavu.
Akce Den Země na Klepci se uskuteční v duchu loňského procesí k sv. Donátu, kdy z různých míst
vyrazí opět hvězdicový průvod na Klepec. Na přístupových cestách budou vyhrazena parkovací
místa pro motoristy.
V cíli bude připraven bohatý program pro děti i dospělé, doprovázený odhalením informačních
tabulí (viz plánek - 1, 2), zasazením lípy „Svobody“ Ekologickou sekcí Klubu přátel historie a
přírody Úval a okolí (1), sehráním několika pohádek dětmi z mateřských a základních škol (1, 2),
odborné výklady o historii, geologii, uměleckým zpěvem (4) atd. – to vše zakončené společným
piknikem (4) v přírodě.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín ◦ Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí ◦ Klub žen Přišimasy ◦ Kulturní
sdružení Tuklaty-Tlustovousy
Obce Přišimasy, Tismice a Hradešín
pořádají
dne 21. dubna 2007

regionální kulturní akci

„D E N Z E M Ě N A K L E P C I“
v rámci školního projektu

EHD 2006/2007 – „Po spirále času“
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HRNKOVÝCH KVĚTIN

VČETNĚ OSAZOVÁNÍ TRUHLÍKŮ
OD POLOVINY DUBNA
ÚT – PÁ
SO – NE

11:00 – 18:00
9:00 – 17:00

TĚŠÍ SE NA VÁS
ZAHRADNICTVÍ LIMUZY
(STARÁ CIHELNA)
TEL: 736 765 346

Najdete nás v Limuzích, na staré cihelně, u křižovatky na silnici
Přišimasy – Tismice, 100 m po prašné příjezdové cestě z odbočky.
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Zastupitelstvo obce Tismice rozhodlo na svém zasedání konaném dne 22. února 2007
o připojení obce Tismice k petici vydané Spolkem pro obnovu venkova České republiky.

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
organizovaná
Spolkem pro obnovu venkova České republiky

My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající
nerovností mezi městy a venkovem v České republice.
Stát a jeho instituce víc a více zkouší, co venkov vydrží.
•
•
•
•
•

Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další odpovědnosti (školství,
sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví, apod.) a to bez adekvátního přesunu
financování,
Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u větších, udržuje
se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se disproporce mezi příjmy obcí a měst
v neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na venkově,
Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani jasná odpovědnost
jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova vůči ostatním
rezortům,
V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným lidem,
populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a tradiční venkov se vylidňuje.
Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a
malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají
prostředky na kofinancování i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu
prohlubování rozdílů,

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:
•
•
•
•

změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči
větším sídlům,
přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov
a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství
za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova
a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní
samosprávy

V Bělotíně dne 9.1. 2007
Petiční výbor:
Václava Domšová
1. místopředseda
SPOV ČR

Eduard Kavala
předseda
SPOV ČR

Radan Večerka
místopředseda
SPOV ČR
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VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva dopravy
Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce
obecního úřadu, případně
na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu
dle místa trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi
dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze
opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního
přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských
průkazů za nové neotálejte! (ou)

Občané Tismic
přispěli na obnovu
hřbitovního kříže z roku 1907
Obecní úřad děkuje všem laskavým dárcům, kteří přispěli na obnovu hřbitovního
kříže v Tismicích. Celkem bylo vybráno
14.400,- Kč od těchto dárců:
Pí. Moravcová
Josef Nehasil
Marta Vomáčková
Martina Zdražilová
Milan Černý
J. Vaňásek
Věra Budská

500,500,200,500,12.000,500,200,-

V současné době jsou vyhodnoceny odebrané
vzorky materiálu. S pracemi bude započato
po odeznění ranních mrazíků. Práce provádí
akademický sochař pan Kozlov. (ou)
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„DIVNOPIS“ – PÍŠE SE O NÁS
Vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis,
a.s. uvedlo na trh novinku knihy „DIVNOPIS“.
Kniha autorů Marka Janáče, Pavla Tumlíře a
Milana Harvalíka vychází z úspěšného rozhlasového seriálu. Publikace se zabývá původem názvů „divných“ jmen měst a vesnic celé republiky.
Autoři knihy natáčeli také s paní Bertou Ottovou
a panem Václavem Antákem. Tedy pravděpodobně se o Limuzích rozpovídal pan Hamták,
ale šotek se vloudí, znáte to.
Úryvek: „Staročeský kmen Límuzů nebo Lémuzů sídlil okolo Bíliny v Severních Čechách.
Jejich pojmenování je asi ještě předslovanské a
původní význam toho slova nejasný. Jak se dostali na místo dnešních Límuz? Pravděpodobně
za nějaké války. Byli to zajatci nebo jednoduše
ukořistění nepřátelé , snad i přistěhovalci, kteří
novou vesnici založili možná nedobrovolně.“
Knihu si lze objednat na www.radioservis-as.cz/
katalog; Informace: 222 713 037 (i fax); E-mail: radioservis@rozhlas.cz; knihy@radioservis-as.cz

Poplatky
za svoz komunálního odpadu
Obecní úřad Tismice upozorňuje, že termín
splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu
a dále poplatku za psa je obecně závaznou
vyhláškou stanoven k 31.3. 2007.
Sazba poplatku na osobu trvale v obci Tismice
hlášenou činí
480,- Kč
Sazba poplatku na rekreační objekt v obci
Tismice činí
500,- Kč
Sazba poplatku za psa
50,- Kč
Sazba poplatku
za každého dalšího psa
100,- Kč

dotyčnou za ucho, protože si tvé práce pranic
neváží.

…POTULNÝ KONTEJNER
I stalo o něco později: Kontejner, ten krásný
otakárkový na plasty, utekl, či ujel. Na vlastních
kolečkách či na cizích ? Prostě byl fuč. Policie
pátrala, pátrala, ale nezbedný kontejner jí nedal
šanci. Po čtrnácti dnech přijel, přicupital? Kdo
ví? Tismice budou jednou slavné. A což teprve
její rodáci … .

A NA VÝLET ….
....SE SAMOZŘEJMĚ POJEDE

Obecní úřad Tismice připravuje jarní výlet
za krásami naší vlasti. Pojede se na Drábské
ODDĚLENÍ NADPŘIROZENÝCH JEVŮ světničky v úterý dne 15. května 2007. Jsou
srdečně zváni všichni, kdo ujdou 5-6 km a koho
OPĚT V AKCI…
… ANEB ŠIKULKOVÉ DOMA TŘÍDÍ, už nebaví sedět doma. Děti s rodiči, mateřská
škola i ti starší, bez jejichž humoru a nadšení
TATÍNEK VŠAK NA TO … (NEDBÁ)
by bylo smutno. Zájemci hlaste se na obecním
I stalo se: Kontejnery na separovaný odpad úřadě.
skrývají často netušené předměty. Jak zvláštní,
že si dosud někdo myslí, že montérky jsou plastové, konzervy jsou plastové a co teprve takový plesnivý chleba?! Ale budiž,
asi někdo zrovna chyběl.
Je však mnoho těch, kteří vědí. Poctivě třídí krabičky od parfémů, pytlíky
a plastové lahve, kelímky od jogurtů
(vzorně umyté!), krabice od bomboniér… . Taková poctivá hospodyňka
vše „nakupičkuje“ a pověří manžela či
dítě, aby vše uložilo do kontejneru na
separovaný odpad. Možná zapomene dát velmi podrobné instrukce. Jaký
div, že se pak lahve neocitnou u svých
kamarádek v zeleném kontejneru,
krabice od bonboniéry v modrém
a plastová krabička od parfému ve
žlutém kontejneru? Kdepak jsou? No přece ve
Lokalita: Český ráj
žlutém, hezky pohromadě. Už to mám – co bylo
Vzdálenost od Prahy: 75 km
navrchu ? Modrý igelitový pytel.
Protože nám bylo líto úsilí hospodyňky, jali
jsme se věc napravit. Plasty do plastů, sklo do Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější
skla a papír – i ten hustě popsaný jmény a pláno- místa Českého ráje, a to především kvůli dalevanými dárečky pod stromeček (a věřte, že pod kému výhledu do okolní krajiny. Na sedmi písstromečkem bylo mnoho krásných vánočních kovcových blocích tyčících se 86–141 metrů nad
údolím byl před několika sty let vybudován skalní
svícnů) – do papíru.
A tak hospodyňko, vytahej toho dotyčného či hrad, který do bitvy u Lipan obývali husité.

Drábské světničky
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Do skalních bloků bylo vytesáno přibližně 30 místností, které byly
pospojovány dřevěnými můstky a žebříky. Největší z nich byla téměř 7
metrů dlouhá a 4 metry široká svatině s kamenným oltářem a vyvýšenou kazatelnou. Kromě místností v pískovci na skalách stály i dřevěné
stavby.
Dnes jsou jednotlivé skály propojeny úzkými železnými mostíky a
schůdky, a kromě překrásného výhledu si zde můžete prohlédnout i
zbytky pískovcových místností. Po prohlídce Drábských světniček si
rozhodně nenechte ujít procházku po červené turistické značce, která
vás provede po okrajích skal, ze kterých se naskýtají další zajímavé pohledy. Za dobrého počasí je
odsud dobře vidět i Ještěd vzdálený vzdušnou čarou několik desítek kilometrů.

NĚCO PRAKTICKÉHO Z OBCE – ZDA JIŽ
L E T O S Z A Č N E O B N O VA M O S T U Z AT Í M N E V Í
ANI KRAJ SÁM
Jak bylo obecnímu úřadu sděleno panem Bakem z odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, není zatím jisté, zda se letos dostane také na
most v Tismicích. Veškeré podklady jsou připraveny, avšak kraj jedná o úvěru,
ze kterého by veškeré akce mohl financovat. Jednání prozatím nejsou u konce
(ou)
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P Ř Í P R AVA O B N O V Y
SILNICE KOLEM
BASILIKY POKRAČUJE

JAK JSME HOSPODAŘILI
V MINULÉM ROCE?

Od prosince roku
2006 bylo v obci
Tismice
provedeno několik měření
rychlosti projíždějících vozidel. Měření provádí
na základě veřejnoprávní smlouvy Městská Policie z Českého Brodu. Na pokutách bylo dosud
vybráno cca 30.000,- Kč. Ačkoliv tyto prostředky
nejsou příjmem obce Tismice, obec naopak za
tato měření Českému Brodu platí cca 650,- Kč
za výjezd, věříme, že dojde ke zvýšení bezpečnosti. Také v Limuzích mohou řidiči podobná
měření očekávat.
(ou)

Dotace do rozpočtu obce Tismice za rok 2006
poskytnuté prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu činily 25.370,- Kč (dotace na mzdy – Úřad
práce Kolín), dále činily 10.090,50 Kč (volby do
parlamentu), dále činily 9.149,- Kč (volby do zastupitelstev obcí) a dále činily 109.000,- Kč (POV
MMR), dále činily 3.710,- Kč (dotace kraje pro
SDHasičů

Příjmy roku 2006 činily
4.271.226,09 Kč
Firma CR-Project pokračuje v pořizování staVýdaje roku 2006 činily
vební dokumentace pro obnovu silnice v centru
4.271.226,69 Kč
obce Tismice. Obecní úřad Tismice má k disRozdíl příjmů a výdajů čini
pozici první návrh umístění chodníků. Zatímco
0,60 Kč
autobusové zastávky, zůstanou na svém místě
Z dlouhodobých rezerv bylo odčerpáno
u rybníka, přibude chodníků, což by mělo zvý208.965,55 Kč
šit pohodu a bezpečnost chodců v tomto úseku
Stav dlouhodobých rezerv k 31.12. 2006
obce.
3.429.028,37 Kč
Podobně jako rekonstrukce mostu je realizace
akce závislá na rozhodnutí a finančních možnostech kraje. Vzhledem k tomu, že však kraj hradí
Obec Tismice neprovádí hospodářskou činpřípravu dokumentace (kromě dokumentace na nost. Obec má pouze příjmy z pronájmu obecchodníky, odvodnění a veřejné osvětlení), navá- ního bytu, nebytových prostor (příležitostný prože snad i samotnou realizací. (ou)
nájem sálu KD) a pozemků, dále z prodeje akcií
a poskytování služeb místní správy, celkem ve
výši 415.603,- Kč.
RYCHLÁ AUTA

ODDECHLI JSME SI –
AUDIT BYL ÚSPĚŠNÝ
Dne 22. února 2007 provedl Krajský úřad Středočeského
kraje kontrolu hospodaření obce
Tismice za rok 2006. Kontroloři
nenalezli žádné pochybení a doporučili schválit závěrečný účet obce bez výhrad.
(ou)

KRONIKA
Jeden z e-mailových dopisů doručený obecnímu úřadu se ústy pravnuka dotazoval na
osudy svého příbuzného pana Uhlíře v období
první světové války. Kusé informace byly nalezeny v kronice. Obecní úřad uvítá však i další
informace o tomto bývalém občanu Tismic.
Dotaz redakci inspiroval k uveřejnění zápisů
z tohoto nelehkého období českých národních
dějin:

SVĚTOVÁ VÁLKA.
Když 26. července 1914 byla vyhlášena všeobecná
mobilizace, říkával každý a utěšoval se, že do měsíce,
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či o něco později, ale rozhodně, než spadá listí se
stromů, bude nazpět u své rodiny. Zklamání 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 rázu 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 navenek, ale uvnitř páchnoucí hnilobou.
Poslechli muži a šli pokorně a bojácně. Jen v skrytu
byl odpor – a nebylo ani divu. Všude plno vládních
špehů. Jichž 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 jest nehorším a největším
vředem na kulturní vyspělosti lidstva XX. století.
Pokud bylo možno zjistiti ze zápisů ve školní
Mobilizované kronice a podle výpovědi tehdejších
současníků, uvádím seznam mobilisovaných v r.
1914 i v létech pozdějších. Až snad na nepatrné
výjimky, nebylo v obci domu, z něhož by alespoň
jediný muž nešel do války.
Bedřich Bedrníček - Snad kočí ve dvoře.
Odstěhoval se a není o něm ničeho známo.
František Průžek - Ve válce choromyslný. Po válce
úplně zdráv.
Josef Průžek - Zemřel v Mor. Ostravě.
Josef Houska - Vrátil se zdráv.
Josef Šmejkal - Vrátil se zdráv, ale zemřel r. 1924.
Josef Šplíchal - Byl ve válce raněn, ale jinak zdráv.
Alois Chadraba - Zajat v Rusku. Vrátil se zdráv.
František Mrázek - Vrátil se zdráv (kovář).
Václav Vobořil - Vrátil se zdráv.
Josef Wiesner - Raněn, zajat v Rusku. Vrátil se
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zdráv.
Karel Polák - Vrátil se zdráv.
Karel Semerád - Odstěhoval se do Kobylí Hlavy.
Josef Kopecký - Vrátil se zdráv.
Václav Šmejkal - Zabit u Přemyšlu.
Josef Nehasil - Propuštěn domů.
Antoní Šermauer - Zajat v Rusku, vrátil se jako
legionář.
Václav Hladík - 2x raněn, vrátil se zdráv.
František Semerád - Sloužil 9 roků bez přestávky.
František Uhlíř- Zajat v Rusku. Vrátil se zdráv.
Antonín Flégl - Vrátil se zdráv.
Josef Kmoch - Deputátník ve dvoře. Přesídlil, není o
něm ničeho známo.
Václav Nehasil - Byl ve válce u četnictva . Posledně
v Mochově +1926.
Alois Červinka - Raněn a opět povolán.
Jaroslav Šimáně - Zemřel po zranění.
Václav Kořínek - Zemřel po válce následkem útrap.
Václav Kaše - Vrátil se zdráv.
Josef Šmíd - Vrátil se zdráv.
Václav Jakeš - Vrátil se zdráv.
Antonín Lanč - Vrátil se zdráv do Klučova.
Jan Šermauer - Vrátil se zdráv.
Alois Vyskočil - Vrátil se zdráv.
Karel Fuchs - Zajat v Rusku, legionář, cestou domů
zešílel.
Josef Průžek - Zajat v Rusku, prohlášen za
mrtvého.
František Moravec - 2x raněn, vrátil se zdráv.
Josef Bártl (učitel) - Vrátil se zdráv.
František Baladrán - Vrátil se zdráv.
Antonín Hybeš - Vrátil se zdráv.
Václav Vosecký - Propuštěn, opětně povolán. Vrátil
se zdráv.
Josef Dušek - Zemřel doma.
Jan Hejný - Vrátil se zdráv, ale zabit v cukrovaru.
František Martínek - Zajat v Rusku.
Rudolf Olmr - Propuštěn.
František Páša - Šel na práci a tam odveden. Vrátil
se zdráv.
Antonín Svatoň - Propuštěn. Neplnomyslný.
Václav Černý - Není o něm ničeho známo.
Jaroslav Lehký -Raněn, prohlášen za mrtvého.
František Deyl - Vrátil se zdráv.
Alois Lachman - Vrátil se zdráv.

Jaroslav Horálek - Nezvěstný.
Josef Olmr - Vrátil se zdráv.
Emil Martínek - Vrátil se zdráv.
Alois Fuchs - Vrátil se zdráv.
Václav Doležal (učitel) - Vrátil se zdráv
Bohumil Skořepa - Vrátil se zdráv.
Jaroslav Dušek - Vrátil se zdráv.
Jaroslav Pliml - Vrátil se zdráv.
Přípřež.
Kromě lidí musel dodati hlavně český venkov i
vozy, koně a lidi k jejich obsluze. Na počátku srpna
byly vypsány i tzv.odvody koní i vozidel. Majitelé
museli obé dopraviti do Českého Brodu před zvláštní
vojenskou komisi, která po prohlídce určila, které
koně nebo vozy jsou určeny k vojenské službě.
Ze zdejší obce dodali :
František Moravec čp.1 pár koní a vůz ( majitelka
hospodářství měla jen tento pár koní a musela
v nejpilnější době pracovní si opatřiti jiný potah za
drahé peníze).
Josef Nehasil č.15 1 koně a jeho otec Václav,
výměnkář, rovněž 1 koně a společně l vůz.
Václav Nehasil čp.17 pár koní a vůz, ale ten byl
z Mladé Boleslavi, kde byla dodatečná prohlídka,
vrácen.
S potahem p. Moravce odešel jako kočí Josef
Kudláček čp.10, s potahem p. Nehasila Bedřich
Šermauer čp.17.
Podle vyprávění kočů, dojeli s povozy až na ruskou
frontu, kde bylo záhy všechno zničeno. Naše těžké
selské vozy se v haličských pískách neosvědčily.

hospodářům, jímž výtěžek hospodářství zaručoval
opatřiti si pracovní sílu za mobilisovaného člena
rodiny, vyplácen nebyl. Podpory byly vypláceny
dvakráte v měsíci, později jednou za měsíc.
Zapsal 17.12.1928 Pátek, o.š.inspektor.

TANČILO SE DO RÁNA …

Plesová sezona v Tismicích se letos vydařila.
12. ledna zahájili myslivci . Sál byl velmi bohatě
vyzdoben, no jako v lese. Jen ti kanci srnky, zajíci
a bažanti již nepobíhali, nehopkali a nepřelétali.
Tiše čekali na podiu na své nedočkavé výherce.
Snad na každého se dostalo. Někdo byl
spokojen s dobrým úlovkem a těšil se kančí či
srnčí gulášek, někdo byl naopak nešťastný, co
že s tím zvířetem bude doma dělat?
Čest myslivcům při slavnostním nástupu ve
svých nažehlených uniformách dělali zasloužilí
členové společenstva. Citován byl panem
Janákem záhadný příběh uloupeného kance.
Bylo veselo, muzika pěkně hrála. Ples se vydařil.
Těšíme se, že myslivci takovou pěknou zábavu
připraví i v příštím roce.
Ani hasiči se nedali zahanbit a jako
každoročně připravili na 17. února ples hasičský.
Přišlo mnoho mladých a tak si nebylo pomalu
kam sednout. Samotní organizátoři byli příjemně
překvapeni. Tombola, letos inspirovaná myslivci,
pěkně odsýpala a vtipné a praktické dárky
potěšily. Také občerstvení bylo moc dobré. Tak
zase příští rok.
Ale není vší zábavě konec. Jaro klepe na dveře
a připomíná nám, že se blíží již tradiční „Májová“.
26. května přijede do Tismic osvědčená hudební
skupina Horvath band. I když hasiči pilně shání
Podpory pozůstalým.
Aby bolest z odchodu, často jediného živitel byla nová kamna do sálu, možná již bude teploučko a
nebude jich ani třeba. Tak neváhejte a přijďte.

alespoň částečně něčím oslazena, vyplácel stát
pozůstalým rodinám tzv. vyživovací podpory Pro
Manželku bylo stanoveno 85 h, pro dítka do 8 roků
42 1⁄2 h, přes 8 roků 85 h denně. Ti, kteří bydleli
v podnájmu, měli nároky na 50% zvýšení – tedy :
manželka 1 K 27 1⁄2 h, děti do 8 roků 63 3⁄4 h, přes 8
roků l K 27 1⁄2 h.
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 obnos za rodinu byl 12 K denně.Větším
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NA SVĚT PŘIŠO NOVÉ MIMINKO
Manželům Hájkovým z Limuz se narodila holčička Justýna. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
ROZLOUČILI JSME SE
S panem Františkem Markem, který svá poslední léta trávil v Penzionu Anna v Českém Brodě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
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