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Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

K posílení signálu mobilních operátorů
přispěje nový GSM vysílač nad obcí Tismice.
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K HISTORII OBCE
Drobné památky Tismic, Limuz a okolí
Rukou našich předků vznikaly v Tismicích i v okolí památky jejich víry, důležitých událostí a také utrpení. Postupem
času a především od poloviny 17. století se kříže, boží
muka, sochy a kapličky stávaly přirozenou součástí krajiny
i tváře městečka a okolních vsí. Za vlády Marie Terezie se
v každé obci, kde nestál kostel, vztyčovaly dřevěné nebo
zděné zvoničky. Od poloviny 19. století se v krajině objevují i světské památníky důležitých událostí. První polovina
20. století je dobou dvou světových válek, které zanechaly
své oběti a památku na ně snad v každé obci. Zejména
druhá polovina minulého století znamenala pro řadu drobných památek i v Úvalech a okolí nevratný zánik. Od 90. let
do dnešní doby se zájem o drobné památné objekty
pozvolna vrací. Některé se dočkaly opravy (někdy žel neodborné) a také obnovy. Na druhé straně se ale také objevuje nepochopitelné vandalství.
Tismice jsou známy především svým starobylým chrámem, ale nemůžeme upřít pozornost ani dalším menším
památkám. V Tismicích se nacházejí dva kříže. Dřevěný při
rozcestí u cesty na Limuzy, který stojí na místě určeném pro
kříž již v roce 1853. Kamenný byl vztyčen při založení nového hřbitova. Velice hodnotné je sousoší sv. Jana Nepomuckého nacházející se při vstupu do areálu kostela, které si
zachovalo barokní ráz navzdory zásadním opravám. Socha
Panny Marie umístěná na vstupní bráně do areálu kostela
je i přes své poškození další upomínkou na barokní zbožnost ve zdejším kraji. Ani Tismice nepostrádají památník
vztyčený na památku padlým ve světových válkách, který
zaujímá čestné místo v centru obce. Malebná vesnička
Limuzy se může pyšnit nádhernou udržovanou zvoničkou
a zachovalým kamenným křížem. Na vrchu Klepec se

nachází na kameni s názvem „Fůra sena“ pamětní deska
upomínající na Tábor lidu z roku 1844.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí se zabývá studiem historie, měřením a evidencí těchto památek na
20 katastrech obcí včetně Tismic a Limuz. Okruh naší činnosti je zhruba ohraničen obcemi Jirny, Horoušany, Tuklaty, Břežany II., dále Tismicemi, Hradešínem, Doubkem, Slušticemi, Květnicí a Úvaly. Naším cílem je zvýšení zájmu obyvatel o zachování a obnovu památek v jejich původním
vzhledu a na původním místě. V současnosti pracujeme na
publikaci, která bude plně věnována drobným památkám
a bude splňovat výše psaný záměr. Proto se obracíme i na
čtenáře Trubadúru s žádostí o pomoc při odhalování historie a původní podoby památek. Vděčni budeme zejména
za starší fotografie a jiná vyobrazení. Cenné jsou i obecně
neznámé mezníky a události, které se k památce vážou.
Veškeré materiály zůstanou u svých původních majitelů
a pouze s jejich souhlasem se stanou součástí publikace.
Věříme, že u obyvatel je stále množství zajímavých informací a materiálů, které mohou přispět k hlubšímu poznání
zdejších drobných památek.
Vydání publikace není jen záležitostí intenzivní, svědomité a odborné práce autorů, ale je spojeno i s finančními
náklady. Rozpočet klubu je omezený a proto jsme odkázáni na granty a sponzorské dary. Vděčni budeme za jakoukoli částku, kterou podpoříte naši práci.
Kontaktovat nás můžete na kterýkoli odkaz uvedený na webových stránkách klubu - www.klubuvaly.wz.cz. Pro občany, kteří nemají k internetu přístup,
uvádíme tel. koordinátora projektu: Jan Psota ml.
721 366 926. Klub sídlí na adrese: Pražská 180, 250 82
Úvaly, tel. 607 120 386 (předseda Klubu – Dr. Vítězslav Pokorný).
(Historická sekce
Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí)

DNY EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ letos poprvé v Tismicích
Obec Tismice se stala v letošním roce tzv. lokálním garantem EHD (Evropského historického dědictví). Cílem projektu je přiblížit občanům i široké veřejnosti historické unikáty i zajímavosti naší obce.
Letošní – v naší zemi již XVII. ročník EHD – proběhne ve
dnech 8. – 16. září 2007. Národním tématem jsou: „Památky, řemesla a lidová kultura“. Toto téma mimo jiné poukazuje na události „všedního“ života našich předků.
Národní zahájení EHD se uskuteční dne 8. září 2007
v Uherském Hradišti.
Obec Tismice uspořádá v rámci EHD dne 16. září
2007 dvě doprovodné akce.
První z nich bude vysvěcení nově zrekonstruovaného
hřbitovního kříže v Tismicích, ke stoletému výročí jeho vztyčení. V návaznosti na tento církevní akt bude zpřístupněna
tismická bazilika. V nově zrekonstruované márnici u baziliky bude instalována výstava historických fotografií a dal2

ších materiálů. Rovněž bude možnost nahlédnout do kroniky obce Tismice. Tato by zde měla být k dispozici na CD
nosiči. Obec Tismice připravuje při této příležitosti vydání
informační brožury vztahující se k historii unikátní sakrální
stavby a dále k historii pohřebiště.
Slavnostní odpoledne bude zakončeno koncertem sboru
VOX BOHEMICA z Českého Brodu.
Příprava takovéto akce je velice náročná, proto Obecní
úřad Tismice uvítá jakýkoliv podnět a ještě lépe praktickou
pomoc občanů při přípravě a realizaci akce. Budeme rovněž velmi rádi, pokud občané poskytnou zajímavé fotografie vztahující se k historii basiliky či hřbitova v Tismicích.
Materiály si se svolením občana okopírujeme a ihned vrátíme majiteli.
Program dne EHD v Tismicích bude upřesněn formou plakátů.
(mz)
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Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Vystěhovalci
Koncem srpna a na začátku 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 bylo: 2 rodiny polských vystěhovalců. Ubytováni
byli jednak v čp.51 (havírně) 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 aj.
Později, když rakouské vojsko proniklo hloub do Itálie,
byli k nám posláni Italové. U nás byly 3 rodiny, ubytované
po polských židech.
Vyživovací poměry
Postupem války všechny produkty domácí i průmyslové
výroby stoupaly v ceně. I nejnepatrnější věc, o níž se myslelo, že je jí dostatek a nemůže o ní nikdy nastati nouze,
byla v roce 1918 a i před tím takovou vzácností zrovna jako
v pohádce „Sůl nad zlato“. Drahota stoupala úměrně
s utahováním žaludků. Potřeby denního života se omezovaly na nejskrovnější míru. Podvýživa a různé „nahrážky“
za přirozenou potravu, podrývaly lidem zdraví a hlavně
dětem.
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Nikdo by nikdy něvěřil, co snese ubohý lidský žaludek, co
je hlad a bída, která doháněla člověka téměř k neuvěřitelnostem, kdyby sám neprožil. Všeho ubývalo – všeho.
A schovávalo se i když bylo – buď pro sebe, nebo z vypočítavosti pro dobrý zisk, jdoucí i do několika tisíc procent.
Téměř přes noc zmizely z obchodů veškeré zásoby různého
zboží. Nebylo za běžné ceny- ale za vysoké, nebo výměnou
ano.
Uvádím ceny obilnin a mouky, aby obraz jasněji vynikl,
hlavně pro ty, kteří po odstupu doby mohou si přečísti jako
pohádku, ale skutečnou, trpkou, s dlouhými následky.
Možná, že i oni si přinesli na svět dědictví strádání svých
rodičů.
V červenci 1914 byla pšenice 1q za 28,-K, žita za 20,- K.
Do prosince 1914 stoupla pšenice 1q na 40,- K, žita na
36,- K V prosinci 1914 zavedeny tzv. maximální (nejvyšší )
ceny, za které smělo, či vlastně mělo se prodávati. Cena
pšenice stanovena 1q na 42,- K, žita na 34,- K a pro sklizeň
z r.1915 stanoveny ceny takto, 1q pšenice za 34,- K, žita za
28,- K.
V pozdějších letech ceny značně ještě zvýšeny. V r. 1918
1q pšenice, chtěl-li ji kdo koupiti pod rukou, stála několik
set korun (i 1000,-K).
Výroba pečiva
V listopadu 1914 bylo vydáno nařízení, že se musí do pšeničné a žitné mouky míchati 30% mouky ječné, bramborové nebo rýžové. Od 30.1. 1915 bylo předepsáno užívati
k pečení chleba směsi mouky chlebové s náhražkou mouky
ječné, kukuřičné, ovesné, rýžové, bramborové nebo bram-
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borové kaše a to podle určitých procent v různých dobách
různě stanovených. Chléb směl býti vyráběn jen ve tvaru
okrouhlých bochníků v určité váze. Nejdříve 1 kg 40 dkg
a prodáván za 40 h (1kg), od 23.12. 1915 ustanovena váha
na 1kg 26 dkg a prodejní cena 52 h, v drobném 56 h za 1kg.
Pekař i překupník byl povinen prodávati chléb na půlky,
čtvrtky i osminky bochníku, ba i skrojky na váze 70 dkg.
Bílé pečivo bylo pekařům vůbec zakázáno. Cukrářům bylo
dovoleno pouze 2 dny v týdnu vyráběti pečivo a cukrářské
zboží z mouky pšeničné nebo žitné, pokud nepřevyšovalo
30% celkové váhy těsta. Pečivo z tzv. máslového těsta bylo
vůbec zakázáno. Živnostenská výroba vánoček, bábovek
a p. byla přípustna, pokud neobsahovala 30% tzv.ušlechtilé mouky a od 23.12. 1915 vůbec zakázána. Vlastníkům
zásob bylo dovoleno zkonzumovati 240 g mouky nebo
300 g obilí.
Rekvisice
Postupující válkou ubývalo zásob a nedostávalo se hlavně potravin. Byly proto nařízeny rekvisice obilí a všech produktů, včetně dobytka. Rekvisiční komise, sestávající
z předsedy, hospodářského znalce (odhadoval zásoby nalezené v hospodářství) a z vojenské asistence, sestávající ze
4-6 vojínů, většinou Němců nebo Maďarů, chodila od vsi ke
vsi , od domu k domu a všude hledala zásoby. Rekvisice
byly nařízeny
v únoru 1915. V létech následujících1916,1917,1918 byly tak zostřeny, že by bývalo samotnému zemědělci nezůstalo snad ani zrno pro vlastní potřebu. Obilí i mouka se schovávala všude, kam se myslelo, že
komise nepůjde nebo vojáci nepůjdou hledati – do sklepa,
do dříví na dvoře, do jam ve stodolách, pod žlaby ve chlé4

vech, do postelí a bůhví kam ještě. Že se mnoho zásob
takovým schováváním pokazilo, jest samozřejmé. Vylíčiti
toto všechno ani sdostatek není možno a zdálo by se, že
podobné věci jsou neuvěřitelny. Mimoděk si člověk vzpomíná na dobu třicetileté války, kdy naši venkované ve strachu před vojskem ukrývali zásoby do země a odháněli
dobytek do hustých lesů, kam se stěží vojsko odvažovalo.
Příchodem rekvisiční komise do obce bylo všechno obyvatelstvo pobouřeno a zpráva o tom ihned běžela od stavení ke stavení, jako po telefonu. A teď začala práce při
zavřených dveřích. Štěstí ještě bylo, když z Českého Brodu
přišla zpráva den před příchodem rekvisice. Noc zakryla
svou tmou chvat a shon. Jen malé světlo lucerničky a časté
její objevení na témž místě mohlo, ovšem jen pozorovateli, prozraditi, kam putovala největší část zásob, aby po
odchodu komise byla opětně vynesena na světlo.
Zapisuji pro charakteristiku několik obrázků, podle
vyprávění tehdejších účastníků:
„U starostův právě zabíjeli (ve dvoře, kdy tehdejší
nájemce p. Kar. Milner, nyní v Mrzkách, byl starostou), když
přišla rekvisiční komise. Nečekaná a neohlášená. Ovar se
v hrncích právě dovářel. „Dovolte, pánové, nebylo by libo
kousek čerstvého ovárečku?“ zeptal se starosta. Bože! Proč
by nebylo libo v téhle bídné době? No, no, když budete tak
laskav, ale jen kousíček na ochutnání, abychom neurazili.
Bodejť, kousíček, myslí si hostitel, zrovna na něj vypadáš.
Zatím, co se v kuchyni upravovaly kousky ovaru s křenem
na mísu ,a vůně, zrovna opojná vbíhala až k nosům pánů
z komise, vrtěl sebou řezník, místní hostinský netrpělivě
kolem plotny i kolem štočku a posílal celou komisi do
horoucích pekel.

trub2

17.7.2007

11:11

Str. 5

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

„Mařko,“ (takhle snad se jmenovala, na jméně nezáleží),
povídá potichu služce : „doskočte k nám a řekněte manželce,
že je zde rekvisice. Snad si již dovede nějak sama pomoci.“
Mařka běží a vyřizuje vzkaz. „I pro Krista Pána, kam je
sem chlapy čert nese, odlehčila si paní hostinská. Honem
všeho nechala a hajdy do sálu, kde byla hromada obilí
a ještě několik pytlů pšenice a žita, pytlík hrachu a nějaké
drobnosti. Jinak statná, ale na pytle sama nestačila, a přece
musely být uklízeny dříve, než přijde komise. Tahá pytel za
pytlem přes výčep a kuchyni do pokoje. Cpe je pod postel.
Tam snad nebudou hledati, myslí si a honem zpátky pro
nový pytel.
Jen tak, tak, že ukryla nejhlavnější a již se hrnou do
dveří. Tak, paní hostinská, my jsme od rekvisice, hlásí starosta se šibalským úsměvem. „Máte nějaké zásoby ? Ukažte nám je“.
„Máme, copak bychom jedli“, odpověděla a ještě zrůměněná vedla je do sálu. Mimoděk se podívala na podlahu
a div ji neranila mrtvice. Jak tahala pytel za pytlem, po každém zůstala tak znatelná cestička, že i slepý si ji musel
povšimnouti, natož vidoucí a ještě k tomu od rekvisice,
kteří měli oči jako ostříži a málo co jim ušlo.
„Ježíšmarjá, dyk voni to poznají“, blesklo jí hlavou,
a vezmou nám to. Bledla, fialověla, třásla se po celém těle
a jen po všech koukala, nebude-li některý z nich dívati se
na podlahu.
„A kolik je toho obilí na hromadě?“, ptá se předseda
komise. Šenkýřka hlásí, ale ani sama neví, co povídá.
„Tak se mi zdá, že je toho víc. Soudím o dva centy nejméně. Co říkáte, pane starosto? „Jistě, ne-li o tři, odpovídá
tázaný a po očku se podíval na zbledlou a zfialovělou paní
hostinskou.
„Hrom tě jednou, duše milionská, ještě takhle posazuj“,
myslí si hostinská a v duchu i přesto, že má plno strachu, si
povídá, že nebýt těch pánů tady, že by mu dala tři centy.
„Ale počkej, já ti to osladím“.
Předseda vyndá notýsek a tužtičku :“Kolik že je vás?
Čtyři? To máme – 4x 300 g denně, to je 1 kilo 20 dkg, za
měsíc je 30x l kilo 20 dkg, do roka 12x …. A to nám musíte
metráček dáti, šenkýřko .“ Zapsal a hotovo.
A hrášek – koukejme a jaký pěkný? A to jste jej také seli?
Ale kdepak, seli. Jen kousíček jsme si zaseli na zahrádce
na záhonek. Kdepak hrách na poli.
Co pořád lžete ženská, ozval se nyní zase starosta. Proč
neřeknete, že jste ho koupila ode mne? Ano, ten hrách
koupila ode mne.
Co ten člověk stále mluví, povídá si hostinská. To jistě
chce, aby nám to všechno vzali.
A nic jiného již nemáte? Ptá se předseda komise. Ne,
nemáme, statečně zalhala. Jen to, co před sebou vidíte.
„Jen teď, aby se nikdo nepodíval na podlahu.“ Ale dobře
to dopadlo. Jak přišli, zase odešli. Hostinské spadl kámen
s krku. A jen na starostu hubačila a připravovala se na něj.
Jak by také ne. Ještě aby starosta posazoval. Večer ale
dostal, pěkně po žensku, sotva vkročil do výčepu. „Ale ženská, snad se nebudete zlobit, vždyť je znám a vím, před
kým mám co hovořiti. Byl to jen špás. Za kousek ovaru si
může člověk ledajakou poznámku dovoliti- a potom je
znám!“
Takhle ovšem všude nejednali, páni od rekvizice- snad
byli v dobré náladě.
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Kontingent
Na podkladě soupisu osevných ploch, bylo vyměřováno
množství obilí pro každého hospodáře, které musel za
maximální cenu odevzdati státnímu obilnímu ústavu v Českém Brodě. Tam, kde se kontingent nedodal, byl hospodář
trestán peněžitou pokutou, po případě bylo mu pohroženo vojnou.
U větších hospodářů a hlavně u těch, jichž množství odevzdaného obilí státnímu obilnímu ústavu bylo povážlivě
malé, nařízen výmlat sklizně pod kontrolou státu, aby se
dozorčí orgány přesvědčily jednak o skutečném množství
vymláceného obilí, o jakosti a o sýpce (jak sypalo).Dozorčím orgánem byl zkušený hospodář z cizí obce, jenž měl
k pomoci vojáka, nebo několik jich. Že i tu se nikdo nedozvěděl pravdy, jest na bíledni. Za trochu obilí, jímž byl
voják podarován, mohl rolník mlátit cokoliv, všechno sypalo podle hospodářova přání. Tedy i tyto donucovací prostředky selhaly.
Pěstování řepy a její omezení
Aby se získalo více obilnin, nařízen omezený osev řepy.
Na jejím místě se měla sázeti různá zelenina. U nás se sela
mrkev a podle vyprávění tehdejších součastníků, výnos
mrkve byl větší než řepy. 1 kg mrkve a to i s natí a úvazkem
(vázala se slámou do otýpek) se prodávala po 2 až
3 K. V bídě nahrazovala mrkev mouku.
(Zapsal dne 17.12. 1928 Pátek,
okresní školní inspektor)

REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
a ohradní zdi baziliky v Tismicích
bude pokračovat i v letošním roce
Zastupitelstvo Obce Tismice na svém zasedání dne
22. 2. 2007 rozhodlo o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Český Brod na pokračování oprav v areálu
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích.
Obec poskytne farnosti finanční prostředky v částce
50.000,- Kč. Farnost použije uvedené finanční prostředky
na provedení těchto prací:
- zahájení opravy ohradní zdi (severní a východní strana)
areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích – přezdění spadlých a narušených částí vč. souvisejících prací.
- pokračování opravy severního ramene nástupního schodiště do areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích – zednické práce (přezdění narušených částí), kamenické práce (repase kamenných stupňů, obnova zadláždění
podesty, obnova madla) a práce související.
Farnost se zavázala podílet se na výše uvedených opravách částkou rovněž 50.000,- Kč. Zbylá část nákladů pro
rok 2007 bude kryta z příspěvku z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši
240.000,- Kč.
(ou)
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OHLÉDNUTÍ
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
■ Regionální akce „Den Země na Klepci“
Dne 21. dubna 2007 se za podpory Spolku pro obnovu
a rozvoj obce Hradešín, Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí, Občanského sdružení Klub žen Přišimasy, Kulturního sdružení Tuklaty – Tlustovousy, Městského domu dětí
a mládeže Úvaly, ZŠ Škvorec a Úvaly, MŠ Přišimasy a Tismice a obcí Přišimasy, Tismice, Hradešín a městysů Škvorec
a Úvaly, uskutečnila regionální kulturní akce „DEN ZEMĚ
NA KLEPCI“.
Odhadem se sobotního odpoledne na Klepci zúčastnilo
téměř tři sta občanů. Slunce svítilo, voněly tu koláče, všude
se to hemžilo malými „umělci“ , vládla radost a pohoda.
O tom všem vypovídají následující fotografie:

... Z Limuz na Klepec

Organizátoři akce nesli své zástavy.
Zdá se, že i panu Bucharovi
z Tismic se tu líbilo.

Ještě nezbytná
informační tabulka.

A zbývá uvázat slunečnici,
symbol naší školky.

Tismická mateřinka sází svůj dub.

Rej čertic (MDDM Úvaly).

Dramatizace příběhu – Slouha.
6

Jízda na fůře sena.

U jezírek tančily Rusalky (MDDM Úvaly).

Pozvání na Klepec přijal
i poradce ministra životního
prostředí, pan Petr Kalaš.
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■ Výlet do Českého Ráje
Mužský, Drábské světničky, Valečov
a Mnichovo Hradiště
I letos jsme měli možnost se zúčastnit výletu, který organizoval Obecní úřad Tismice. Tentokrát do Českého Ráje
a krásného zámku v Mnichově Hradišti.

Mnichovo Hradiště.
Měli jsme štěstí, protože nám přálo počasí. Ani náročnější terén ve skalách nás neodradil a odměnou nám byl nádherný výhled ze skal na okolní krajinu. Za zmínku stojí
i výše zmiňovaný renesanční zámek ze 16.století, který je
zajímavý mimo jiné i tím, že se zde sešli František I., ruský
car a pruský princ Bedřich Vilém. Mohli jsme zde obdivovat
expozici dobových interiérů a sbírku porcelánu a skla.
Krásné zážitky, které jsme z výletu měli, si rádi zopakujeme i příští rok. Tímto OÚ Tismice děkujeme.
(Veronika Oubrechtová)

… skalní hrad dobyli i ti nejmenší …

■ Očima závodníka
Dne 19. května 2007 jsme se zúčastnili 2.kola Podlipanské ligy v Poříčanech ve složení: Adam a Vláďa Zdražilovi,
Martina a Pavlína Šermauerovy, Péťa Budský, Péťa a Vašek
Susovi a já.
Na soutěž přijelo celkem 8 dětských družstev a Vláďa
Zdražil nám vylosoval startovní číslo 8, takže jsme se na
konci mohli vyblbnout s vyprazdňováním kádě.
První kolo jsme běželi ve složení: Vláďa Zdražil - koš
(Martina Šermauerová mu statečně s naraženým prstem
asistovala), Pavlína Šermauerová - strojník (ta už to má
v malíku), Vašek Sus a Adam Zdražil - proudnice, Péťa Sus rozdělovač a Péťa Budský jako bičkař. V tomto složení jsme
měli čas 25 vteřin.
Druhé kolo bylo skoro stejné: Vláďa a Martina-koš, Pavlína –strojnice, Adam a Vašek-Proudnice, Péťa – rozdělovač
a jako háčkař - moje maličkost. Tento útok nám trval
26 vteřin. S těmito výsledky jsme se umístili na 4. místě, což
není špatné, ale rozhodně ne nejlepší.
Příště to snad bude lepší.
(Jitka Borovská)
Pozn.: A příště to bylo opravdu mnohem lepší! (mz)

… jsme na vrcholu …
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■ Dětský den v Tismicích
Neděle dne 3. 6. 2007

Ostré střelby pana Křivánka.

Hasiči už nemají čím hasit.

Hraje a zpívá
kapela Country
Metro z Prahy.

Stolní hry, aneb Polákovi v akci.

Kloboučku
hop.

Slepá dráha pro nejmenší.
8
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■ Prezentace projektu

„Regionem po spirále času“ v Tismicích

V pátek 1.6. 2007 proběhla v kulturním domě v Tismicích
za účasti základních a mateřských škol a také za účasti
veřejnosti prezentace ekologické části projektu „Regionem
po spirále času“.

■

léto 2007

Děti zde vystavovali své
výkresy,
koláže,
plastiky
a fotografie s tematikou
ochrany přírody. Bylo se opravdu nač dívat. Výrobky byly
plné fantazie. Některé školky
předvedly svá pěvecká nebo
Květy provoněly celý sál.
recitační vystoupení. Děti rovněž lovily poklad v podobě zlatých penízků.
Prezentace byla doplněna výstavou samorostů pana
Buchara z Tismic, které se velice líbily. Pěstírna květin Limuzy zde instalovala prodejní výstavu květin.
Pořadatelé předali vystavujícím ceny v podobě knih.
I když organizátoři podcenili potřebu ozvučení sálu, byla to
nová a zajímavá akce.
(mz)

■ Májová

Čtyři roční období.

V měsíci květnu se uskutečnila již tradiční Májová zábava. Hostů nepřišlo mnoho, přibližně padesát. Přesto zábava
vesele plynula přibližně do jedné po půlnoci, kdy bouřka
a následný výpadek elektřiny „juchání“ ukončila. Nezbylo
než jít spát. Některým se sice nechtělo, ale co naplat. Šel
spát také chlupatý host plesu – zavalitý vlčák, který si
během večera střídavě hověl uprostřed parketu, pod stoly
hostů nebo na podiu. Stal se hlavní cenou večera, ale bohužel nenašel se žádný zájemce.
(ou)

Honba za pokladem.
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SOUTĚŽ

SOUTĚŽ
ANEB:

„CHCETE LETĚT BALÓNEM?“

Region Pošembeří o.p.s. vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem

LOGO PRO REGION POŠEMBEŘÍ

Motto:
„To, co se má v budoucnu stát velikým, rodí se z nepatrných začátků“
QUIDQUID FUTURUM EST SUMMUM, AB IMO NASCITUR
(Publilius Syrus,1.stol.př..n.l.)
Zvolený symbol loga by měl vyjadřovat princip spolupráce, vzájemné komunikace, princip výměny zkušeností a vzájemné pomoci v rámci regionu a měl by vycházet z cílů strategie regionu Pošembeří.

Odkaz pro zvídavé (kdo chce vědět víc):
Vodítkem pro tvorbu loga jsou webové stránky Regionu Pošembeří www.posemberi.cz
Co rozhodně logo obsahovat nemá:
Památky a symboly jednotlivých oblastí regionu,
aby nedocházelo k upřednostnění nebo naopak potlačení jednotlivých subjektů
Propagaci pouze jedné lokality, obce, města
Propagaci jedné činnosti
Pravidla soutěže:
Soutěž je určena dětem od 3.třídy ZŠ do 3. ročníku středních škol
Do soutěže se může přihlásit každý se vztahem k Regionu Pošembeří
(bydlí zde, má tu babičku, kamaráda, chodí zde do školy atp.),
tedy i ti, kdo fyzicky v Pošembeří nebydlí!!!
Technika zpracování loga je libovolná
Maximální formát A3
Doporučení - logo by se mělo dát zobrazit jednobarevně i více barevně
Návrh loga bude čitelně označen jménem a příjmením, věkem tvůrce, bydlištěm,
telefonním kontaktem či e-mailem (zákonného zástupce nebo učitele)
K logu můžete připojit krátký popis loga a vztah tvůrce k Pošembeří
Své návrhy zasílejte nejpozději do 30.7.2007 na adresu :
Region Pošembeří o.p.s., Hradešín 73 , PSČ 282 01
nebo odevzdejte v Českém Brodě v klubu ZVONICE , Sdružení Leccoss

Tvůrci návrhu loga, kteří se umístí na prvních třech místech soutěže,
se mohou těšit na let horkovzdušným balónem!
Hodnotitelská komise bude složena z členů Výběrové komise MAS, grafika a výtvarníka
O záštitu nad soutěží byli požádáni ministr zemědělství Petr Gandalovič a poradce ministra
životního prostředí Petr Kalaš
Všechny došlé návrhy budou během prázdnin vystaveny na webových stránkách Pošembeří.

Předání cen a vernisáž výstavy proběhne v měsíci září 2007
– všichni tvůrci budou včas informováni.
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SOUČASNÉ DĚNÍ V OBCI
■ Kamionů mnohem víc
Zabránit průjezdu kamionů obcí Tismice a Limuzy se
stále nedaří. Naopak i přes výslovný nesouhlas obce byla
z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje povolena objízdná trasa pro nákladní dopravu z důvodu úplné
uzavírky silnice I/2 ve Ždánicích. Objízdná trasa je vedena
ve směru od Prahy ze silnice I/2 po silnici II/113 křižovatka
v obci Mukařov až na silnici I/12 U Českého Brodu, dále do
Kolína a Kutné Hory. Ve směru od Pardubic je pak vedena
po I/38 na Kolín a dále I/12 na Prahu.
Malou útěchou může občanům být fakt, že SÚS konečně
alespoň provizorně vyspravila nejhorší výtluky v obci a také
komunikaci mezi Tismicemi a Novou Vsí.
Dle sdělení Odboru dopravy KÚ SK vázne zahájení prací
na rekonstrukci mostu v Tismicích na poskytnutí úvěru.
Nikdo z odboru dopravy kraje není schopen s určitostí říci,
jak se situace dále vyvine.
Projekt na rekonstrukci komunikace v centru obce podél
basiliky, jehož zhotovitelem je f. CR- PROJECT, a který je
zčásti financován krajem a zčásti také obcí (59.000,- Kč vč.
DPH) byl odevzdán ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na Stavební úřad v Českém Brodě.
Ve spolupráci s obcí Přišimasy obec Tismice usiluje
o dopravní úpravu, jejíž podstatou je změna přednosti
v jízdě při výjezdu z obce Přišimasy ve směru Limuzy tak, že
hlavní silnice by nadále pokračovala ve směru Úvaly namísto ve směru Český Brod přes Limuzy. Obec Přišimasy již za
tímto účelem vypracovala projektovou dokumentaci.

■ Mateřinka v Tismicích

prochází v těchto dnech rekonstrukcí

Výuku bude možno lépe přizpůsobit potřebám mladších
a starších dětí. Plánovaná výstavba domů v rozvojových
zónách obce Tismice i Limuzy jistě rozmnoží řady předškolních dětí v naší obci. Chceme být na to dobře připraveni.
Předpokládané náklady na rekonstrukci sociálního
zařízení činí cca 320.000,- Kč. Práce bude provádět Jaroslava Oubrecht. V souvislosti plánovanou rekonstrukcí
podala obec Tismice žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Dotace obci přiznána nebyla.
Novinkou je však „čerstvá“ zpráva právě z Ministerstva
pro místní rozvoj, které rozhodlo o přidělení dotace ve
výši 65.000,- Kč na projekt pod názvem „PODEJ MI
RUKU“, resp. na obnovu dětského hřiště v zahradě mateřské školky. Celkový rozpočet akce činí 95.000,- Kč a část
nákladů bude kryta dobrovolnickou prací rodičů a přátel
školky.

„DEFILÉ Z VEŘEJNÉHO CVIČENÍ
V TISMICÍCH, R. 1922“

V červenci tohoto roku zahájila f. BEK s.r.o. Chrášťany
generální rekonstrukci střechy mateřské školy Tismice. Do
objektu školky již řadu let i po minulé rekonstrukci zatéká
a půdní prostor je nezateplen. Tyto dva závažné problémy
by mělo vyřešit kompletní zateplení stropu budovy a izolace, přeskládání a částečná výměna střešní krytiny. Celkové
náklady na rekonstrukci a zateplení střechy školky
činí 576.000,- Kč. Z Programu obnovy venkova
poskytne Středočeský kraj obci Tismice dotaci ve
výši 121.000,- Kč.
Současně také dojde v objektu školky k rekonstrukci sociálního zařízení. Jejím cílem je mimo jiné vyhovět podmínkám Krajské hygienické stanice tak, aby výhledově
k 1.1. 2009 mohla být otevřena druhá třída předškolního
vzdělávání. Obec Tismice by tak mohla nabídnout volná
místa ve školce i dalším zájemcům z přilehlých obcí, jichž
nyní eviduje celou řadu, a které není schopna uspokojit.
Děti pak budou rozděleny do dvou věkových kategorií.

Víte, k jakému místu v obci Tismice se vztahuje fotografie, kterou jednoho dne donesl na obecní úřad pán z nedalekého okolí? Poznáte na fotografii své známé nebo členy
rodiny? Obecní úřad Tismice Vaši informaci uvítá.
(ou)
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DŮLEŽITÉ INFORMACE - LEGISLATIVA

Brožura k nahlédnutí na OÚ Tismice

KRÁTCE Z LIMUZ …
Kaplička v Limuzích byla nově nasvícena.
Vandalové zcizili kůly, jež byly oporou vysázených javorů „po malé straně“.
Pokračují dokončovací práce na cestě „k cihelně“
– kanalizační vpusti byly osazeny kovovými česly, vpusť při
sjezdu z hlavní komunikace byla opatřena zábradlím. Nově
byl upraven terén spodního vjezdu firmy G.R.L.

KRÁTCE Z TISMIC …
V uličce „ u Borovských“ bylo v souvislosti s modernizací
vedení ČEZ (kabely uloženy do země) nově vybudováno
veřejné osvětlení. Celkové náklady na jeho vybudování činí
cca 70.000- Kč.
Podobná rekonstrukce se připravuje rovněž pro uličku „
u Skalů“. I zde bude demontováno nadzemní vedení ČEZ
a v souvislosti s jeho uložením do země bude vybudováno
nové veřejné osvětlení. Práce budou započaty během letních měsíců v závislosti na rozhodnutí Stavebního úřadu
v Českém Brodě
Obec Tismice smluvně zajistila opravu mostku „ u Skalů“.
Tento by měl být zpevněn nejpozději na podzim tohoto
roku.
14

Vedení obce stále jedná ve věci dokončení vodoprávní
části dokumentace pro splaškovou kanalizaci v Tismicích
a neustává ve shánění dotačních prostředků na realizaci
projektu.
Hasiči zvelebili hasičskou zbrojnici.
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EKOLOGICKÉ PŘÍBĚHY
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VÝROČÍ
■ Významná životní jubilea

v letních dnech oslaví:

Pan Josef Hladík z Tismic
Paní Hana Ortnerová z Tismic
Pan Milan Svoboda z Tismic
Paní Ladislava Rišlinková z Tismic
Pan Milan Řeřicha z Tismic
Paní Zdeňka Wiesnerová z Tismic
Pan Václav Havelka z Tismic
Paní Marie Šašková z Limuz
Paní Pavlína Kašová z Tismic
Obecní úřad Tismice všem oslavencům přeje pevné zdraví
a životní pohodu.

■ Narodilo se miminko ...
Je to pár dní, co přišel na svět malý Pepík Strnadů.
Miminku přejeme hodně zdraví a rodičům radost a trpělivost.
(ou)

■ Rozloučili jsme se:
S panem Miroslavem Dufkem z Tismic, s panem Zdeňkem
Borovským z Tismic a panem Vladimírem Hanušem z Limuz.
Kdo jste je znali, vzpomeňte.

BRIGÁDA
Obec Tismice přijme brigádníka staršího 15let na období
prázdnin nebo jejich část pro drobné zahradnické práce
a úklid veřejných prostranství. Hodinová odměna
činí 60,- Kč hrubého. U nezletilých osob je nutný
souhlas rodičů. Zájemci hlaste se na obecním úřadě.

TRUBADÚR – informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy
Vydavatel: OÚ Tismice, registrace u MK ČR E 14801
Své náměty můžete zasílat na adresu:
Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
nebo na e-mail: ou.tismice@volny.cz
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