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TROCHA POEZIE
V jarním čísle Trubadúru jste, vážení čtenáři,
byli vyzváni k vlastní básnické tvorbě.
Své zdařilé a vtipné verše nám zaslala paní
Hana Pincelová. Děkujeme. Potěšte se spolu
s námi.
(redakce)
V letním horku u rybníčka
žabák s žábou sedí.
Žabák žábě hladí líčka
do očí jí hledí.
V letním horku na pahorku,
vilný stařec děvče svádí.
Ukradla mu peněženku děd nadává - to je mládí !!!!

Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
Jest přirozeno, že v osvobozené vlasti, soustavně vyssávané rakouskými rekvisicemi, nebylo utěšeně. Chyběly životní
zásoby. Obilí po žních z velké části bylo již zabaveno
rakouským státem a pro vojáky, vracející se po dlouhé době
z války domů, nebylo jídla. Nebylo ani šatů, ani prádla, ani
peněz na ně. Dováženo k nám sice z ciziny, ale rázem
nemohlo být obyvatelstvo zásobeno tak a tím, čeho nejvíce potřebovalo.
Ještě po dva roky bylo v platnosti tzv. vázané hospodářství. I nadále se rekvírovalo, ale pro vlastní stát a náš lid. Již
nebylo tolik trpkostí a nesnází jako dříve.
Dávalo se mnohem raději a jen ve výjimečných případech
z donucením. Na všechno stanoveny maximální ceny a ti,
kteří předražovali svoje produkty, zvyklí ještě z války,
postaveni byli před lichevní soudy a odsouzeni k peněžitým
pokutám, nebo vězení.
I přes toto opatření, ceny proti době předválečné značně
stouply, hlavně znehodnocením naší měny. Uvádím ke srovnání ceny plodin, výrobků a práce z doby předválečné
i poválečné, aby rozdíl jasněji vynikl.

Plodina

Jednotka

Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Mouka pšeničná
Mouka žitná
Máslo
Sádlo vepř
Maso hovězí
Maso vepřové
Hovězí dobytek

1q
1q
1q
1q
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
za 1 kus
průměrně
1q

Brambory
Šaty
Mzda dělníků
zeměd.
Zedníků za 1 hod.

Cena
před válkou
18 až 28 K
14 až 16 K
14 až 16 K
10 až 12 K
28 až 32 h
20 h
2K
1,80 až 2 K
52 až 60 h
1,60 až 2 K

Cena
po válce
400 až 450 Kč
330 až 350 Kč
370 Kč
300 Kč
6,50 Kč
5 Kč
40 až 60 Kč
18 až 20 Kč
15 až 18 Kč
20 až 25 Kč

300 K
2 až 2,20 K
50 K

6000 až 8000 Kč
80 až 120 Kč
1200 až 1800 Kč

80 až 90 h
64 až 68 h

16 Kč denně
4,20 až 5 Kč

Jak patrno z uvedeného, ceny stouply patnáctkráte, dvacetkráte, ba ještě více. Se stoupající drahotou byly upravovány i mzdy a platy, ale poměru ke stoupnutí cen, nebylo
dosaženo.
V roce 1919 bylo nařízeno kolkování peněz, aby naše
měna, působením států bývalého Rakouska, nebyla ještě
více znehodnocována. Peníze neměly (rozuměj bankovky)
bez kolku ceny. Během války zlaté a stříbrné peníze byly
staženy do soukromých rukou a našemu státu zůstaly jen
bankovky, které ztratily na své nominální hodnotě. Aby náš
nová stát byl alespoň částečně podepřen zlatem, sbíráno
na zlatý poklad republiky a to nejen zlaté a stříbrné peníze, ale i různé předměty. I v naší obci bylo sbíráno.
S podivem, kolik bankovek bylo během války v mnohých
rodinách nastřádáno a různě poschováváno i na nemožných místech ! Nešťastná válka podvrkla často i pevné charaktery!
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Plat za kolky (1%) byla daň státu. I ceny realit značně
stouply. Před válkou se u nás prodával korec pole podle
jakosti od 800 K do 1000 K, po válce od 9000 do 10 000 Kč.
Po půdě, následkem válečných zkušeností, byl veliký shon.
Kdo měl jaké úspory, snažil se je uložit v půdě.
Životní nezbytnosti, zrovna jako ve válce, byly prodávány
na poukázky (různé „enky“). Zásobování obcí bylo již pravidelnější a v míře mnohem větší než za války. Teprve po
žních v r. 1921 byl prodej částečně uvolněn a v létech následujících úplně.
Obecním starostou v r. 1919 a 1924 byl zvolen p. Václav
Jakeš, čp. 58 za stranu sociálně demokratickou, v r. 1925
p. Josef Šplíchal, rolník čp. 23 za skupinu domkářů
(Domovinu). Pozn. Volby v r. 1920 jsou ve spojených obcích
Tismice- Vrátkov.
Ochotnický kroužek a tělocvičné spolky
V roce 1919 byl založen „Ochotnický kroužek“, jehož účelem bylo pořádati divadelní hry. Na zdejší poměry první sdružení podobného druhu. Začátky jeho byly velice těžké
a obtížné. Jeviště bylo zpočátku půjčováno a teprve později
pořízeno vlastní. Ani to neodradilo nadšené ochotníky, že
měli v pokladně pouhých 150 Kč a celkový náklad na jeviště
obnášel 5000 Kč. Mezi členy vykonána bezúročná půjčka na
dluhopisy. Tyto se podle možnosti splácely. Z kroužku se ustavil nakonec spolek na podkladě úředně schválených stanov.
Kroužek byl předchůdce obou místních tělocvičných jednot Sokol a Dělnické tělocvičné jednoty, založené v roce
1921. Sokol cvičil v dolením a DTJ v hořením hostinci
(podrobnosti jsou zaznamenány u obou spolků).
Památník padlým vojínům
Padlým vojínům ve světové válce postaven nákladem
místního občanstva r. 1920 památník. Na úhradu nákladů
konány po obci sbírky, čistý výtěžek z pořádaných zábav
dán k témuž účelu. Veškeré řemeslné a jiné práce konány
zdarma. Při odhalení pomníku pořádána slavnost.
Ochotnický kroužek sehrál divadlo v přírodě „Zvony“ na
mlýnské zahradě. Čistý výtěžek (2000 Kč) dán na úhradu
nákladu. Zbytek výtěžku 1000 Kč uložen na vkladní knížku
k případným pozdějším opravám.
Lipy Svobody
25. května 1919 zasazeny dvě „Lípy svobody“ za účasti
školní mládeže a občanstva a to na památku osvobození
našeho národa. Bohužel, lípy zašly.
Sčítání lidu
V r. 1921 bylo provedeno sčítání lidu v republice Československé. Ve zdejší obci bylo:
75 domů – 469 obyvatel, z nichž 245 mužů a 224 žen.
Při sčítání v r. 1910 bylo ve zdejší obci 464 obyvatel.
Během desetiletí vzrostl počet duší o 5 (příčinou nepatrného přírůstku jest válka , v níž zemřelo 13 mužů).
Stavební ruch
Do konce války čítala naše obec 75 domů. Po převratě
nastal nedostatek bytů. Aby bylo bytové nouzi alespoň částečně odpomoženo, stát podporoval stavební ruch jednak
subvencemi, jednak úvěrovou garancií. Organisována stavební družstva ze stavebníků, žádajících o státní podporu.
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Zdejší obec, aby zajistila svým příslušníkům stavební
místo pro výstavbu rodinných domků, zakoupila
v pozemkové reformě od zdejšího velkostatku pole při
brodské silnici na výměře 4 1/2 korce. Toto přidělovala po
částech přihlášeným za cenu, za jakou byl pozemek získán.
Ještě před touto akcí stavebníci zakupovali si stavební
místo se svolením Pozemkového úřadu v Praze, přímo od
správy velkostatku. Tímto způsobem se stalo, že do konce
r. 1929 vzrostla obec na 107 domovních čísel, čili v době
popřevratové bylo vystavěno nových 32 domků s dvorkem,
zahradou a vedlejšími budovami.
Zabrání církevních statků
Jako první část pozemkové reformy, byl proveden
v r. 1919 - 1921 výkup kostelních a farních statků dlouholetými nájemci. Na výkup tohoto majetku měl nárok každý,
v jehož rodině bylo to které pole nepřetržitě užíváno po
40 roků a to v přímém příbuzenství. I ti měli nárok, kteří
odkoupili usedlost se všemi právy a povinnostmi, třebas
neměli objekt v užívání předepsanou dobu.
Okresní soud v Českém Brodě poslal do jednotlivých obcí
vyhlášku s vyzváním, aby nájemci, mající zákonitý nárok na
výkup církevních statků, podali přihlášky na předepsaných
úředních formulářích. V nich musel každý uvést, kdo pole
užíval, jak dlouho, označení čísla dotyčné parcele a výměru.
Za každý kostel byl zvolen důvěrník, který všechny úřední věci této záležitosti se týkající vyřizoval s úřady a byl přítomen jednání při výkupu. Zde byl ustanoven p. Josef
Kopecký čp. 61.
Asi po 14 dnech po podání žádosti, byli všichni zájemníci
předvoláni k okresnímu soudu do síně č. 1. Tam byly jednotlivé přihlášky zkoumány a pravost nároku schvalována. Po
schválení nároku soudem, zástupce konsistoře měl právo
odvolati se k zemskému soudu v Praze nebo nejvyššímu
soudu v Brně. Toto odvolání se u nás provedlo ve dvou případech (p. Kopeckého Jos. z Tismic a Jar. Miškovského
z Vrátkova).
Po vyřízení celé záležitosti dostavil se okresní hejtman
s dvěma přísežnými odhadci (jimi byli p. Josef Jiránek
a Václav Moravec, rolníci z Vrátkova), aby na místě zkoumali, odpovídá-li navržená cena s cenou z roku 1914.
Korec pole podle jakosti byl odhadnut od 360 Kč
do 800 Kč. Přesná míra byla stanovena ing. p. Bukačem
z Čes. Brodu.

Z Tismic vykoupili církevní pole:
František Bártl čp. 11
Josef Kopecký čp. 61
Anežka Průžková čp. 55
Josef Baladrán čp. 38
Jan Šermauer čp. 88

4 korce
6½ korce
2 korce
2 korce
2¾ korce

Od kostela sv. Gotharda v Čes. Brodě získali z Tismic:
Václav Kaše čp. 39
12 korců
Jan Strnad čp. 21
9 korců
Josef Hejný čp. 44
6 korců
Marie Fuchsová čp. 24
6 korců
Růžena Vomáčková čp. 61
12 korců
Josef Šmejkal čp. 32
9 korců
František Vosecký čp. 42
5½ korce
Václav Jakeš čp. 58
2½ korce
Josef Buchar čp. 65
1 korec
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Z KRONIKY LIMUZSKÉ…
Pamětní kniha obce Limuz
Založená ve smyslu zákona ze dne 30.1.1920 č. 80 Sb.
usnesením obecního zastupitelstva ze dne 5. března 1922.
Zápisem do knihy této pověřen Josef Chlapec rolník v čp.1.
1.
Starožitná obec naše, položená pod vrchem nazvaným
Klepec, 4 km vzdálená od Českého Brodu, sídla to okresní
správy politické, okresního soudu, berní správy, berního
úřadu, okresní Správní komise atd. Poštovním úřadem přináleží do Rostoklat, přifařena jest řím. katolíci do Tuklat, arcibiskupství Pražské, evangelíci farnímu úřadu evang. ve Kšelích.
Obyvatelů započteno při sčítání lidu v roce 1921 354
osob, z toho 334 římskokatolíků, 2 evangelíci, 12 bez
vyznání, národnosti vesměs československé, 6 příslušníků
církve československé.
Hraničí severně na Rostoklaty, severovýchodně na Novou
Ves, východně Tismice, jihovýchodně a jižně Mrzky, jihozápadně a západně na Skřivany - Horka - Přišimasy. Názvy
poloh polí jsou u nás asi následující: „Na Klepci“ (majetek
z části obecní, býval dříve pastvina, v roce 1889, za úřadování starosty p. Františka Chlapce čís. 1 vysázen lesním stromovím tj. borovicí, břízou a olší), položení vlevo od silnice
k Přišimasům „Pod Křížem“ pod Klepcem, vpravo od silnice
té „Na Prahově“, vzadu směrem na Úvaly „V Řádkách“ ,
„V Lánech“, podél staré silnice „Příkopy“ zvané, dole
u silnice státní, „V Kunčařích“, nahoře ke vsi „Pod
Příkopy“, směrem na sousední obce „U Rostoklat“ u „Nové
Vsi“, „U Mrzek“, v dolině mezi Tismicemi a Mrzky
„ V Bukovníku“. Cesty všechny jsou ve správě obce, až na
jedinou silnici okresní, spojující Rostoklaty – Přišimasy,
která postavena byla v roce 1907 za úřadování starosty
Jana Prokůpka č. 4. V obci působí zdatný sbor dobrovolných hasičů, v čele s velitelem p. Václavem Horynou č. 3
a podvelitelem p. Václavem Chlapcem č. 17.
Obec v době založení této knihy pamětní jest dosti
výstavná, budovy vesměs zděné, až na několik doškových
střech, tvrdě kryté, (starobylé ze dřeva roubené stavení
obytné je při čís. 25, pana Josefa Benáka). V obci jest cihelna, dva hostince, jeden obchod smíšený.
Celková plocha všech pozemků v katastru obce naši
obnáší 691 jiter 38 sáhů = 397 ha 66 a 02 m2.
Popisných čísel čítá obec dnes 53 a majiteli jich jsou:
Čp.1 Chlapec Josef a Božena, rolník. V majetku rodiny
dle výtahu z farní matriky Tuklatské, pokud možno
určitě zjistili již roku 1673.
Čp. 2 Šplíchal Josef, rolník
Čp. 3 Horyna Václav a Emilie
Čp. 4 Prokůpek Jan a Alžběta
Čp. 5 Oldřich a Drahomíra Bambásek (býv. dvůr
Lichtenštejnský)
Čp. 6 Chroust Josef, zedník, malorolník
Čp. 7 Hrdlička Alois, zedník, malorolník
Čp. 8 Rejholec Jan a Anna, rolník
Čp. 9 Bejšovec Josef a Marie, kolář a malorolník
Čp. 10 Bejšovec Josef starší
Čp. 11 Hamták Jaroslav a Aloisie, rolník
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Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Čp. 44
Čp. 45
Čp. 46
Čp. 47
Čp. 48
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
65

Hamták František Antonie, rolník
Rejholec Jan a Anna
Rejholec Jan a Anna, rolník
Dědicové manželů Prokůpkových
Nehasilová Marie
Obec. kovárnu najatou má Václav Chlapec
Fiala Jan, Rostoklaty, továrník a rolník
Srp František a Anna, hostinec a malorolník
Doležal Václav a Anna, rolník
Beneš Václav a Anna, obchodník a malorolník
Brychtová Marie, domkářka
Punkta Václav a Kateřina, malorolník
Čmelík Josef a Marie, tesař
Benák Josef a Anna, rolník
Chlapec Josef a Božena, rolník
Dědicové manželů Prokůpkových
Hamtáková Božena, rolník v Břežanech
Ryngl Josef a Anežka, obchod smíšený, rolník
Hora František a Josefa, železniční zřízenec
Beránek Antonín,malorolník
Škába František a Božena, sedlář
Židlický František a Marie, tesař, malorolník
Novotný František a Helena, obuvník
Uhlíř Václav a Antonie, rolník
Skála Jan, Rozálie, malorolník, tesař
Hladík František, dělník
Hamták Jaroslav a Aloisie, rolník
Lacina Václav a Kateřina, rolník
Zrušeno
Skála Josef, hostinec
Chlapec František, rolník na odpočinku
Horák František
– znova začíslováno a postaveno r. 1925
Fiala Jaroslav – Rostoklaty cihelna
Hamták Jaroslav a Aloisie, rolník
Badová Rozálie malorolník – postaveno a znovu
číslováno r. 1926
Badová Rozálie
Bambásek Oldřich a Drahomíra
– majitel zbytkového statku
Svoboda Josef, železniční dělník
Chlapec Václav a Marie, kovář a rolník
Bednář Antonín a Anna, pumpař
Soukup Alois, dělník
Čmelík Josef a Josefa, řezník, malorolník
Böhm Jan, železniční dělník, postaveno 1923
Vosecký Václav a Božena, postaveno 1930
Sedláček František a Anna, postaveno 1930
Lacina František a Marie, postaveno 1930
Skořepa František, postaveno 1931
Tuček Antonín, postaveno 1936

Obec spravována jest toho času 12 členným obecním
zastupitelstvem, jehož členy jsou:
Starosta Skála Jan, malorolník č. 36, sociál. demokrat
Náměstek Vosecký Václav, dělník, komunista
Člen obecní rady Chlapec Josef, č. 1 rolník, republ. strana
zemědělská
Člen obecní rady Prokůpek Jan, č. 4, republ. strana zemědělská
Člen zastupitel. Horyna Václav, č. 3, republ. strana zemědělská

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

léto 2008

odváděny býti pokaždé k vánocům a zavázal se také
rychty a svobodné krčmy tudíž nikomu jinému nepropůjčovati, než kdyby v té vsi byl usedlý. Limuzy:
44 domů, 349 obyvatelů v r. 1890. Jakýs Kojata odkázal
je 1227 křížovníkům zderazským v Praze. Později příslušely k hradu Jenštejnu a v XVII. století k Černému
Kostelci, kdy ves byla od obyvatelů opuštěna.
Zemský archiv, Berní role z r. 1654

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
Limuzy, historické foto
Pokladník Ryngl Josef, č. 29, obchodník, republ. strana
zemědělská
Bejšovec Josef, č.10, malorolník, republ. strana zemědělská
Hrdlička Alois, č. 7, sociál. demokrat
Chroust Josef, č. 6, sociál. demokrat
Beneš Václav, č. 21, sociál. demokrat
Vosecký František, dělník, sociál. demokrat
Skořepa Bohumil, zedník, komunista
Ve starých listinách možno se o obci naší dočísti:
Dějepis města Prahy, Václav Vladimír Tomek. Díl II. str. 424
Limuzy roku 1348 Johlinovi Jakubovu z rodu
Velfloviců. Od něho ves tato starožitná, na devatenáct lánů vyměřená a právem zákupním vysazená,
jmenovaného roku dostala nové listiny, již zrušil
některá břemena neurčitá a obtížná za výplatu ročních čtyř hřiven těžkých a 10 grošů, které měly jemu

Vážení čtenáři.
Váš Fotbalový klub Tismice se rozhodl přispívat na stránky našeho zpravodaje a informovat občany Tismic
o aktuálním dění na hřišti i mimo něj.
Tismice v současnosti hrají 3. B třídu okresu Kolín. Na
podzim roku 2007 se naši fotbalisté umístili se ziskem
18 bodů na 11. místě ze 14 mužstev.
Cílem klubu je držet střední příčky tabulky vzdálené
sestupu do nižší třídy. Vzájmu rozvoje a zvyšování úrovně
tismické kopané bylo přikročeno k rekonstrukci sportovních kabin na hřišti v Tismicích. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na rekonstrukci podílejí, ať už
osobně nebo jakoukoliv finanční podporou. Současně
děkujeme našim sponzorům a v neposlední řadě našim
fanouškům za podporu Fotbalového klubu Tismice.
Rádi bychom pozvali naše fanoušky a přátelé tismické
kopané na všechna domácí mistrovská utkání, která se
konají každou lichou neděli od 17. hodin. Přehled všech
utkání oddílu Tismice naleznete na vývěsce Obecního
úřadu Tismice. Sezonu 2007/2008 zakončíme fotbalovým
turnajem „MEMORIAL PETRA BAUMRUKA“, konaným
28. 6. 2008 od 9:00 hodin v Tismicích.
(Martin Šermauer)

TJ Tismice, foto archiv 2006
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REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.

■ ZA logo LET BALÓNEM

■ Dotazníkové šetření

V neděli dne 27.4.2008 se uskutečnil dlouho očekávaný
let balonem. Let byl odměnou vítězům soutěže LOGO pro
region Pošembeří, kterou pořádala o.p.s. Pošembeří.
Let proběhl za krásného slunečného počasí
a vzduchoplavcům se moc líbil.
Let sponzorovali balonáři, členové MAS Region
Pošembeří, Michaela a Petr Vítkovi ze Sibřiny
a Vzduchoplavecká Společnost Královského Města Slaný.
Více si můžete přečíst v článku Markéty Stejskalové, jedné
z účastnic.
(Za o.p.s. Pošembeří: Jana Kratochvílová,
www.posemberi.cz)

Vážení spoluobčané,
Region Pošembeří o.p.s. je nevládní neziskové sdružení
obcí, podnikatelů a neziskových subjektů. Tato organizace
byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných
služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Pošembeří.
Naší prioritou je zabezpečit kvalitní životní podmínky
obyvatel v obcích a zajistit celkový rozvoj a prosperitu
tohoto regionu. Chceme tímto zjistit jaké jsou současné
potřeby a přání obyvatel obcí a tím vytvořit podklad pro
jejich modifikaci do budoucna.
Dovolujeme si Vás proto oslovit a požádat o vyplnění
dotazníku, který zjišťuje a hodnotí Vaše potřeby, názory
a postoje k životu v tomto regionu.
Základním hlediskem pro výběr respondentů je geografická poloha a příslušnost k regionu Pošembeří.
Toto šetření je prováděno ve všech 37 obcích tohoto regionu:
Břežany II, Bříství, Černíky, Český Brod, Dobročovice,
Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Chrást, Chrášťany, Jirny,
Klučov, Kounice, Kšely, Květnice, Masojedy, Mochov, Mrzky,
Nehvizdy, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy,
Rostoklaty, Sibřina, Sluštice, Šestajovice, Škvorec, Štíhlice,
Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Úvaly, Vrátkov, Vykáň,
Vyšehořovice a Zlatá.
Mezi nimi jsou 2 města (Český Brod a Úvaly) a 3 obce
s titulem městys (Kounice, Nehvizdy a Škvorec).
Dotazníky jsou distribuovány:
■ na různých společenských, kulturních a vzdělávacích
akcích (Den Země na Klepci…..),
■ v lokálních a regionálních médiích (Českobrodský zpravodaj, Život Úval, občasníky obcí ..),
■ na obecních úřadech a v informačních střediscích,
■ v elektronické podobě na internetových stránkách regionu Pošembeří.
Dotazník je anonymní.
Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku, čímž pomůžete ke zvýšení kvality
života v našem regionu.
Za Vaše vyjádřené názory a podněty předem velice
děkujeme. Vyplněný dotazník odevzdejte prosím
obratem Obecnímu úřadu v Tismicích.
Za Region Pošembeří děkuje
Mgr. Miloslav Oliva, manager
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Jmenuji se Markéta Stejskalová, v době soutěže jsem byla
žákyní ZŠ Přistoupim a vyhrála jsem soutež „logo
Pošembeří“. Cena byla let balonem. Uběhla dlouhá doba
a byl tu den, kdy jsem měla letět. Ale bylo špatné počasí,
tak se let odložil na príští týden.
Konečně týden uběhl a byl tu den (27. 4.), kdy jsem stála
na kopci Klepci a nedočkavě jsem vyhlížela pilota, který za
chvíli přijel a držel v ruce balónek. Pak balónek pustil, aby
věděl, jak fouká vítr a kam vůbec poletíme. Protože bylo lepší
letět z údolí, jeli jsme do Zahradského údolí. Kromě mě, letěli i Lukáš Svoboda (též žák ZŠ Přistoupim) a Lenka Svobodová
(myslím z Úval), kteří se také umístili na 1. až 3. místě.
V Zahradském údolí jsme asi přibližně půl hodiny čekali,
a pak se začal nafukovat bálon. Nejdřív postavili koš,
a potom rozbalili bálon, který byl strašně veliký. A už se
začal nafukovat. Byla jsem nedočkavá a zárověň měla
strach, ale né tak veliký, jako radost, že poletím .Byl to můj
první let. Bála jsem se, že třeba vypadnu, nebo tak něco.
Když byl balon už více nafouklý a začal se zvedat koš,
museli ostatní lidé přidržovat balón, aby neuletěl. Dofoukl
se a my si vlezli k pilotovi do koše. Pak pilot řekl, ať pustí
balon a my se vznesli. Přejel mě mráz po zádech, ale taky
jsem měla strašně velikou radost.
Pořád jsme mávali rodičům a dalším našim blízkým,
dokud jsme nezmizeli za hustými lesy, za kterými nás čekaly Masojedy. Mávalali jsme všem dole i neznamým a křičeli:
„Ahoj!“. Byla to sranda, něž nám pilot oznámil, že až
budeme přistávat , musíme si sednout na bobek, protože je
možný , že se můžeme překlopit. Toho jsem se asi nejvíc
bála, ale jinak ani ne, protože jsem měla strašnou radost,
že už konečně letím. Nic lepšího jsem nezažila. Když už
jsme se vznášeli nad polem, kde jsme měli přistát, trošku
jsem se bála toho překlopení. Skrčili jsme se na bobek
a přistávali. Na štěstí jsme přistáli bez nehody, a to mi
spadl kámen ze srdce. Let byl super, byla jsem úplně mimo.
Pořád jsem nechtěla věřit , že jsem fakt letěla balónem.
Pocity byly úplně super.
Když se už balón vyfouknul a chtěli jsme jet domů, čekalo nás ještě přijemné překvápko. Rychle jsme běžěli zastavit Lukáše, který už seděl v autě a chystal se odjet. Šli jsme
zase na pole, na místo, kde jsme přistáli. Pilot (Petr Vítek)
nám řekl, ať si kleknem na místo, kde jsme přistáli. Klekli
jsme si vedle sebe a pilot nám vyprávěl o prvním letu, jak
první letěli zvířata, dával nám hádanky, bylo to moc zajímavé. Pak přišlo to překvápko. Pilot Petr Vítek nás pokřtil ve
jménu ohně, vzduchu, vody a země. Šel ke každému z nás.
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Od stánku začíná v 18 hod. výprava na hradiště
s archeologem!! Kostýmované děti se tam mohou zapojit do hry o hledání dávného pokladu. Společně se pak
sejdeme u ohně - živlu, kterému po starém zvyku obětujeme přinesené květinové dary jako poděkování za úrodu.
U baziliky se sejdeme ve 20. 00 hod., bude tam možnost občerstvení a pro zájemce bude zajištěna její večerní prohlídka (20.00 – 20.30 hod.)
Od 21. 00 hod. začíná komentovaná večerní prohlídka
Podlipanského muzea v Českém Brodě s nově otevřenými výstavami:
■„Chrám sv. Gotharda v Českém Brodě“
■„Keltové a střední Čechy“
a stálými expozicemi:
■ „Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách“
■ „Slovanská hradiště v Pošembeří“
■ „Antické a orientální starožitnosti Josefa Zounka“
Konec ve 22. 00 hod., vstup volný.
PhDr. Valentová Jarmila, Regionální muzeum v Kolíně

Nejdřív k Lukášovi, který klečel jako první v řadě. Zapálil
mu vlasy, jako ve jménu ohně, ale jenom trošku, né celou
hlavu. Pak mu je uhasil šampaňským, které držel v ruce,
jako ve jménu vody. Nakonec mu je posypal hlínou. Ani
nevím přesně co se dělo, protože jsem musela být předkloněna. A tak to udělali i s Lenkou a se mnou. Při tomto křtu,
po prvním letu balonem, nás všechny tři povýšili podle tradice. Na Hrabě Lukáše z Březí, Komtesu Lenku z Březí a mě
na Hraběnku Markétu z Březí, podle místa přistání
u vesničky Březí. Bylo to úžasný. Přiťukli jsme si šampaňským a na dece bylo pro nás i rodiče připravené pohoštění.
Pak jsme jeli domů. Ještě tři dny se mi stále zdálo, jak letíme . A to byl konec.
(Markéta Stejskalová, Přistoupim)

DNY EVROPSKÉHO
HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

■ Tismice – od pohanského hradiště

ke křesťanské bazilice
aneb putování s archeologem
Neděle 14. září 2008 od 14. 30 hod. (pořádá Regionální
muzeum v Kolíně a Obecní úřad v Tismicích)
Program:
„Muzeum na cestách“ přijede toho dne do obce Tismice.
Navštívíte-li od 14. 30 do 17. 30 hod. muzejní stánek
u baziliky, obdržíte:
■ plánky hradiště s vyznačeným někdejším opevněním
■ tiskoviny - k archeologii Tismic, bazilice, tismické madoně…
uvidíte:
■ pohledy z ptačí perspektivy na hradiště v Tismicích
■ originály nálezů z hradiště přivezené z muzejních
depozitářů a ochutnáte slovanskou kaši.

ZA HISTORIÍ
V souvislosti s připravovaným dnem Evropského historického dědictví v Tismicích v září tohoto roku, bychom
rádi všechny občany informovali o započaté spolupráci
s Regionálním muzeem Kolín, které se bude v rámci akce
prezentovat způsobem níže uvedeným. Můžete se rovněž
těšit na vystoupení akapelové hudební skupiny GESHEM,
prodejní výstavu keramiky a květin a pokud nám zašlete
dostatečné množství soutěžních fotografií, pak i na výstavu na téma: „Památky v krajině a krajina jako památka“.
(ou)

V souvislosti s výše uvedenou akcí
vyhlašuje obec Tismice
FOTOSOUTĚŽ
„Památky v krajině a krajina jako
památka“
Své autorské fotografie v počtu
1 – 4, minimálně
formátu 10 x 15 cm, barevné
i černobílé, jež naplňují motto
soutěže, zasílejte průběžně
Obecnímu úřadu v Tismicích,
Tismice 136, 282 01. Soutěž není
omezena věkem. K fotografii
připojte příp. název snímku, také
jméno, věk a adresu. Vystavené
fotografie zůstanou v archivu
obecního úřadu. Výherce
soutěže bude odměněn.
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DEN ZEMĚ NA KLEPCI
■ II. ročník - 19. 4. 2008

KULTURA V OBCI
■ Májová
Již tradičně jsme si v máji zatančili. K tanci a poslechu
hrála skupina Tonic se zpěvákem Oldřichem Drahorádem.
Návštěvnost nebyla, také snad tradičně, velká, avšak, kdo
přišel pěkně si zatančil. Kapela hrála na přání samé hezké
písničky, tombola byla přebohatá, každý si něco pěkného
a praktického odnesl. Obecní úřad Tímto děkuje místmím
hasičům a hasičkám za zajištění hladkého průběhu zábavy,
zajištění občerstvení a tomboly.
(ou)

Dětská vystoupení potěšila i rozesmála.

Dotazník pro Pošembeří za koláč.

OBECNÍ VÝLET za praotcem Čechem
Ve čtvrtek 29. května jsme se společně - velcí, malí - vydali do míst, kde kdysi stanul praotec Čech.

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp
Limuzští se také měli čím pochlubit.

... květiny od Coombesů potěšily.
8

Prs úrodné matky Země, středočeský Olymp, srdce národa
českého nebo zkrátka jen boulovitá halda čediče, náhodně
kdysi vyvržená uprostřed roviny? Ať už je váš vztah
k památné hoře Říp jakýkoliv, faktem zůstává, že většina
návštěvníků na její vrchol směřuje právě proto, čím je,
a nikoliv kvůli tomu, jaká je. A přesto, že dnes už asi obrozenecky buditelské heslo „Co Mohamedu Mekka, to Čechu
Říp“ vyvolá spíše úsměv, pro mnoho Čechů skutečně kopec
u Roudnice nad Labem představuje místo, které je alespoň
jednou za život třeba navštívit.
I když jsou vám vlastenecky vzedmuté city lhostejné, je to
vcelku příjemná procházka. Zjara se zelený koberec na svazích hory rozzáří květy, v létě slunce stéká na stříbrné
kmeny buků přes klenbu jejich listoví a na podzim se les na
úbočích zbarví dozlatova. I zima má cosi do sebe, jen
výstup příkrou cestou k vrcholu je trochu náročnější. Pokud
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vyrazíte s kompasem a střelka se najednou zmateně roztočí, nelekejte se: nejste na severním pólu, to jen příměs magnetovce v místním čediči si s vámi pohrává. Naštěstí vede
nahoru na horu turisticky značená trasa.
Na konci toho výletu se možná přenesete přes vtipy
o legendárním praotci, který byl příliš líný na to, aby došel
k moři, a pochopíte, proč se zastavil zrovna tady.

Mýtus a historie
Co praví pověst …
Základní syžet pověsti zná snad každý
Čech. Z bájné pravlasti se vydává vladyka
Čech v čele svého kmene, aby vyhledal zemi zaslíbenou.
Putuje přes hvozdy, hory a bažiny, až dorazí do krajiny
rádlem nedotčené, dojde k hoře Říp uprostřed roviny,
vyleze na vrchol a zaplesá: „To je ona, země zaslíbená,
mlékem a strdím oplývající!“ Praotec oznámí svému
kmeni, že došel svého cíle a dál už se trmácet nemusí,
načež vznese případnou otázku po tom, jakže by se ona
nově objevená země měla jmenovat. Dlouhou cestou znavený lid se zaraduje a v nadšení, že je konec útrapám,
zvolá: „Tvým, tvým jménem nechť sluje.“ A od té doby se
tomu tady říká Čechy.
A jak to bylo ve skutečnosti …
… s tím bájným praotcem, který se údajně na úsvitu českého národa vyšplhal na kopec a vykřikoval cosi o mléku
a strdí? Po „historickém jádru“ této pověsti pátraly již
generace historiků a archeologů – ovšem jejich výsledky
nejsou pro romantické duše vlastenců odkojené českým
spisovatelem a patriotem Jiráskem právě příznivé. Kolem
Řípu a už vůbec na Řípu samotném podle všeho první
Slované, kteří k nám dorazili někdy začátkem 6. století,
rozhodně nesídlili – usazovali se o něco jižněji, na Slánsku,
v okolí Kralup nad Vltavou a v Pražské kotlině. Podřipsko
osídlili až daleko později, zhruba v 9. století. Starší osídlení
se tu sice nacházelo, ale naopak z doby daleko dávnější,
před příchodem Slovanů.
Vlastně není ani nutné ptát se archeologů. Když si přečteme staré kroniky, od Kosmy až po Václava Hájka
z Libočan, vidíme, jak se pověst postupně rodila a košatěla.
Na začátku byla jen letmá Kosmova zmínka, přizdobená
tématy z antické literatury a Bible, na konci stáli obrozenci, okopávající motyčkami Ctiněvaská zápraží a pátrající po
Čechově hrobu.

Kosmova kronika
A co to strdí?
Kde že se vzalo to slavné „mléko a strdí“? Podivné slovíčko „strdí“, kterým má podle lidové verse pověsti oplývat
země česká, slyšel ve spojení s Řípem snad každý Čech.
Málokdo ale ví, že strdí ve skutečnosti označuje med,
respektive medové plástve. „Země mlékem a strdím oplývající“ se do lidového povědomí dostala ze starších překladů Bible, kde je těmito slovy popisována země zaslíbená.
V Kosmově kronice a novějších překladech byste je už hledali marně: tam se jasně mluví o medu.
Fotografie v k výletu
na následující straně.
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NAPSALI O NÁS
■ Lemuzové si uměli vybrat
LIMUZY – Malá vesnička, ležící čtyři kilometry jihozápadně od Českého Brodu, v nadmořské výšce okolo
300 metrů n. m. Katastrálně spadá pod Obecní úřad
Tismice. Toto uspořádání je z roku 1964.
Procházka tichem a zelení
Na vstupu do Limuz, po silnici od Tismic, upoutá po pár
metrech všechny pocestné, netradiční autobusová zastávka. Je vydlážděná a na zrekultivované stráni, podél celé
zastávky, jsou vysázeny květiny. Jejich výběr byl udělán pečlivě, neboť rozkvétat budou postupně, po celé léto. V této
době přitáhnou zraky kolemjdoucích především kosatce
a kopretiny. Je to zásluha pana Dittricha , dobré duše
Limuz. Ten se snaží zdejší plochy zvelebovat ze všech sil.
Právě nedávno si na své konto připsal vysekání úvozové
cesty pro turisty a cyklisty, poznávající zdejší okolí. Byl to
úctyhodný výkon, protože cesta je dlouhá asi dva kilometry, vede až do sousední obce Mrzky.
Hlavní zástavba je soustředěna kolem rozlehlé návsi,
jejímž středem vede silnice do Rostoklat. Je tu krásná, opravená kaplička se zvoničkou, kolem ní udržovaný trávník,
keře a růže. Celé vsi dominují vzrostlé, letité kaštany, právě
teď krásně kvetoucí a velké množství další zeleně. Procházka
po vsi vás tak nějak naladí. Může za to množství zelených
ploch, neobvykle velký počet statných vzrostlých stromů,
před nimiž si připadáte jako trpaslík a říkáte si: „Kolik toho
asi pamatují? Jak se tu žilo lidem, kteří je vysadili?“ Další
hezkou věcí jsou rozkvetlé předzahrádky. Zvláště chalupáři
z Prahy, kde to po celý den i noc hučí jako v úle, si tady musí
připadat, jako na jiné planetě. Ano, není tu komfort divadel,
obchodů, hromadné dopravy a nevím, čeho všeho ještě. Zato
tu na své procházce uslyšíte orchestr, který vám nabídne
zpěv ptáků, kokrhání kohouta, kukačku, štěkot psů
a u obecního rybníka dokonce kuňkání žáby. Nedolehne
sem ani zvuk aut z blízké hlavní silnice. Náladu může pokazit snad jen spěchající řidič, který vsí profrčí tak rychle, že nic
z té nádhery nemůže absolutně zaregistrovat.
Ač zde žije jen stovka obyvatel, není zapomenuto ani na
děti. Na návsi, stranou silnice, hned vedle kapličky, je pěkné
hřiště, nalajnované, se stožáry na síť a lavičkou. Kousek dál
je travnatý plácek pro nejmenší – skluzavka, houpačka,
lanová síť. Když si po silnici projdete celé Limuzy, na konci
své cesty se můžete posadit, občerstvit a třeba i ubytovat
ve staročeské restauraci a penzionu „U kaštanu“.
Zajímavostí Limuz je zimoviště cirkusu, kde jsou ustájeni především sloni. Děti z MŠ sem rádi chodí na exkurze.
Pohled do budoucna
Areál dříve obhospodařovaného statku teď chátrá. Jeho
majitel ho prodal a noví vlastníci mají vydané územní rozhodnutí pro stavbu rodinných dvojdomků. Koupili i okolní polnosti a rádi by stavbu rozšířili více, ale obec chce zastavěnou plochu dodržet v rámci územního plánu, pouze v areálu bývalého statku. Uprostřed této lokality se nachází stavební památka, obecní sýpka. Zástavba v Limuzích, má odborně řečeno,
9

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

léto 2008

OBECNÍ VÝLET za praotcem Čechem v obrazech
Cestou na Říp odpočíváme.

Nelahozeves. Hurá na zámek!

Rodný dům Antonína Dvořáka.

Říp. Uf, uf, snad už tam budem!
Říp. Společně u kaple sv. Jiří.

Nelahozeves - v náručí paní učitelky.

Nelahozeves - odpočinek v zámecké zahradě.
Maminky fotí.
10
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tvar pravidelné okrouhlice, na níž zastupitelé ve shodě
s občany trvá. Nejen z důvodu zachování vzhledu obce, ale
i z důvodů kapacitních. Blízkost hlavní silnice a vlakového
spojení v sousedních Rostoklatech, však láká stále nové investory. Autobusem se lidé dostanou na vlak do Českého Brodu,
Přišimas a Hradešína, uvítali by ještě linku do Úval.
Život v obci
Ač jsou Limuzy malá vesnička, najdete tu i zdatné souromé podnikatele. Sídlí tu ovocnářská firma, která zakládá
nové ovocné sady. O zájmovou činnost pro děti se stará paní
Volná. Vede v Limuzích keramický kroužek. Vyrobené předměty si pak lidé mohou zakoupit na prodejní výstavě, která
je vždy součástí nějaké obecní akce. Letos to budou Dny
evropského historického dědictví v Tismicích, které se budou
konat již druhým rokem. Téma akce zní: Památky v krajině
a krajina jako památka. Obec na ní bude spolupracovat
s regionálním muzeem z Kolína. Svou prodejní výstavu zde
plánuje i místní květinářství. Je to nová firma, fungující již
druhým rokem, která prodává květiny z vlastních skleníků.
Na plesy se chodí do sousedních Tismic, kde svůj bál mají
myslivci a hasiči. Společný obecní úřad pořádá každoročně
májovou zábavu. Vydává jako občasník (třikrát až čtyřikrát
do roka) vlastní časopis Trubadúr, který je zdarma roznášen
do každé domácnosti. Paní starostka, Martina Zdražilová,
by uvítala, kdyby se našlo více psavců, kteří by chtěli do
časopisu přispívat.
Dále obec Tismice získala dotaci z Programu péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí ČR, kterou použije na obnovení cesty, která je sice vyznačena v katastrální mapě, ale
málem zanikla, neboť je stále rozorávána, společně se sousedními poli. Proto bylo rozhodnuto vysadit podél této cesty,
vedoucí k přírodní památce Klepec, jednořadou třešňovou
alej. Cesta pak bude sloužit turistům. Zdejší zastupitelé mají
v plánu takto zpřístupnit všechny okolní cesty.
Chybí tu vodovod, plyn i kanalizace. Na tu už je ale vydané územní rozhodnutí a tak je jen otázka času a finančních
možností, kdy stavba započne. V loňském roce bylo
v Limuzích ze dvou třetin uloženo do země elektrické vedení, dokončeno by to mělo být v příštím roce. Nové je veřejné osvětlení. U silnice mezi Tismicemi a Limuzy byl před
rokem vybudován stožár pro příjem mobilních telefonů.
Historie
První dochované záznamy o obci pochází z roku 1227.
V té době měly název Lemuzy, po slovanském kmeni
Lemuzů, žijícím v 10. století ve středních Čechách. Do roku
1348 náležely k hradu Jenštejn. V 15. století spadaly pod
Černý Kostelec – dnes Kostelec nad Černými lesy. V období
třicetileté války obec zpustla, ale o několik let později se
začala znovuosídlovat.
V roce 1788 se obec jmenovala Limus a náležela ke Škvoreckému panství. Roku 1921 byla založena pamětní kniha
Limuz a nepřetržitě vedena do roku 1945. Potom následovala období, kdy se do kroniky zapisovalo poctivě a pak
zase vůbec ne. V době založení pamětní knihy žilo
v Limuzích 354 obyvatel, o čtyřicet let později jen 210
a v roce 1973 o dalších šedesát méně. Důležitým datem byl
pro Limuzy rok 1925, kdy sem byla zavedena elektřina.
Padesátá léta, období kolektivizace, znamenala pro zdejší
selské usedlosti postupný konec. Vzniklo JZD Limuzy.
Ivana Kučerová Náš REGION (vychází 29. 5. 2008)
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DĚNÍ V OBCI
■ Audit
Dne 27. května 2008 provedl Krajský úřad Středočeského
kraje prostřednictvím pracovníků odboru kontroly pravidelnou roční kontrolu hospodaření obce Tismice za rok
2007. V našem hospodaření nebyly shledány chyby
a nedostatky.
(ou)

■ Naše žádosti o dotace byly úspěšné
Obec Tismice byla v žádostech o dotace v letošním roce
úspěšná. Nyní je před námi práce mnohem náročnější, přislíbené prostředky řádně proinvestovat.
Z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
ČR, administrovaném SZIF ČR bylo obci přiznáno celkem
3 250 000 Kč. Celkové náklady akce „Zlepšení dopravní
a technické infrastruktury a vzhledu obce Tismice“, zahrnující rekonstrukci komunikací pro pěších, vjezdů
a veřejného osvětení v centru obce Tismice od basiliky
k mostu, činí 3 610 000 Kč. Dotace by měla pokrýt 90 %
výdajů. Nyní probíhá výběrové zřízení na zhotovitele stavby a dále poptávkové řízení na úvěr ve výši 2 500 000 Kč.
Pokud nedojde k zablokování stavby ze strany odboru
dopravy Středočeského kraje, který dosud nevysoutěžil
výběrové řízení na most, měly by být práce zahájeny
v červenci tohoto roku.
Z programu obnovy venkova Středočeského kraje bylo
obci Tismice přiznáno celkem 134 000 Kč. Tyto prosředky
měly být původně využity na rekonstrukci veřejného osvětlení v Limuzích. Protože však ČEZ plánovanou přeložku
venkovního vedení v roce 2008 neuskuteční, požádala obec
Tismice o možnost využití přiznané dotace na výměnu oken
v mateřské školce v Tismicích. Celkové náklady akce činí cca
500 000 Kč. Věc je ve stavu žádosti.
V rámci grantu z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje získala obec Tismice
90 000 Kč na projekt „ZPOMAL!“, umístění radaru – panelu pro měření rychlosti a kamery na průtahové komunikaci
v Tismicích. Celkové náklady akce činí cca 115 000 Kč. Nyní
čekáme na stanovisko dopravního inspektorátu v Kolíně.
Na projekt „Kopačkám naproti“, rekonstrukce sportovních kabin fotbalového hřiště v Tismicích, získala obec
Tismice dotaci ve výši 28 000 Kč. Plánovaná rekonstrukce
je v plném proudu. Svépomocí ji provádí fotbalový klub
Tismice. Obec Tismice tuto akci dotuje 50 000 Kč.
V rámci Programu péče o krajinu Ministerstva životního
prostředí ČR byla obci Tismice přiznána dotace ve výši
40 064 Kč na obnovu stabilizačního prvku v zemědělské
krajině – třešňová alej v Limuzích. Celkové náklady akce
činí cca 50 080 Kč.
(ou)

■ Plánujeme
Ve středu dne 30. 4. 2008 jsme se společně s vlastníky
domů v Tismicích Lajtlovicích sešli nad plány na rekonstrukci místní komunikace. Každý z přítomných mohl k návrhu
uplatni své připomínky a požadavky. Ne všem bylo samozřejmě možné vyhovět, ale zásadní věci, které neodporují
předpisům, byly později projektantem akceptovány
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a upraveny. Poměrně
dlouho jsme diskutovali
o tom, zda zahradu za
farou přeměnit na parkoviště, které by řešilo
stávající neuspokojivou
situaci. Shodli jsme se
společně, že parkovacích
míst je třeba, avšak ne
na úkor celé farní zahrady, která by mohla být časem upravena na parčík a místo odpočinku. Je to vlastně jedniné
místo, kde se v naší obci vyskytují statné exempláře tisu.
Vlastní rekonstrukce komunikace nyní sice není na pořadu
dne, ale je třeba mít projekt připraven tzv. „do šuplíku“
a jakmile to bude možné, zažádat o dotaci. Počítáme s tím,
že je prioritou kanalizace a rekonstrukce komunikace by
měla následovat. Protože je cesta Lajtlovicemi po zimě
a vlivem pohybu stavebních strojů značně zdevastována,
zajistí obec Tismice její výspravu ještě v letošním roce.
(mz)

■ Márnice na hřbitově v Tismicích

má nový kabát …
Pan Jiří Václavek dokončil v letošním roce opravu hřbitovní márnice. Oprava střechy, okapů a omítek byla nyní
završena barevným nátěrem zdiva.
(ou)

Společnost House&Care, s.r.o. zabývající se
úklidem domů, bytů a péčí o domácnost
svých klientů v lokalitách Prahy-východ,

přijme na DPP šikovnou paní na úklid.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte
na tel.: 731 317 683,
e-mail: uklid@housecare.cz,
fax: +420 281 860 770

■ Tismice a Limuzy se budou prezentovat

v encyklopedii Středočeského kraje …
Naší obci bylo nabídnuto prezentovat se na stránkách
nově připravované encyklopedie - Středočeský kraj, města
a obce Středočeského kraje. Této příležitosti jsme využili
a poskytly veškeré sebrané podklady, které vypovídají
o historii a také současnosti našich obcí. Zároveň připravujeme vydání nových pohlednic pro Tismice i Limuzy.
(ou)

■ Jarní brigáda
V dubnu, jednoho deštivého dne se pár nadšenců
a nutno zdůraznit především z řad zastupitelstva obce,
sešlo při tradičním jarním úklidu obce a jejího okolí. I přes
nepřízeň počasí se nám podařilo naplnit plný valník nejrůznějšího odpadu a harampádí. Druhý valník byl naplněn
pneumatikami. Protože kromě pocitu z dobře vykonané
práce není, kdo by poděkoval, činím tak na stránkách tohoto časopisu. Děkuji všem, kteří vlastníma rukama uklízí po
těch, které nějaký nepořádek „netankuje“. Děkuji občanům, kteří nás nenechají ve štychu a děkuji především zastupitelům, kteří se většinovým nezájemem
občanů nenechají otrávit. Jejich práce je jejich nejlepší vizitkou.
(mz)

O NÁS
VÝROČÍ
■ Významná životní jubilea v průběhu

května až července roku 2008 slaví:
Paní Božena Pacltová z Tismic
Paní Růžena Krejčová z Tismic
Pan Jiří Nový z Tismic
Pan Jaroslav Jandus z Tismic
Pan František Bosnovič z Tismic
Pan Bedřich Hladík z Tismic

■ Narodil se
Jiří Tuček z Tismic

Všem oslavencům i novému občánkovi přejeme do života vše nejlepší.
Obecní úřad Tismice
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