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Pozemková reforma
Největší vymožeností poválečné, revoluční doby jest pozemková reforma. Po staletí páchané zločiny na venkovanech i na celých obcích, byly tímto činem alespoň částečně
napraveny. Ohromné latifundie šlechtických zbohatlíků
po bitvě na Bílé Hoře byly za náhradu rozděleny mezi drobný, zemědělský lid. Každý se mohl přihlásiti o záborovou
půdu, v jehož držení nebylo více než 28 korců vlastní půdy.
Poválečný hlad po půdě se tím částečně ukojil. Při každém
velkostatku musel zůstati tzv. zbytkový statek s větším či
menším přídělem půdy, což se povětšině řídilo počtem
drobných žadatelů a množstvím žádané půdy. Při zdejším
velkostatku zůstal zbytkový statek o výměře 57 ha.
Celá akce pozemkové reformy byla rozdružena na několik etap.
1) Do té doby, než bude pozemková reforma definitivně
provedena a půda žadatelům předána v majetek, měli nájemníci žádati o pronájem – tzv. akce nouzová.
V této akci bylo propachtováno různým žadatelům 42 korců. Každý obdržel část pole ve výměře ¾ až 1 korec.

Rozměření přídělů provedl ing. Hradec.
Protože pozemková reforma jest velikým historickým dokladem, zaznamenávám každého přídělce z Tismic i velikost
n
přiděleného pole. Potřebné informace mi k tomu dodali pp:
Josef Kopecký a Václav Jakeš.
Čp. 4

Josef Horálek

Čp. 5

Václav Čekan

2 ¼ ha
½ ha

Ćp. 6

Josef Šmíd

1 ½ ha

Ćp. 7

Josef Šimáně

½ ha

Čp. 8

Antonín Vomáčka

1 ¼ ha

Čp. 18

Ferdinand Doležal

1 ½ ha

Čp. 20

Jaroslav Dušek

3 korce

Čp. 21

Jan Strnad

3 ha

Čp. 27

Václav Herstus

1 ha

Čp. 30

Antonín Nágl

½ ha

Čp. 31

Antonín Polák

3 korce

Čp. 33

Jan Čech

1 ha

Čp. 34

František Doležal

½ ha

Čp. 35

Vobořil

1 ½ ha

Čp. 36

František Deyl

1 ¾ ha

Čp. 37

Karel Svoboda

2 ha

Čp. 38

Josef Baladrán

½ ha

Čp. 39

Václav Kaše

½ ha

Čp. 40

Josef Vízner

1 ½ ha

Čp. 41

František Jozífek

½ ha

Čp. 42

Karel Vosecký

1 ½ ha

Čp. 44
Jan Hejný
1 ha
2) Část přípravná:
Čp. 49
Jan Srba
1 ha
V každé obci byl zřízen tzv. poradní sbor, který se skláČp. 53
Josef Bílek
1 ha
dal ze starosty obce, zástupců politických stran a znalce.
Čp. 54
František Páša
½ ha
Ve zdejším poradním sboru byl tehdejší starosta p. Václav
Čp. 58
Václav Jakeš
2 ½ ha
Jakeš čp. 58, za stranu sociálně demokratickou p. Josef KoČp. 59
Jan Homola
½ ha
pecký čp. 61, za Domovinu p. Josef Horálek čp. 4 a jako
Čp. 61
Josef Kopecký
1 ha
znalec p. Václav Nehasil čp. 16. V Českém Brodě pro celý
Čp. 63
Josef Šmejkal
½ ha
politický okres zřízen byl komisariát pozemkového úřadu,
Čp. 64
Jan Nykodým
½ ha
v jehož čele byl ing. Pospíšil a ing. Hradec.
Čp. 65
Jan Buchar
1 ha
V roce 1922 v českobrodské hospodářské škole sestavován
plán na rozdělení půdy za přítomnosti zástupce pozemkoČp. 66
Emilie Kučerová
3 korce
vého úřadu a zástupců jednotlivých obcí. Tam bylo řečeno
Čp. 67
Jan Plim
l½ ha
kolik půdy možno rozděliti a kolik jí musí zůstati u statku.
Čp. 69
František Uhlíř
3 korce
O něco později ve schůzi v hostinci p. Josefa Olmra (hoČp. 71
Fuchsová
2 ha
řejší) podávány přihlášky na předepsaných formulářích.
Čp. 74
Karel Polák
1 ½ ha
V obecním zastupitelstvu bylo též jednáno, aby obec,
Čp. 75
Václav Zelenka
1 ½ ha
jako pravoplatný žadatel, podala žádost o příděl zbytkoČp. 76
Josef Pliml
1 ha
vého statku. Pro odpor některých činitelů z tohoto sešlo.
Čp. 80
Josef Straka
1 ha
O statek žádali jedině dva žadatelé: p. Josef Nehasil, statČp. 82
František Průžek
1 ½ ha
kář v Tismicích čp. 15 a Karel Milner, statkář v Mrzkách
Čp. 83
Alois Fuchs
½ ha
a dosavadní nájemce velkostatku. Ani jediný z obou žaČp. 88
Jan Šermauer
1 ha
datelů statek neobdržel a byl přidělen p. Františku ČernéČp. 93
František Smolík
3 korce
mu, řezníku a obchodníku dobytkem v Radonicích u Prahy,
Čp. 50
Škola (zahrada na návsi)
6a
ve válce nájemci arcivévodského velkostatku Chlum u TřeObec (stavební místa)
4½ korce
boně za 425.443 Kč.
Ze žadatelů o příděl půdy musel být každý zachovalý a neOddělení Vrátkova od Tismic
směl být soudně trestán. Přihlášky byly předány sekretariátu
29. srpna 1919 projednávalo obecní zastupitelstvo žádost
pozemkového úřadu v Českém Brodě a tam žádosti upravovrátkovské osady za propuštění ze svazku obce. Proti odlouvány, aby se na každého z žadatelů dostalo. Na schůzi, která
čení nebylo celkově ničeho namítáno a žádost schválena,
byla za tím účelem svolána, nastalo dohadování, smlouvání
ovšem s tou výhradou, že mateřská obec tismická nebude
ap. Že se tato věc neodbyla v klidu a bez osobních, často
tím nikterak zkrácena. Po dlouhém dohadování obou obcí
velmi prudkých názorů, jest přirozeno. Ovšem, jest to věcí
a po dlouhém jednání s okresní politickou správou v Českém
samozřejmou při podniku, který měl pro každého a jeho roBrodě a ministerstvem vnitra, rozluka obou obcí byla definidinu i budoucnost nedozírných důsledků.
tivně provedena až v roce 1925.
Když byla půda definitivně přidělena, tzv. třídní či bonitní
Po rozloučení obou obcí dosavadní zastupitelstvo bylo rozkomise pochůzkami po polích určovala skutečnou jeho japuštěno a ustanovena správní komise 25.2.1925, na dobu,
kost bez ohledu na parcelní protokol. Podle jakosti stanoven než budou provedeny řádné volby. Předsedou její jmenován
na také cena a sice takto: za 1 ha nejlepšího pole 8.000 Kč,
dosavadní starosta p. Václav Jakeš.
prostředního 7.200 Kč a v poslední stupnici 6.400 Kč.
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K novému rozdělení katastru připojuji názvy jednotlikroniky limuzské
vých tratí:
Na hradišťatech, Na skřivánku, Na sebeře, Na husánku,
V Dolánkách, Na bílé hlíně, V dolnici, U hřbitova, U Brodu, n
U křížku, Na homoli, U rokle, U cihelny, Na průhoně, V bukovníku, U studánky, U remízu, Na skále, Na krchově, U LiPamětní kniha obce Limuz
muz, Na křepelce, Na rajčuře, Na ostrém vrchu, U štípku,
Na škvoráku, V černých děrách, U lesíka, U havírny, V drážVes Limuzy z dílů panství Škvoreckého, rolí obrodný.
kách, Na jalové struze.

pokračování z minulého čísla

Po rozloučení obcí, katastr obou byl následující:
Tismice:

Vrátkov:

Rolí

298 ha 51 a 83 m2

214 ha 25 a 26 m2

Luk

12 ha 0.2 a 27 m2

0

Zahrad

6 ha 64 a 17 m2

4 ha 70 a 76 m2

Pastvin

11 ha 0.6 a 74 m2

4 ha 67 a 51 m2

Lesů

8 ha 95 a 29 m2

20 ha 77 a 74 m2

Plochy zastav.

4 ha 77 a 62 m2

3 ha 63 a 21 m2

43 a 40 m

7 ha 49 a 88 m2

Půda nepl.
Celkem:

2

351 ha 64 a 25 m2

256 ha 11 a 56 m2

Elektrisace obce
Poprvé o elektrisaci obce bylo jednáno na popud okresní správní komise ve schůzi obecního zastupitelstva dne
19. března 1922. Pro elektrisaci hlasovali jen 2 členové,
proti 8 členům obecního zastupitelstva. Z řad občanstva
podáno na 50 protestů proti elektrisaci.
Teprve 18. ledna 1925 bylo příznivě rozhodnuto o elektrisaci. 6.září téhož roku zadána stavba sekunderní sítě rozvodné pražské firmě „Ves“. Se stavbou započato ještě
v podzimku a dokončena z jara příštího roku. Domovní
instalace prováděly různé firmy.
Do provozu uvedena síť až v říjnu 1926. Transformační
výzbroj dodal Elektrárenský svaz středolabských okresů
v Kolíně v síle 15/25 KWA. Za tři roky na to bylo seznáno, že transformátor je příliš slabý na značné motorické
zatížení a proto byl vyměněn u téže firmy za 35/50 KWA,
za příplatek 4.400 Kč.
Celkově připojeno 81 domovních čísel, čítaje v to oba
místní spolky Sokol a DTJ. Elektroměry značky „ETA“ dodal
rovněž Elektrárenský svaz.
Úhrnný náklad na elektrisaci obnášel zhruba 140.000 Kč
a obec jej hradila ze svých prostředků. Částečně přispěl
i okres na postavení primérního vedení. V roce 1926 zůstal
obci dluh 102.000 Kč. Podnik řídí zvláštní elektrárenská komise o 6 členech, volená obecním zastupitelstvem.
Cena proudu byla stanovena takto: za 1 KWh světelnou
se platilo 3.50 Kč, za 1 KWh motorickou 2.50 Kč. V roce
1928, na popud Elektrárenského svazu v Kolíně, cena motorického proudu snížena na 1.90 Kč s příplatkem 10 hal
na každou hodinu. Za propůjčení elektroměru vybírán roční poplatek 24 Kč, kromě daně z obratu (2%). Pro každého konsumenta stanoven minimální odběr proudu a sice
15 KWh do roka. V případě, že se v některém přiúpojeném
čísle neodebere předepsané množství, musí rozdíl doplatit
tak, jako by jej prosvítil.
O státní podporu podána žádost teprve v roce 1929.

Sedláci:
1) Matěj Řezáč, má 78 strychů (osívá na zimu 11, na jaře 4.
Pohořel 18. dubna1655);
2 koně, 2 krávy, 6 jalovic, 0 ovce, 0 svině
2) Matěj Kosina, má 72 strychů (osívá na zimu 8, na jaře 4.
Pohořel 1.února 1657);
2 koně, 2 krávy, 2 jalovice, 0 ovce, 0 svině
Chalupníci:
1) Pavel Koranda, má 18 strychů, osívá 0 v zimě,
2 na jaře; 1 kůň, 1 kráva, 0 jalovice, 0 ovce, 0 svině.
Stavení rozbořený a pustý selský:
Vápenický		
96 strychů
Holohorský		
72 strychů
Drbohlavovský		
60 strychů
Stasikovský		
60 strychů
Petrákovský		
72 strychů
Chalupnický pustý:
Koberovský		
Holoubecký		
Jichž nikdo neužívá.

18 strychů
20 strychů

Ve vesnici žádný handle ani živnosti.
K porovnání okolní obec v tomto roce:
Horka: jediný sedlák Valenta Havel 40 strychů, 1 svini
Mrzky: 3 sedláci, 1 chalupník
Hradešín: 3 chalupníci po 24 strychách, z nich 1 tkad- lec,
1 krejčí
Rostoklaty: 4 sedláci – 45,84,78 a 132 strychů
Skřivany: 1 sedlák (144 strychů) a 4 chalupníci- jeden nejmenuje Štěpán Limuzský
Tismice: 2 chalupníci po 12 a 6 strychách, ostatní pusto
Tlustovousy: celé pusté
Tuklaty: celé pusté, bejvali zde 12 selský gruntové
a 1 chalupnický
(Aug. Sedláček: Místopis. Slovník historický).
Limuzy (pův.Lemuzi) ves u Českého Brodu, jíž odkázal hrabě Kojata r. 1227 křížovníkům Zderazským. Později patřily
Limuzy ke hradu Jenštejnu k Černému Kostelci a byl tu jediný osedlý.
(Tamtéž).
Po Limuzech ( kmeni v 10. stol mezi Litoměřicemi a Pšovany) nazývaly se některé osady v Čechách, jež od vystěhovalých byly založeny.
Jan Suezský z Limuz a na Rzidkey 1589. Nápis a erb na skříni v Karlštejně. Ve znaku labuť s prstenem v zobáku. Klenot
týž.
Dle katastru Josefínského rozdělena byla ves Limuzy na
7 hlavních položení. I.místní plac vsi, II. K lesu, III. K Přišimasům,
n IV. Ke Kuntšarům, V. za silnici k Rostoklatům, VI. k Rostoklatům, VII. K Nové Vsi. Řadových čísel (parcel) je 352.
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Usedlíci dle numer:
jej s lidmi svými tu v Limuzích a všechna záštie nic po sobě
nepovstavujíce. I slíbil Jan pod nejvyšším právem ničím zlým
Václav Chlapec, chalupa 23 jiter, Jiří Šístek, statek 67 jiter,
toho nevzpomínati těm lidem z Limuz i jiným všem lidem
František. Chlapec, statek 72 jiter, Vrchnostenský dvůr 157
jiter, Václav Hladík chalupa 11 jiter, Jakub Hladík ml., statek n Vrbikovým, aby jim žádných pohrožek do té smrti nečinil.
A také že Jana Mihule, člověka Kačicova z Limuz, Jan slíbil
62 jiter, Jakub Novák, statek 42 jiter, Jakub Hladík starší, stajemu ze čtyřiceti korcůov pšenice věčně neupomínati.
tek 48 jiter, vdova Hladička po Václavovi, statek 55 jiter, Vít
(Den 6. po sv.Filipu a Jakubu).
Šťovík, statek 45 jiter, Jan Andrlík, chalupa 17 jiter.
Názvy poloh:
Na dlouhým, na klínku, na příčce , na sekerce, k lesu, na padesáti, u kamenu, pod Klepcem, na velkým Klepci, na dlouhým Klepci, u široký meze, u kříže, k příkopům, u hrušky,
na drahově, k bahnům, na zelnici, u pastviště, v řádkách,
ke Kunčarům, též v Kunčářích, na skalce, u rybníčka, na starý silnici, za silnicí, na škrobě.
Suma a vyměření u Limuz činí 576 jiter, 1497 sáhu polí,
obilní výnosek 3630 18/32 měřic pšenice, 4839 žita, 3841 ječmene , 3870 ovsa, luk 51 jiter, 169 sáhů, vejnosek sena 608
centů, otavy 247 cent.. Vinic a lesů tu není.
Podepsáni z obce: Jakub Hladík, st. rychtář; František
Chlapec, konšel; Jakub Hladík ml. zvolenec; Václav Chlapec,
zvolenec; Vít Šťovík, zvolenec.

Limuzy 1, bývalý nejstarší dům

(E. Merhout „Jenštejn hrad“ časopis přátel starožitností 1900)
Neznámým způsobem dostal se hrad Jenštejn počátkem
16. století do rukou Jana Zachaře z Plotišť, jenž umíraje
23.února 1521, odkázal dědictví své Jenštejn hrad, domov
poplujete item ves řečenu Limúzy i což tu mám, item jiné
vesnice všecky někdy klášteru Vostrovu příslušející, se
vším příslušenstvím etc. p. Lad. ze Štemberka na Bechyni – Limuzy ode dávna byly díl Jenštejnského příslušenství. Jmenovaný klášter měl je od kláštera Zderazského ,
jemuž je v r. 1227 odkázal hrabě Kojata. V 17. stol. patřily
již k Čer. Kostelci.
(Archiv města Prahy, str. 2099)
Lidé ze vsi Limuz, kteráž byla příslušná k Jenštejnu, žádali na radě Staroměstské, aby jim uložila list purkrechtní
vysazení jich vsi, čehož ve sporu se svým pánem Vrbíkem
potřebovali. R. 1433 si však opět ten list na Staroměstské
radě vyžádali.
Tomáš Mitos z Limuz byl od roku 1556 učitelem na škole
jindřišské v Praze pak otevřel humanistickou školu soukromou, z které ještě r.1556 vodil hochy dospělejší do university. Byl žákem Mistra Kolína, humanista nadšený. R.
1561 napsal báseň o Teplici.

1922
25. května zemřel pan Karel Nehasil, rolník č.16, rodák
Tismický, hospodařil v Limuzích od roku 1913. V první polovici roku sucho, následkem toho velký nedostatek slámy
a píce. 11.září shořel stoh slámy p. Rejholcovi na zahradě,
právě když byli domlátili. p. Jos. Chlapec rolník č.1 postavil
nové stáje, staré zbořil.
1923
V dubnu shořel domek p. Josefa Čmelíka č.24. Příčina,
resp. pachatel zjištěn nebyl. Domek ten zakoupil pan Čmelík na jaře r.1911 od dědiců, dne 6. prosince 1911 v domku
tom zavražděné pí. Alžběty Levové až do dnes nezjištěným
pachatelem a po požáru znovu jej postavil.
Státním úřadem pozemkovým provedena byla pozemková reforma na Lichtenštejnském dvoře č.5. Řada uchazečů
obdržela příděl pozemků (staveb. parc. přiděleny již loni),
zbytek statku pak přidělen dosavádnímu nájemci p. Oldřichu Bambáskovi. Začátkem listopadu zemřela pí. Šplíchalová Eugenie, rolnice č. 2.
1924
Pan Jan Böhm postavil na přidělené parcele domek č.54.
Upraven obecní rybník u obecní zvonice, břehy vyzděny.
Úroda v roce tomto prostřední a obilí následkem stálých
dešťů sklízeno jakosti nebývale špatné až také i neprodejné. V létě přiženil se z Klučova pan Jaroslav Srp a převzal
od svého tchána p. Jana Prokůpka čp. 4. 16. října zemřela
náhle paní Marie Chlapcová č.42 rolnice n.o. z č.1 a mně
budiš jako synovi dovoleno poznamenati, že to byla naše
hodná maminka. Zemřela ve věku 63 roků.
Koncem roku zemřel pan Frant. Hamták, rolník , býv. majitel č.11 a 12 ve stáří 80 roků.
1925
Pan Chlapec Josef rolník č.1 postavil nové konírny a vepř.
stáje na místě zbouraných starých. Pan Hamták Jaroslav, rolník č11 postavil nové stáje pro veškeré hospod. zvířectvo,
staré zbořil. Pan Svoboda Josef postavil nový domek č. 49.
Pan Václav Chlapec novou stodolu na přiděleném pozemku.
Paní Rozálie Radová novou stodolu na přiděleném pozemku. Zemřel pan Jan Šplíchal, rolník č. 2, stár 86 roků.
Úroda prostřední, jaré pšenice ze dvou třetin napadeny
zelenoočkou, výnosem zklamaly úplně. Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 19.12.1924 zřízen v obci
telefon a usnesením ze dne 31. ledna 1925 přikročeno k zavedení elektrické síly a světla. Domácí instalace zařízena
během roku skoro u všech zájemníků z větší části fi Ves
Praha, něco též fi Boleslava.
Podniknuty první kroky k ustavení se „Vodního družstva“ za účelem odvodnění a rekultivace pozemků.

1926
V březnu ustaveno „Vodní družstvo“ a již tento rok ukázal jasně, žel ale, že až příliš citelně, jak na místě byla snaha po odvodnění. Stálými, šest týdnů trvajícími zátopami
a dešti zamočeny byly celé velké plochy pozemků v té míře,
že obilí na zamočených plochách vůbec nenalilo, takže se
ani nemlátilo a řepa vymočena tak, že ani nesklízena. Ces(Z nejstarší knihy brodské list 17)
n
ty obecní byly po celý rok nesjízdné, vzdor zvýšenému náL.1431 Jan Novák z Limuz vstúpiv do plné rady i vyznal
kladu na ně.
dobrovolně, že pan Mikeš Vrbick z Tismice smluvil a smířil
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Dne 14.6.2008 jsme jeli na Podlipanskou ligu na Bulánku.
V květnu zemřela paní Emilie Horynová, rolnice č.3
Program byl zajímavý, čekání bylo zpříjemněno vystoupeve stáří 53 roků.
ním mažoretek. Jelikož se běhalo na dvě základny, závody
Provedena stavba sekundární sítě elektrovodné a přípojky do domů na dom. instalaci fi “Ves“ Praha, primérní n rychle utíkaly a my si mohli odvézt takovéto výsledky:
sítě Elektrárenským svazem v Kolíně, v polovině listopadu
započato se svícením.
SDH Tismice muži
7. místo
Pan Horák postavil nový domek č. 43 na přiděleném poSDH Tismice ženy
4. místo
zemku. Radová Rozálie postavila nový domek na přiděleSDH Tismice děti
3. místo
ném pozemku č.46. V květnu zakoupil pan Doležal Josef
ze Stakor u Mladé Boleslavi usedlost čp.15 a 27 od dědiců
Mrzečtí hasiči pořádali dne 21.6.2008 okrskové kolo, kde
manželů Prokůpkových a ujal se hospodaření. Pan Šplíjsme nemohli chybět. Kromě Tuchoraze a Přehvozdí se zúchal Josef rolník č.2 rozprodal část svých pozemků za cenu
častnila i družstva z Kostelce nad Černými lesy. Běhalo se
á 1 korec 4.500 Kč až 6.500 Kč. 25. listopadu shořel stoh
u nádrže a muži měli útok ztížený (některá družstva zlehslámy na zahradě p. Horynovi č.3 a dík včasnému zakročený) tím, že museli sát přímo z nádrže. S umístěním jsme
čení sboru dobrovolných hasičů, nerozšířil se požár, vzdor
byli všichni spokojeni.
blízkosti budov slámou krytých. Pachatel nevypátrán.
1927
Pan V. Vančura zakoupil od pana Jos. Šplíchala zbytek usedlosti čp. 2 s 20 korci poli, dle doslechu za cenu 130.000 Kč. Pan
Vančura přistěhoval se z Břežan, kdež svoje dřívější menší
hospodářství prodal, pan Šplíchal vystěhoval se do Libušína u Kladna, do nájmu dvora.
V únoru zemřela pí Kateřina Novotná, výměnkářka v č.34.
Se setím jaře započato 7.března, pracováno velmi pěkně
a obilí skoro vše již zaseto, když dostavil se zase stálý déšť,
který setí řepy neobyčejně stěžoval a zdržel. Skoro na každém poli část mokrá, nemohla býti dobře zpracována a tak
s velkou potíží ukončeno setí u nás 13. května.
27.května odpoledne shořel dům čp. 36 patřící starostovi obce p. Janu Skalovi, příčina, popř. pachatel nezjištěn.
27. září v noci zničen požárem dům čp.20 p. Doležala Václ.,
i zde nic nezjištěno.
V říjnu provedena volba do obec. zastupitelstva, ku
které podány byly dvě kandidátky: strany republikánské
a sociálně demokratické. Obdrželi republ. 6 mandantů.,
soc.dem 6 mandantů.
Do obce zastupitelstva zvoleni republ.: Chlapec Jos., Horyna Václ., Srp Jarosl., Bambásek Oldřich, Bejšovec Josef,
Hamták Jaroslav. Sociální demokrati: Skala Jan, Hrdlička
Alois, Beneš Václav, Vosecký Frant., Vosecký, Vosecký Václav, Horák Frant. 6. listopadu vykonána volba starosty, náměstka a 2 radních a zvoleni:
Starostou: Chlapec Josef č. 1
Nám. starosty: Hrdlička Alois čp. 7
Radní: Bambásek Oldřich čp. 5
Radní: Skala Jan čp. 36

SDH Mrzky

1. místo

SDH Tismice – muži

2. místo

SDH Přehvozdí – muži

3. místo

SDH Tuchoraz – muži

4. místo

SDH Kostelec n. Č. l. - muži

5. místo

SDH Kostelec n. Č. l. – ženy

1. místo

SDH Tismice – ženy

2. místo

SDH Tuchoraz – ženy

3. místo

SDH Kostelec n. Č. l. “A“ – děti

1. místo

SDH Tismice – děti

2. místo

SDH Přehvozdí – děti

3. místo

SDH Kostelec n. Č. l. “B“ – děti

4. místo

SDH Tuchoraz – děti

5. místo

Dále jsme se zúčastnili 6.kola Podlipanské ligy v Břežanech.
Atmosféra byla vynikající, všude panovala dobrá nálada.
SDH Tismice muži

7. místo

SDH Tismice ženy

4. místo

SDH Tismice děti

3. místo

Toto byl poslední závod před prázdninami. V září se těšíme na spoustu dalších soutěží, než se odebereme k zimnímu spánku:-).
(„Blondýna“ -doporučil Feďa)

Koncem roku založena obecní knihovna a zakoupeny první knihy.
(Zapsal Josef Chlapec rolník v čp.1)

Z činnosti spolků a sdružení
n Hasiči reprezentují
V roce 2008 vzniklo nové družstvo tismických hasičů a to
družstvo žen, které se s již stávajícími hasiči hned 31.5.2008
vydalo na další kolo Podlipanské ligy do Vrbčan. Den byl
velice teplý, ale všichni jsme se ve zdraví vrátili a umístili
jsme se takto:
SDH Tismice muži

7. místo

SDH Tismice ženy

3. místo

SDH Tismice děti

4. místo

n
Hasiči reprezentují
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Hasičský čundr
Ve dnech 1.-3. srpna 2008 se konal hasičský čundr. Sešli jsme se v hojném počtu, že to na louce vypadalo, jako
ve stanovém městečku. Děti si procvičily “POPLACH“ a zajezdily si na malých motorkách. Večer se hrály Activity
a děti měly od 00:00 hod noční hlídky. V neděli 3. srpna
jsme všechny věci zabalili, živi a zdrávi se navraceli do svých
domovů. Abychom se mohli psychicky připravovat na noční
soutěž, která se koná v Tuchorazi.
		
(„Blondýna“)
Vatra na hradišti
Součástí Dne evropského historického dědictví v Tismicích, v neděli 14. září, byl i oheň u slovanského hradiště,
tedy „Na Hradišťatech“. Krojovaný průvod dětí i dospělých
sem přinesl snopky obilí a snítky šalvěje, aby je před nadcházející zimou symbolicky vhodili do ohně.
U hradiště se průvod rozdělil, dospělí absolvovali velmi
poutavou odbornou přednášku a děti pilně hledaly uschované poklady – zlaté mince, proutěné džbánečky, bonbóny. Protože však nahoře foukalo, byl každý rád, že se může
ohřát u ohně, který hasiči předem připravili. Dali si záležet
a při opékání buřtů bylo všem zase docela teplo.
			
(ou)

Pater Matúš Kocián - farnost Tismice

n Pomáhají i sportovci
Také v letošním roce přislíbili fotbalisté obci svou pomoc.
Slib dodrželi a v průběhu léta natřeli plot mateřinky, který to již velmi nutně potřeboval.			
(ou)

Dny evropského
historického dědictví

Geshem zpívá černošské spirituály

n Tismice - 14. září 2008

Starostka obce přívítala hosty i nového faráře

Geshem v plném nasazení
Basilika při svíčkách
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Obrazy Jaroslava Mokrého oživily márnici

Příprava výstavy

Naše basilika - tismická dominanta

Malíř Jaroslav Mokrý

Jarka Volná představila výrobky jejích svěřenkyň i své

O sladké občerstvení se postarali Vláďa s Verunkou
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Velký zájem byl o zápisy ze starých obecních kronik

Nad kronikami

Výprava na slovanské hradiště

Hledání pokladu
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n Vítěz fotosoutěže

stavu a jen velmi těžko odolávají výkyvům počasí, zejména
nárazům poryvu větru. Hrozí nebezpečí pádu stromů, odlamování větví a v důsledku toho může dojít k pošlození
V souvislosti s výše uvedenou akcí vyhlásila obec Tis- n majetku nebo zdraví lidí.
Obecní úřad Tismice kácení shora uvedených stromů
mice FOTOSOUTĚŽ na téma „Památky v krajině a krave správním řízení povolil. Stromy budou odstraněny v nejjina jako památka“. Svůj hlas vystaveným fotografiím
bližším období. S náhradní výsadbou obec počítá minimáldalo celkem 119 návštěvníků. Vítězný snímek pana Duně v následujícím roce.
šana Pangráce z Tismic získal 58 hlasů. Gratulujeme.
Sázet se však bude na jiném místě v Limuzích a to na Klep(ou)
ci. V současné době probíhá vytyčování cesty a urovnání
jejího povrchu. Jakmile nastanou příhodné vodní a povětrnostní podmínky, vysází obec Tismice prostřednictvím
ČSOP Vlašim podél cesty „třešňovku“. Stromy budou vysázeny pouze jednostranně s ohledem na pohyb zemědělců
hospodařících v této lokalitě.
Výsadba „třešňovky“ a také dosadba aleje směrem
na Mrzky je financována z dotace v rámci Programu péče
o krajinu 2008 Ministerstva životního prostředí ČR.
Obec Tismice vyzývá všechny občany, aby tento „nový“
kousek přírody pomáhali chránit. Cesta by měla sloužit pěším pro jejich vycházky na Klepec.
(ou)

Obec Tismice připravila pro vítěze cenu v hodnotě
1.000,- Kč dle vlastního výběru. Pan Dušan Pangrác věnoval tento obnos na obnovu basiliky. Děkujeme.
(ou)

Nové pohlednice
Tismice i Limuzy mají po letech své nové pohlednice. Tyto
(3 druhy – Tismice obec, Tismice basilika, Limuzy obec) lze
zakoupit na Obecním úřadě v Tismicích za cenu 5 Kč.

Jasan skončil na střeše pana Kanty

n Limuzy – zásahy do zeleně

v minulých letech
Kdykoliv procházím Limuzy, cítím se pod všemi těmi stromy velmi dobře. V minulých letech došlo k redukci zeleně
a tato zejména z podněntu samotných občanů a v kácení
a nutných prořezech se bude nadále pokračovat. Osobně
„kácení“ nesu velmi těžce, ale ne vždy je možné zeleň zachovat. Proto tam, kde je to možné, se stromy zase vrátí.
ění v obci
Avšak budeme se snažit vybrat takové druhy, které v dospělosti nebudou ohrožovat okolní zástavbu. Také by se
nemělo stát, že výsadba bude provedena v těsné blízkosti
domu. Malé stromečky u zdi domů časem vyrostou, začnou
stínit, kořeny narušují zdivo.
Podzim v Limuzích bude ve znamení obnovy zeleně.
Nedávno jsem pořídila fotografii kaštanů u Benáků. Před
Po četných urgencích pana Fleminga a Kanty, kteří upozorněkolika lety byl na těchto velikánech proveden zdravotnili na zhoršující se zdravotní stav zeleně v blízkosti jejich
ní řez, který výrazně odlehčil korunu. Vzpomínám si, jak
nemovitostí, přizvala starostka obce k posouzení odborníka.
smutně tehdy vypadala doslova torza stromů. Jsem ráda,
Pan Hamerník ze ŠLP Kostelec nad Černými lesy, který zásaže dnes jsou stromy už zase „v kondici“. Potvrdilo se, že
n
hy do zeleně již řadu let provádí, konstatoval, že nálet jasazásah byl správný a bezpochyby nutný k záchraně stromů.
nu podél hřiště a také jírovce u „hasičárny“ jsou ve špatném
(mz)

D

n V Limuzích se bude kácet i sázet
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n Celková rekonstrukce basiliky
n

Jírovce u Benáků

n Telefónica O2 ruší telefonní budky...
Z korespondence:
Vážený pane starosto,dovolte mi, abych Vás touto cestou
informovala o opatřeních, které bude naše společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. realizovat ve Vaší obci.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť
VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace  
se dotkne i Vaší obce.
V průběhu měsíce října letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaných VTA v obci Tismice: tel.č. 321672099
– část obce Limuzy.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i občané
s pochopením.
(Telefónica O2)

n Sběr železného šrotu
Hasiči naplánovali na neděli 28. září 2008 mobilní sběr
železného šrotu. Informace o jeho průběhu obdrží občané
formou letáčku do schránky.				
						
(ou)

n Kanalizace Tismice

v Tismicích
V uplynulých dnech předala k Římskokatolická farnost
Český Brod obci Tismice k posouzení a vyjádření projekt
na celkovou rekonstrukci budovy kostela. Obec tuto iniciativu velmi vítá. O nutnosti opravy kostela hovoříme s vikariátním technikem panem Čechem již řadu let. Basilika
je evropským unikátem a zaslouží si být udržována v důstojném stavu. Také církev si podobně jako my letos poprvé vyzkoušela financování projektu z evropských fondů,
konkrétně z Programu rozvoje venkova ČR. Tyto projekty
nejsou zdaleka ještě ukončeny, avšak již se připravují žádosti o další podporu.
Rekonstrukce kostela v Tismicích si vyžádá finanční prostředky ve výši 5 – 6 mil. Kč. Přibližně 10% této částky je
třeba uhradit z vlastních zdrojů žadatele a jeho partnerů.
Také obec Tismice byla farností požádána o maximálně
možný příspěvek. O jeho výši bude jednat následující schůze zastupitelstva obce. Touto cestou vyzývá obec Tismice
zejména podnikatele, ale také všechny, kterým na naší
basilice záleží, aby zvážili možnost přispět svým darem
na její obnovu. Rekonstrukce by měla v závislosti na přidělení dotace proběhnou v letech 2009 – 2010. Finanční
prostředky lze prozatím přislíbit formou dopisu adresovanému Obci Tismice.

n Rok s kamiony
Obec Tismice obdržela dne 12.9.2008 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým tento povoluje
úplnou uzavírku silnice I/2 v Zásmukách, a které zároveň
stanovuje vedení objízdných tras. Obousměrná nákladní
doprava (vozidla nad 7,5 t) je s účinností od 8.září 2008
odkloněna přes obec Tismice, Mrzky, Doubravčice a dále.
Uzavírka má trvat 1 rok.
Podobně jako ostatní obce na trase, také obec Tismice
podala své námitky a deklarovala svůj zásadní nesouhlas
s vedením objízdné trasy. Jednání přímo na Krajském úřadě se zúčastnil místostarosta obce, který zde zdůraznil, že
zejména bezpečnost chodců bude vedením trasy v Tismicích zásadně ohrožena. Rovněž hrozí škody na majetku
nejen obecním, ale i soukromém. Za nekritičtější považuje
obec Tismice část komunikace od mateřské školy po křižovatku u smrku. Také rovný úsek u bytových domů svádí
k nedodržování rychlosti. Bohužel naše argumenty nebyly
téměř brány v potaz. Krajský úřad konstatuje, že oprava
silnice v Zásmukách je ve veřejném zájmu, což beze sporu
je. Avšak zároveň konstatoval, že neexistuje jiné variantní
řešení vedení objízdné trasy s odůvodněním, že např. trasa
přes Kostelec nad Černými lesy být vedena nemůže, neboť
zde mostky nemají dostatečnou nosnost. O nosnosti mostku např. mezi Doubravčicemi a Štíhlicemi lze pochybovat.
To, že předmětná komunikace v některých svých úsecích neodpovídá charakteru komunikace II. třídy je zřejmé, avšak
zájem na její překlasifikaci nemá ani kraj ani Policie ČR.
Obce na trase objížďky zvažují společný postup a podání
odvolání na Ministerstvo dopravy ČR.		
						
(ou)

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí vydal dne 12.9.2008 Rozhodnutí, stavební povolení na akci
Tismice – splašková kanalizace. Toto rozhodnutí by mělo
dne 12.10.2008 nabýt právní moci. V současné době je
zpracovávána žádost o dotaci. Termín pro podání žádosti
o finanční podporu z Programu rozvoje venkova je stanon
Novou fasádou opět září budova obecního úřadu a kulven na říjen 2008. Existují však i další programy podporuturního domu v Tismicích. Fasádu opravil a natřel pan Josef
jící investice do infrastruktury.

n S novou fasádou ...
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Dedik. Bohužel se již našli tací, kterým něco pěkného a čisn v pátek 17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
n v sobotu 18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
tého vyloženě vadí. Budova úřadu někomu posloužila jako
skvělý cíl pro hod jablky. Někdy člověka napadá, že veškerá
n
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem kopráce je marná ...
nání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost vo		
(ou)
liče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
Volby do zastupitelstva kraje:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto volby uskuteční:
n dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
n dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
			
(ou)

DEDO v akci

n Na trávu s traktůrkem

n Nové sběrné místo pro drobné elek-

O letních prázdninách zakoupila obec Tismice nový zahradní traktůrek, který by měl ulehčit práci na údržbě
obecních ploch. Bude využit také na sekání hřiště. Petr
Hladík si práci s novým strojem pochvaluje.		
						
(ou)

trospotřebiče
V prostorách Obecního úřadu v Tismicích byl nově umístěn sběrný
box pro odkládání drobnějších elektrických a elektronických
zařízení mimo zářivky, výbojky, baterie a akumulátory. Box
slouží tedy např. pro kalkulačky, rádia, mobilní telefony apod.
Box zdarma dodala společnost ASEKOL.
(ou)

Patří k nám - pejsci
Rádi bychom stránky tohoto časopisu zase o kousek posunuli směrem k Vám občanům, k životu na vesnici. Ke každému baráčku a dnes již i bytu často neodmyslitelně patří
hlídači i kamarádi psi. Rádi bychom fotografie Vašich pejsků uveřejnili na stránkách Trubadúru. Neváhejte a posílejte
své fotografie s průvodním komentářem nejlépe v digitální
formě na adresu: ou.tismice@volny.cz. Děkujeme.
			
(red)
A jde se na to ....

Čekají nás volby
n Do Zastupitelstva Středočeského kraje
n Do Senátu Paralmentu České republiky
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby
do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

n
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Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy n podzim 2008

O nás

Inzerce

n Výročí
Motto: „Možná, že měsíce, které máme ještě před sebou,
jsou důležitější než všechny prožité roky.“ L. N. Tolstoj

n Významná životní jubilea v průběhu

srpna až října roku 2008 slavil:
Paní Jaroslava Doležalová z Tismic
Paní Marie Kopecká z Tismic
Paní Jaroslava Měchurová z Tismic
Paní Věra Šejnová z Tismic
Paní Miloslava Moravcová z Tismic
Pan Josef Houska z Tismic
Pan Jiří Machala z Tismic
Pan Drahoslav Wiesner z Tismic
Pan Stanislav Buchar z Limuz
Pan Slavomír Šermauer z Tismic
Pan František Liška z Tismic

n Narodili se:
Barbora Školová z Tismic
David Horálek z Tismic
Adam Horálek z Tismic
Matěj Bláha z Tismic
Všem oslavencům i novým občánkům přejeme hlavně
zdraví a mnoho radosti v životě. Obecní úřad Tismice.
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Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne 1.11.2007 otevřela své nově zřízené detašované pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech
u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic č. 95. Úřední hodiny
naší kanceláře jsou po a st 8.30 - 18.30 hod, út a čt 8.30
- 16.30 hod a v pá 8.30 - 12.30 hod. Mimo úřední hodiny
je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi.
Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu
ve všech oblastech práva, zejména práva občanského,
rodinného, obchodního, správního a trestního. V případě zájmu o využití služeb naší Advokátní kanceláře nás prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709,
281 861 895, 281 862 278, GSM 773 144 001, e-mailem
office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770. Bližší info
naleznete na www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

