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Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Obec Tismice v závěru minulého roku dokončila projekt nazvaný „ Rozvoj technické infrastruktury
a vzhledu obce Tismice“ v celkové hodnotě 3 727 408,00 Kč vč. DPH.
Náklady akce by měly být převážnou měrou financovány Evropskou Unií z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v rámci Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby, Programu rozvoje venkova. (Čtěte na str. 8.)
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OPOŽDĚNÉ PŘÁNÍ
Milí spoluobčané.
S mnohými z Vás jsem se v novém roce 2009 ještě
osobně nesetkala a tak využívám těchto stránek
k přání všeho dobrého i k poděkování.
Děkuji všem, kdo v uplynulém čase věnovali svůj čas
ostatním. Děkuji těm, kdo všemi možnými způsoby
tvoří z našich obcí místo pro spokojený život. Děkuji
každému, kdo umí podat pomocnou ruku, každému, kdo byť málem přispívá ke spokojenosti
a radosti druhých.
V roce 2009 přeji Vám všem pevné zdraví. Přeji
Vám spokojenost, pokoj a radost.
A protože si myslím, že to, jak prožijeme tento rok
záleží „tak trochu“ na každém z nás, přikládám příběh pro povzbuzení.

Všude dobře...
„Všude dobře, doma nejlíp“ – praví zdánlivě neotřesitelně známé přísloví. Ale i tady lze polemizovat. Záleží jak na definici slova doma, tak i na stanovení toho, co znamená všude. A pak ještě na spoustě dalších maličkostí.
Když třeba v pozemském ráji začne bolet zub,
stane se ráj po pár minutách peklem. Anebo naopak – i v tom nejstrašnějším prostředí lze prožít
nezapomenutelné zážitky, které bychom nevyměnili za nic na světě.
Když tedy odhlédneme od vnějších, námi neovlivnitelných okolností, tak to, jestli někde bude dobře
nebo ne, závisí především na našem postoji.
A tak si dovolím přísloví lehce modifikovat:
„Všude dobře, pokud o to opravdu stojím“.
(bejt.blogspot.com)
Příběh i následující verše byly
staženy
z www.dobrejitro.cz. Tyto stránky se mohou stát
Vaším dobrým startem do každého nového dne
roku 2009.

Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
aneb „…jak se stavělo dříve“
Již před válkou r. 1914 bylo odhlasováno v obecním
zastupitelstvu spojených obcí, že se přikročí k nutné stavbě
silnice do Vrátkova, o níž se mnohokráte jednalo již
v předchozích letech, ale bezvýsledně. Válka odsunula tuto
věc až do r. 1928. Na podzim vykonány nejnutnější přípravy. Silnice vyměřena a vytrasována ing. Karlem Husarem
z Českého Brodu podle plánu z r. 1914, vypracovaném
ing. Z. Bukačem z Českého Brodu. Část silnice na katastru
tismickém zůstala proti plánu z r. 1914 téměř nezměněna.
Jedině část vrátkovská doznala podstatných změn, bohužel
na škodu vlastní věci. Tismickou část, v délce 980 m, stavěla obec ve vlastní režii. Nutnou probírku, za příčinou snížení kopce nad školou, vyměřil ing. K. Husar. Dělnické práce
spojené s panýrováním atd., zadány p.Františku Deylovi
a spol. z Tismic za jednotkové ceny.
Nutné pozemky na rozšíření silnice daroval obci p. Václav
Bártl čp. 11 s tou výhradou, že mu obec podél zahrady vystaví kamenný teraz od školních vrat až po vjezd do jeho zahrady a tento, následkem snížení nové silnice, svým nákladem
upraví. Rovněž pí Antonie Moravcová čp. 10, se uvolnila
postoupiti část zahrádky před domem, bude-li jí nový plot
i s podezdívkou opětně postaven nákladem obce. Za podobných podmínek postoupil i majitel mlýna p.Emanuel Jonáš
část rybníka – bude-li mu pořízeno nové potrubí pod silnicí
na mlýnské kolo resp. turbinu a nová hráz opětně vydlážděna. Ostatní majitelé poskytli potřebnou půdu za náhradu.
Rozpočet na stavbu silnice, vypracovaný p. ing. Husarem,
stanoven byl na 198.000,- Kč. Aby náklad na silnici byl podstatně snížen, usneslo se obecní zastupitelstvo ve schůzi
12. února 1928, aby každý majitel domu nebo pozemků byl
povinnen odvézti zdarma určité množství odkopaného
materiálu. Na domovní číslo počítán 1m3 a na jeden korec
pozemku rovněž 1 m3 odvezeného materiálu. 1 m3 počítán
za ½ dne práce s potahem. Do toho počítán i dovoz štětového kamene a štěrku z Doubravčic a Žernovky.
Práce na silnici začala v únoru 1928. Pracovalo na ní týdně
5 - 7 dělníků (František Deyl, Alois Lachman, Jan Šermauer,
František Kořínek, F. Marek, Václav Suchánek, Frant. Kupr,
Alois Vyskočil). Práce zhruba dokončena koncem června.

Martina Zdražilová
starostka obce

Indická báseň
Zdál se mi sen,
a viděl jsem v něm,
že život je radost;
probudil jsem se, a viděl jsem,
že život je služba;
sloužil jsem, a viděl jsem,
že ve službě je radost.

Obrázek ze stavby nové silnice - při válcování
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Štětování silnice prováděl Antonín Moravec, dlaždický mistr
z Vrátkova, rovněž i dláždění rygolů za následující ceny:
1 m2 za 1.25 Kč i s urážením špiček štětu a za 7.20 Kč za
položení 1 m2 rygolu s vykopáním a položením.
V druhé polovině září 1928 byla silnice válena. Okres českobrodský poskytl parní válec i s obsluhou zdarma. Obec
platila potřebné odborné a dělnické síly. Bohužel, nově
uválená silnice byla velmi brzy tak rozježděna, hlavně
v kopci nad školou, že za několik málo dní byla mnohem
horší, než před uválením. Válení ovšem prováděno
v nevhodné době – září, kdy slunce již nevysouší a před řepnou kampaní. Těžké náklady silnici zle zvedly. Na jaře příštího roku musela býti nově uválena (v r. 1929).
Dodatkem přpojuji, že celkem bylo odkopáno
a odvezeno asi 6.000 m3, ba spíše ještě více, kubických
metrů planýrky.
Jílového písku bylo částečně použito na zásyp (hlavně rybníka), částečně ke zprávě obecních cest, hlavně však byl odvážen do Laitlovic na hromady k pozdějšímu použití. Dobrou
vrchní hlínu si odvezli jednotlivci na pole do kompostu.

Z KRONIKY LIMUZSKÉ…
pokračování z minulého čísla
1928
Příznivé počasí umožnilo ranné započetí polních prací,
které velmi pěkně pokračovaly, takže bylo zasetí brzy skončeno. Trvale pěkné a příznivé počasí bylo i dále po celou
dobu vegetační, takže úroda byla nadprůměrná.
2. prosince vykonány volby do okresního a zemského
zastupitelstva.
Odevzdány byly kandidátní listiny a obdržely hlasů tyto
politické strany:
1) Čsl. živnost. obchod. strany středostav.
7 hlasů
2) Republ. strany zeměděl. a malorol. lidu
66 hlasů
3) Čsl. strany národ. sociální
5 hlasů
4) Čsl. strany lidové
3 hlasy
5) Čsl. soc. dem. strany dělnické
46 hlasů
6) Čsl. národní demokr.
2 hlasy
7) Komunistická strana Československa
23 hlasů
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1929
Zima neobyčejně tuhá, trvalé mrazy až 28 i 30 °C způsobily mnoho škod, zvláště na ovocném stromoví, které bylo
ve větší míře v nížinách úplně zničeno. Nejvíce postiženy
byly ořechy, třešně a švestky. Pohled na celé sady a ale je
zničených stromů byl bolestný. Spousty sněhu znemožňovaly komunikaci a odstranění jeho prováděno bylo svépomocně. Zvěř a ptactvo bylo krmeno, neboť krutě hladovělo. Zima trvala dlouho, takže teprve v polovici dubna
mohlo být započato s polními pracemi. Úroda byla slabší.
V dubnu zemřel p. František Srp, č.19.
V podzimu opravována byla věž kostela rostoklatského
a při rozebírání makovice, nalezeny tam listiny, při dřívějších opravách r.1795 a 1346 do ní vložené. Opisy listin těchto jsem pořídil a k zápisu tomuto přiložil.
V září a říjnu postaven byl společně s obcemi Rostoklaty
a Nová Ves nový hřbitov v Rostoklatech, při státní silnici,
nákladem 75.656,50 Kč. Obec naše zaplatila na společný
náklad obnos 24.237,45 Kč.
U příležitosti oslav tisíciletí svatováclavského, provedlo
sdružení některých občanů, se souhlasem obecního zastupitelstva, přeměnu zasvěcení obecní zvoničky, dosud sv.
Jana Nepomuckého na sv. Václava a zavěsilo nový ze zvonoviny ulitý zvonek, na místě železné válečné náhražky.
Zvonek ulit v Brně a náklad uhražen sbírkou mezi občany.
Stál 1.100,- Kč.
V prosinci zemřel dobrovolně, následkem tísnivých hospodářských poměrů p. Doležal Josef, rolník č. 27.
1930
Při dokončení opravy na věži v Rostoklatech vloženy
tam opět nalezené listiny a přiloženy za naši obce dvě
nové, sepsané mnou a p. Prokůpkem Janem, rolníkem č. 4.
Se setím započato v polovici března za dosti příznivého
počasí. Stále ještě ukazuje se, jak katastrofální byla loňská
zima pro naše stromoví. Stromy chřadnou a hynou. Úroda
průměrná. Těžká hospodářská krize, jejíž příznaky jsou již
několik roků patrny, nabývá katastrofálním poklesem cen
zemědělských výrobků, při nesnížených výrobních nákladech, forem hrozivých. Nedostatek peněz, stoupající zadlužení, podlamuje úplně každé podnikání.
1931
V tomto roce nelze zaznamenat žádnou pamětihodnost.
V podzimu provedeny byly všeobecné volby do obcí. V naší
obci volby konány nebyly, neboť podána jen jediná kandidátka strany republikánské zemědělské a malorolnického
lidu. Starosta obce zvolen opět Chlapec Josef, rolník č. 1,
náměstkem Novotný František, domkář č. 34, členy obecního zastupitelstva:
Vančura Václav, čp. 2, Horyna Václav čp. 3, Srp Jaroslav
čp. 4, Bambásek Oldřich, statkář čp. 5, Pokorný František,
šafář čp. 5, Rejholec Emil, rolník čp. 14, Čmelík Josef, řezník
čp. 53, Doležal Václav, rolník čp. 20, Židlický František čp. 33
a Bejšovec Josef čp. 9.
1932
Krise, důsledek tísnivých, trvalých poměrů v zemědělství,
stává se všeobecnou. Zachvátila skoro již všechny obory
podnikání. Následkem toho stoupající nezaměstnanost.
Šlechetný dar 1.000,- Kč pana odbor. rady minist. zemědělství ing. Zdeňka Bambáska, umožňuje, že vydatně zapod3
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pořeny býti mohli zdejší nezaměstnaní, kteří po řadu zimních měsíců byli podělováni 2x týdně chlebem, někteří
i mlékem.
Úroda celkem dobrá, odbyt zemědělských výrobků ale
velmi špatný, důsledek hromadících zásob.
1933
V únoru zemřel vážený zdejší rolník pan Václav Uhlíř
čp. 35, dlouholetý člen obecního zastupitelstva.
Se setím započato brzy, v prvních dnech března, rok byl
ale suchý, úroda spíše slabá. Velké zásoby cukru způsobují
další omezení řepného osevu. I v tomto roce velkodušným
darem pana odbor. rady ing. Zdeňka Bambáska, novým
1.000,- Kč pokračováno v rozdílení chleba zdejším nezaměstnaným.

■ HASIČI OZDOBILI VÁNOČNÍ STROM
V TISMICÍCH
Výzdobu vánočního stromu v Tismicích připravily pod
vedením svých učitelek děti Mateřské školy Tismice. Ani
paní učitelky ani jejich svěřence však nebylo možné poslat
do větví statného smrku a tak na pomoc přispěchali opět
naši hasiči. Ověsili vánoční strom světelnými řetězy
a připravenými balíčky.
(ou)

■ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

1934
Po nepříznivé zimě, úplně bez sněhu a deště, nastává rok
katastrofálního sucha, jakého mezi nejstaršími pamětníky
nebylo pamatováno. Po celé léto nepadla kapka vody,
takže v celé řadě studní tato zmizela. Rovněž obě nádrže
vody v obci byly bez vody. Ozimy následkem nedostatečné
vláhy vůbec nevzešly a musily býti skoro vesměs zaorány,
jařiny pak skoro všechny vůbec ani nevymetaly. Dle toho
vypadala také i sklizeň. 1-2 q špatného zrna, spíše zadiny
po 1 korci, byl výsledek námahy zemědělcovy. Důsledek
všeho, nedostatek peněz a prázdné stáje.
Zavedení obilního monopolu a stanovení pevných cen,
nepřineslo za těchto okolností v krajích suchem postižených, očekávaných výsledků.
1935
Úplné zklamání přinesl i tento rok, od kterého tolik bylo
očekáváno. Úplná obdoba roku předcházejícího, se všemi
svými následky o to horší, že po vyčerpání z roku předcházejícího tím tíživěji byly pociťovány.
V prvních dnech červencových překvapila nás zpráva
o náhlém úmrtí velmi o naši obec zasloužilého, štědrého
podporovatele místních chudých, váženého pana odbor.
rady ing. Zdeňka Bambáska. Byl obci dobrým rádcem, účinným podporovatelem jejich snah, vzácným jejich příznivcem. Obec svými zástupci doprovázela jej k posled-nímu
odpočinku na hřbitov rostoklatský a zachovává jej vždy
s úctou v paměti.
Silnice k Tismicům postavena v rámci akce silniční Zem.
výboru.

Oplocení hřiště
Také sportovci pokračovali ve zvelebování sportovního
areálu v Tismicích. Proběhla částečná rekonstrukce sportovních kabin (sociálka, výměna oken), nově byl také
nasvětlen prostor tribuny a namontována sedátka. Hřiště
bylo opatřeno novou sítí a také oplocením. Finanční prostředky v rámci projektu „KOPAČKÁM NAPROTI“ ve výši
28.000,- Kč poskytl z Fondu sportu a volného času
Středočeský kraj, rovněž obec Tismice uvolnila prostředky
ve výši 49.857,50 Kč. Práci ve svém volném čase provedli
členové TJ Tismice.
(ou)

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
■ ZÁVORA V LAJTLOVICÍCH
Hasiči z SDH Tismice se přičinili o omezení přístupu do
obecního lesa v Tismicích Lajtlovicích. V závěru roku zde
zabudovali závoru, která brání nedovolenému pohybu
motorových vozidel v této lokalitě, ničení lesního porostu
a případné nelegální těžbě dřeva. V případě potřeby,
zejména pokud jde o přístup ostatních vlastníků lesa, je klíč
od závory k dispozici na obecním úřadě.
(ou)
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■ TOULAVÁ KAMERA V TISMICÍCH

aneb společenský život v obci
■ LIMUZY MAJÍ NEJEN SVŮJ VÁNOČNÍ STROM,
ALE TAKÉ PŘEKRÁSNÝ BETLÉM
Také v Limuzích se letos již po třetí rozsvítil vánoční strom
na návsi u rybníka. Jeho ozdoby vzešly z rukou dětí
a rodičů dílny keramičky Jaroslavy Volné. Pod jejím vedením také dospělí i malí vytváří keramický Betlém. Hliněných
sošek o velikosti 20 – 40 cm každým rokem přibývá.
Nechybí Josef, Marie i Ježíšek v jesličkách, králové přinášející dary i malé chundelaté ovečky. Dílo je o to cenější, že si
ho pro radost svou i pro potešení ostatních vyrábějí limuzští sami.

Ježíšek v jesličkách

■ V LIMUZÍCH SE TAKÉ BRUSLILO

Bruslení na rybníce v Limuzích

Touláte se rádi českou krajinou? Znáte její krásy
a pamětihodnosti? Potěší Vás, že i vaše obec je zajímavým
cílem dalších obdivovatelů naší krásné země?
Obci Tismice byla tvůrci pořadu Toulavá kamera nabídnuta spolupráce na reportáži o tismické basilice a slovanském
hradišti. Taková nabídka se samozřejmě neodmítá a tak
koncem ledna vznikl pořad, který představí Tismice široké
veřejnosti. Termín odvysílání na ČT 1 není dosud znám.
Tvůrci pořadu jsou mimo jiné patrioty Kolínska.
Proto také vytvořili i vlastní webové stránky
www.cestyapamatky.cz
(ou)

■ KLUB PŘÁTEL HISTORIE A PŘÍRODY ÚVAL A OKOLÍ ŘÍKÁ

„V LEDNU VYDÁME PUBLIKACI…“
Ve druhém čísle časopisu Trubadúr vydaném
v létě 2007, jste se mohli
dočíst
o
aktivitách
úvalského Klubu přátel
historie
spojených
s přípravami a vydáním
publikace o drobných
památkách v regionu.
Nyní Vám přinášíme
několik nových informací,
včetně
ukázky
z chystané publikace.
Po dobu tří let se
autoři zabývali studií
lidových a sakrálních
Alianční znak v roce 2006
památek, jejich evidencí
a měřením nejen v krajině, ale i hledáním údajů v dostupné
literatuře a archivních pramenech za účelem sestavení co
nejpřesnější umělecko-historické dokumentace každého
objektu. Jednalo se především o kříže, kapličky, zvoničky,
sochy, pamětní desky, pomníky a válečné památky. Během
těchto prací bylo zdokumentováno celkem 129 (106 existujících, 23 zaniklých) objektů na celkové ploše 15 katastrů
(23 obcí a místních částí), které se rozkládají ve střední části
okresu Praha-východ a západní části okresu Kolín. Do
zájmové oblasti jmenovitě náleží: Břežany II., Doubek,
Dobročovice, Horoušany, Horoušánky, Hradešín, Jirny, Nové
Jirny, Květnice, Přišimasy, Horky, Skřivany, Rostoklaty, Nová
Ves II., Sluštice, Škvorec, Třebohostice, Tismice, Limuzy,
Tuklaty, Tlustovousy, Úvaly a Zlatá. Přípravy se každým týdnem chýlí k závěru. V listopadu 2008 dokončil čtyřčlenný
autorský tým teoretickou i praktickou textovou část knihy
a 1. prosince bylo uskutečněno předání veškerých podkladů včetně fotografií, schémat a mapových příloh pražskému studiu K.O.H. ke grafickému zpracování a současně
k přehlédnutí jazykovým korekturám. Ani v současné době
autoři nezahálejí a provádí poslední porovnávací studie,
aby se vyvarovali chyb u každé jednotlivé památky.
Plánované předání publikace do tisku je předběžně navrženo na polovinu ledna 2009, samotné vydání chystáme koncem téhož měsíce v nákladu rentabilních 800 výtisků.
5
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Pachelbela a J. F. Segera na varhany hrál Vladimír Roubal,
regenschori Strahovského kláštera v Praze.
Do programu se také zapojily místní děti spolu
s Mikulášem - Jaroslavou Hrdličkovou. Své úlohy se všichni
zhostili výborně a vytvořili tak příjemnou slavnostní atmosféru.
(ou)

Socha sv. Prokopa: vlevo původní pozice kolem roku 1930,
vpravo v roce 2007
Nyní máte prostřednictvím Trubadúra jedinečnou možnost krátce nahlédnout do publikace a začíst se do úryvku
z praktické části. „Škvorec – 16.7 Socha sv. Prokopa. Před
zámkem na ruinách středověké budovy zvané Purkrábka
stojí barokní pískovcová socha sv. Prokopa, podle
Mgr. Vladimíra Rišlinka jde o dílo pražského sochaře Jana
Jiřího Šlanzovského z období kolem roku 1735. Ve starší
literatuře se uvádí autorem sochy škola Matyáše Bernarda
Brauna. Dílo mistra Šlanzovského je v našem regionu velmi
rozšířené. K jeho tvorbě patří vedle sv. Prokopa ve Škvorci
monumentální mariánský sloup a socha sv. Jana
Nepomuckého v Kostelci nad Černými lesy, sousoší sv.
Rodiny v Českém Brodě, socha Panny Marie s Ježíškem před
farou v Tuklatech (20.7), ale i oltáře v úvalském a patrně
i tuklatském kostele. Socha sv. Prokopa je poprvé vyznačena v mapě vojenského mapování z let 1764-68, kde je znázorněna symbolem „dřevěného kříže“. Na podrobné mapě
škvoreckého panství z let 1772-81 můžeme spatřit původní
polohu sochy, která stála původně o 50 metrů severněji nad
zámeckou zahradou, natočena průčelím k jihu. Na bohatě
profilovaném podstavci je jednoduchý alianční Savojskoliechtenštejnský znak. Roku 1795 byla socha obnovena
kameníkem, který se podepsal vzadu na podstavci iniciálami „F. M.“ a uvedl letopočet obnovy „‘795“. Socha byla na
dnešní místo přesunuta dle pamětníka kolem roku 1940.
V té době se majitel Nového zámku (dvora) pan Urban
ženil a při příležitosti svatby dal pro svou paní upravit okolí
dvora včetně zámeckých schodů od mostu, zahrady
u panského rybníka a Purkrábky, kam byla socha sv.
Prokopa přemístěna. Kolem sochy byly položeny čtverce
nového trávníku.“
V příštím čísle tohoto časopisu se dozvíte, na jakých místech si budete moci knihu objednat či rezervovat.
Jan Psota ml.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

■ „K POCTĚ SV. MIKULÁŠE“

Andělé

Jaroslava
Hrdličková
alias
Mikuláš

Vladimír Matějček, recitátor

S voňavými
perníčky

Představení spojující přednes legendy O svatém Mikuláši
s varhanní hudbou barokních mistrů se v tismické basilice
uskutečnilo 20.prosince 2008.
Legendu O svatém Mikuláši přednesl její autor Vladimír
Matějček, herec Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host
činohry Národního divadla. Skladby J. S. Bacha, D.
Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J.
Přišli místní i přespolní
6
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■ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V TISMICÍCH

aneb, jak o nás napsali
■ Na návštěvě v Tismicích
Ve středu 3.12.2008 k večeru nás čekala příjemná návštěva u sousedů v nedaleké obci Tismice. Ten den v místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo adventní zpívání.
Před zahájením koncertu jsme si prohlédli nádherný kostel
a také jsem se v kostele sešla s knihovníkem panem
Bucharem, který nás pozval na návštěvu Tismické knihovny
(sídlící hned proti kostelu), abychom si prohlédli zajímavou
vitrinku, která se v knihovně jen tak nevidí. Vitrínka obsahuje sbírku střepů z doby slovanského hradiště, které sám pan
knihovník léta pečlivě sbírá na svých procházkách v okolí. Po
prohlídce knihovny jsme se vrátili do kostela, kde už byla
hlava na hlavě a právě nastupoval sbor. Složení sboru bylo
různororodé - od malých dětí po dospělé. Paní starostka
Zdražilová přivítala občany u příležitosti Adventu a rozsvícení
vánočního stromu v obci, pak uvedla adventní koncert a sbor
z Českého Brodu VOX BOHEMICALIS a předala slovo sbormistrovi. Sbormistr nás upozornil, že se nejedná o koncert,
ale o adventní zpívání. Zpívání bylo přenádherné a právě
díky různorodému složení vynikly hlasy mnoha barev.
Zaznělo několik adventních písní: J.C. Vodňanský Rorando coeli, Rosu dejte nebesa, Z nebe vychází denice,
Druhá adventní píseň, První adventní píseň, Cantus advetualis a ta poslední byla prostonárodní legenda Panenka
Maria po světě chodila, která se mi moc líbila
a nenechám si ji pro sebe.
Sbor:
Panenka Maria po světě chodila,
Božího Synáčka pod srdcem nosila.
Přišla ona, přišla, k jednomu kováři.
Maria:
„Kováříčku milý, přenocuj mě tady."
Kovář:
„Nemohu, matičko, vás tu nocovati,
musíme, matičko, celou noc kovati."
Maria:
„Kováříčku milý, co to tak kujete?
Co to tak kujete a nenocujete?"
Kovář:
„A kujeme my to tři kolní hřebíky,
to na Krista Pána, má se naroditi."
Sbor:
Jak Panna Maria ta slova slyšela,
celá polekaná odtud pospíchala.
Přišla ona, přišla, do pusté maštálky,
jen za práh vkročila, syna porodila.
Přišlo do maštálky kovářovo dítko.
Maria:
„Zakolíbej ty mně moje nemluvňátko!"
Dítě:
„Jak pak zakolíbám, když ručičky nemám,
ani ty ručičky, ani ty očičky."
Maria:
„Dotkni se pléneček, budeš mít ručičky,
dotkni se jesliček, budeš mít očičky."

Adventní zpívání VOX
Sbor:
Přišlo dítko domů, přišlo k otci svému,
ručkama hrající, očky mrkající.
Kovář:
„Rozmilý synáčku, kdes vzal ty ručičky,
ty bílé ručičky a modré očičky?"
Dítě:
„Dala mi je, dala, Panenka Maria,
co včera navečer noclehu prosila."
Kovář:
„Kdybych já to věděl, že to Matka Boží,
byl bych jí dal ležet v novém bílém loži.
A sám bych si lehl hlavou na kamení,
hlavou na kamení, nohama do trní."
Všichni tiše, vyčítavě:
Kdybych já to věděl, že to Matka Boží,
kdybych já to věděl, kdybych já to věděl ...
Byl to nezapometulný zážitek.
Janina Svobodová
www.jkk.estranky.cz
http://www.jkk.estranky.cz/clanky/knihovnicky-zpravodaj/na-navsteve-v-tismicich

Z kostela jsme se společně, vedeni světýlky lampionů, vydali směrem
k obecnímu úřadu, kde se rozzářil náš vánoční strom. Paní Geršiová
obdarovala pěvecký sbor lahodnými perníčky jako poděkování za milé
vánoční chvíle. Vendula Coombesová (vaše zastupitelka) vařila čaj
i svařák a s milým úsměvem pohostila všechny zmrzlíky. Bylo nám spolu
moc hezky!
(ou)

Lidé zaplnili tismický kostel, svařák s perníčky na závěr všechny zahřál
7
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DĚNÍ V OBCI
■ Tismice budou mít Czech Point
Obec Tismice zažádá o dotaci ze strukturálního fondu
ERDF na zřízení kontaktního místa veřejné správy Czech
Point na Obecním úřadě v Tismicích. A co to pro občana
znamená? Pokud budeme úspěšní, pak vám budeme
schopni vydat výpis z listu vlastnictví nemovitosti vedené na
katastrálním úřadě, popř. výpis z rejstříku trestů. Pro takové listiny již nebudete muset do Kolína či Českého Brodu.
Ministerstvo vnitra chystá další kroky pro zjednodušení
výkonu veřejné správy s cílem zajistit občanům co nejkvalitnější, nejrychlejší a nejlevnější veřejnou službu.
(ou)

■ Obec Tismice má nové centrum
(viz foto na titulní straně)
Obec Tismice dokončila v závěru roku 2008 rekonstrukci
svého historického centra. Blízké okolí Kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích nově zdobí prostorné
chodníky ze žulové dlažby a historické lampy veřejného
osvětlení. Dále navazují chodníky ze zámkové dlažby
a osvětlení moderního typu. Tato část Tismic tak doslova
„prokoukla“. Zvýšila se bezpečnost chodců, dříve zcela
temná cesta je dnes velmi dobře osvětlena. Lidé si pochvalují nové vjezdy k přilehlým nemovitostem. Díky nově zbudovanému chodníku se rovněž změnil profil dříve nebezpečné a nepřehledné křižovatky před mostem.
Tento projekt nazvaný Rozvoj technické infrastruktury
a vzhledu obce Tismice v celkové hodnotě 3 727 408,00 Kč
vč. DPH byl převážnou měrou spolufinancován Evropskou
Unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, Programu rozvoje venkova.
Jednalo se o historicky novodobě první „evropské peníze“,
které do obce Tismice „přitekly“. Celý projekt zbývá administrativně dokončit. Po vyhotovení skutečného zaměření stavby,
požádá obec Tismice o kolaudaci. Bude následovat urovnání
vlastnických vztahů, převod pozemků mezi Středočeským krajem a obcí Tismice je od počátku smluvně zajištěn. Zbývá rovněž postupně doplatit zhotoviteli, firmě AVE Kolín, s.r.o.,
vyfakturované práce, dočerpat úvěr od České spořitelny
a v závěru požádat SZIF o proplacení nákladů.
Tak velkou akci jsme jako zastupitelstvo obce rozjížděli
poprvé a celou její přípravu a realizaci provázela nejistota
a obavy, zda se nám podaří vyřešit všechny administrativní
i technické problémy spojené s registrací žádosti, změnou
projektu v průběhu stavby a konec konců, zda bezproblémů doladíme i veškeré podklady nutné k vyúčtování.
Musím však říci, že spolupráce s odborem dopravy
v Českém Brodě, zhotovitelem, pracovníky SZIF i dalšími
dotčenými subjekty byla velmi dobrá a doposud jsme si
s problémy dokázali poradit.
Co nás však trápí, je neutěšený stav komunikace podél
nově zrekonstruovaných chodníků. Tuto komunikaci vlastní Středočeský kraj. Původně měla obnova silničního tělesa
probíhat současně s obnovou komunikací pro pěší. Na
celou akci bylo vydáno společné stavební povolení
s objekty rozdělenými dvěma investorům – obci Tismice
a Středočeskému kraji. Kraj však svou investici společně
8

Znáte je? Pracovníci Obecního úřadu Tismice:
Funkci účetního obce vykonává
pan Radek Němčík spolu
s paní Danou Němčíkovou.

Údržbu obce provádí spolu
s Lukášem Jankem
také pan Josef Hladík.

s obcí nezahájil. V závěru roku 2008 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele nové komunikace, toto však bylo
po volbách do Zastupitelstva kraje zcela zastaveno. Situace
je dále nejasná. Věříme, že krajské zastupitelstvo na takový krásný a zajímavý kout (okolí kulturní památky - románské baziliky z 12. století) Středočeského kraje nezapomene
a plánovanou investici dokončí.

■ Socha vstupního schodiště kostela

sejmuta v hodině dvanácté
Těsně před tím, než uhodily tuhé mrazy, byla ze vstupního schodiště areálu Kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Tismicích panem Alexandrem Kozlovem, akademickým
sochařem, sejmuta socha Panny Marie Tismické. Socha byla
ve velmi špatném technickém stavu, dle slov pana Kozlova
hrozil v průběhu zimy její totální rozpad. A jaký bude její
další osud?
Vše záleží samozřejmě, jak jinak, na penězích. Sejmutí
sochy bylo prvním krokem, který zabránil jejímu rozpadu.
Dále je třeba pořídit sádrový odlitek sejmutého torza
(30.000,- Kč), následně sochu dle odlitku a dochované
dokumentace vymodelovat (95.000,- Kč), sehnat vhodný
kámen o rozměrech 160 x 60 x 45 cm (37.000,- Kč) a sochu
znovu do kamene vytesat (263.000,- Kč). Pořízení nové
sochy tedy přijde přibližně na 450 tis. Kč.
Obec Tismice uhradila sejmutí sochy ve výši 6.400,- Kč,
další investice do její obnovy však zatím neplánuje. Obec
se naopak chystá podpořit částkou 2 x 200.000,- Kč plánovanou celkovou rekonstrukci kostela v případě, že bude
Římskokatolická farnost se svou žádostí cca o 5 mil Kč
z Programu rozvoje venkova úspěšná.

A. Kozlov - sochu je třeba velmi dobře
zajistit proti pádu
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■ Demolice

■ Opilý chodník vystřízlivěl

Je přirozené, že některé budovy jsou rekonstruovány,
některé naopak ustupují novým záměrům. Tak tomu bylo
i v případě dnes již zbouraného bývalého domu pana
Marka z Tismic, čp. 66. Budova ustoupila plánované výstavbě moderní administrativní budovy firmy Arnošt. Se stavbou nové budovy bude započato v nejbližší době.

Po dokončení rekonstrukce centra v Tismicích došlo také
na náš „opilý“ chodník. Jistě již bylo na čase. K opravě bylo
použito původních obrubníků, neboť kamionová doprava
Tismicemi bude bohužel proudit minimálně po dobu dalších devíti měsíců (Ministerstvo dopravy naše odvolání
proti objížďce s konečnou platností zamítlo) a další devastaci komunikace lze tedy předpokládat. Podařilo se zhutnit
také podloží chodníku. Avšak vzhledem k tomu, že se
v těchto místech pravděpodobně nachází řádně nezasypané sklepy bývalého domu, může k propadům chodníku
docházet opět i v budoucích letech.
(ou)

■ Odpad - vzrostly poplatky

za likvidaci odpadu

Tismice čp.66

■ Další úsek ohradní zdi kostela opraven
V roce 2008 pokračovala oprava severní a východní strany kamenné ohradní zdi kostela. Náklady na rekonstrukci
činily 370.685,- Kč přičemž 50 tis. Kč darovala obec Tismice,
41 tis. Kč Římskokatolická farnost Český Brod, 130 tis. Kč
Krajský úřad Středočeského kraje – FOP a 180 tis. Kč
Ministerstvo kultury ČR, fond ORP.
Římskokatolická farnost dále ze svých zdrojů financovala
přípravu projektu na rekonstrukci kostela a projektové
žádosti do Programu rozvoje venkova ČR, která byl
v závěru roku úspěšně zaregistrován na SZIF. Zda-li se basilika dočká cca 5 mil. Kč na svou rekonstrukci, bude známo
v jarních měsících. Držme proto farnosti i Tismicím palce.
V průběhu roku 2008 z farnosti Český Brod odešel pan
Michal Bator, farář, se kterým se nám velice dobře splupracovalo. Nyní na jeho místo nastoupil pan Matúš Kocian.
Také s novým farářem jsme našli společnou řeč a tak snad
dobře započatá spolupráce bude pokračovat i v dalších
letech ku prospěchu farnosti i všech občanů Tismic.
(mz)

■ Fara v Tismicích

má konečně nového majitele
Novým majitelem budovy fary v Tismicích se stal pan
Přibyl, mj. také vlastník kostela ve Kšelých, který v minulých
letech dokázal zrekonstruovat. A tak můžeme doufat, že
i fara konečně dostává majitele, který tuto krásnou historickou budovu doslova zachrání.
(ou)

V roce 2009 přistoupilo zastupitelstvo obce k navýšení
poplatku za likvidaci komunálního odpadu na zákonem
povolenou výši 500,- Kč na občana žijícího v obci. Poplatky
za likvidaci odpadu včetně skládkovného se každým rokem
navyšují a obec tak sahá hlouběji do svého rozpočtu.
Z prostředků, které by bylo vhodné investovat do dalšího
rozvoje obce, je pak hrazen její běžný provoz. Kolik nás
v roce 2008 stálo odpadové hospodářství, shrnuje následující tabulka.

KATEGORIE ODPADU
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Hřbitovní odpad
Separovaný odpad - papír
Separovaný odpad - sklo
Separovaný odpad - plast
Komunální odpad
– pouze občané
CELKEM

NÁKLADY ROKU 2008 / v Kč
19.026
10.488
7.570
14.302
13.914
39.027
251.755
(na poplatcích vybráno 244.808)
356.082 Kč

Přes narůstající cenu shora uvedených služeb rozšíří obec
Tismice počet kontejnerů určených k separaci odpadů. Do
Lajtlovic budou nově přistaveny 3 kontejnery – na plast,
papír a sklo.

■ Nové sběrné místo pro drobné

elektrospotřebiče
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.

■ Kácení v Limuzích
V závěru roku 2008 dokončil pan Hamerník kácení stromořadí podél hřiště v Limuzích. Jasany byly ve špatném
zdravotním stavu a hrozil jejich pád na přilehlé nemovitosti. I když se náhradní výsadbu nepodařilo do konce roku
s nástupem zimy provést, určitě se o ni pokusíme v roce
9
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2009. Pokusíme znamená, že připravíme projekt, návrh
výsadby nové zeleně v této lokalitě, na který požádáme
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci jeho
Programu obnovy venkova.
Žádáme všechny limuzské občany, kteří by stromy v centru
obce rádi viděli co nejdříve, aby své návrhy (nákres s popisem
druhu dřevin) doručili obecnímu úřadu nejlépe do 20. února
2009. Vaše návrhy posoudí nejen zastupitelstvo obce ale
také naši spolupracovníci z lesnické fakulty ČZU a společně
připravíme návrh na znovuozelenění srdce Limuz.
Uvítáme, pokud se výtvarně, byť třeba neuměle, zapojí
i děti a vytvoří nějaké obrázky se svými představami.
Návrhy prosím podepište. Přiložíme je k projektu.
Žádáme však všechny, kdo se zapojí, aby nenavrhovali
výsadbu tújí či smrků, které se do centra Limuz typově
i druhově vůbec nehodí.
Aby se celý projekt podstatně zlevnil, bude potřeba
šikovných mužských rukou k přípravě jam pro výsadbu.
Věříme, že se najdou tací, kteří pro svou obec rádi přiloží
ruku k dílu.
(ou)

■ Třešňovka na Klepec
V závěru roku 2008 se rovněž podařilo vysadit nové třešňové stromořadí na Klepec a doplnit stávající jasanovou alej
podél „mrzecké“ cesty. Výsadbu provedl Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim. Vysázeno bylo celkem 25 ks třešní a 39 ks jasanu ztepilého. Celkové náklady
akce činily 50.080,70 Kč. Výsadbu z 80% financovalo
Ministerstvo životního prostředí ze svého Programu péče
o krajinu.
Prosíme všechny návštěvníky i zemědělce, aby nové
stromky chránili a zabránili případnému vandalství.
Nakonec důležité upozornění: Vydáte-li se na
Klepec přes pole směrem z komunikace mezi Limuzy
a Přišimasy, pak vězte, že cesta (obcí řádně vytyčená) vede po levé straně stromořadí. Stoupáte-li
tedy do kopce, máte třešničky po pravé ruce. Řadu
let jste byli zvyklí používat zemědělci vyježděnou
cestu, která leží nyní zcela mimo. Choďte tedy nyní
cestou novou, tak, aby hospodařícím rolníkům
nevznikaly škody na zasetých plodinách. Děkujeme
za pochopení.
(ou)

■ Kanalizace Limuzy & „Fotovoltaika“
Územní rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a čističku
odpadních vod pro obec Limuzy bylo v závěru roku 2008
prodlouženo o další dva roky, během kterých by mělo být
zahájeno pořizování dokumentace pro stavební povolení. Jak již bylo dříve uvedeno, výstavbu kanalizace
v Limuzích nelze dle rozhodnutí kraje realizovat
s použitím dotace. Kraj odkanalizování takto malých obcí
posunul až za horizont roku 2015. Zásadní změnu by však
mohl způsobit příchod silného investora, kupce pozemků
bývalého statku pana Bambáska včetně přilehlých polností, který by do infrastruktury Limuz ve vlastním zájmu
investoval. Nyní opadla vlna zájemců o výstabu satelitního městečka, proti níž se zastupitelstvo obce zásadně
postavilo. Dalším možným řešením využití úzmí je vybudování solární elektrárny. Obec Tismice prozatím dala
souhlas ke zjištění možnosti připojení elektrárny na stávající síť ČEZ. Pokud takové napojení bude z hlediska
technického možné, pak budou občané informováni
o celém záměru a tento jim bude odborně odprezentován. Po té budou občané Limuz dotazováni, zda
s výstavbou elektrárny souhlasí. Zastupitelstvo obce
Tismice se při svém rozhodování bude opírat především
o názor zdejších občanů. Zároveň bude pro rozhodnutí
velice podstatné, zda bude nový majitel pozemků ochoten obci pomoci právě např. s výstavbou kanalizace.
(ou)

■ Patří k nám - pejsci
Hlídač z Limuz - čivava Bibinka. Zaslal Ing. J. Passer.

■ Kanalizace Tismice

aneb na dobré cestě
Naše žádost o dotaci ve výši 21 240 000,- Kč byla úspěšně
zaregistrována a prošla administrativní kontrolou
Programu rozvoje venkova ČR na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové náklady akce by
měly činit 23 600 000,- Kč. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace lze očekávat v jarních měsících tohoto roku.
Výše příspěvku na odkanalizování rodinného domu
bude činit max. 20.000,- Kč. S jeho úhradou lze předběžně počítat již od května tohoto roku.
(ou)
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Bibi

Vy ostatní neváhejte a zašlete nám také
fotografii svého psího přítele v digitální
formě na adresu: ou.tismice@volny.cz.
Děkujeme. (red)
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O NÁS
■ Významná životní jubilea od listopadu roku 2008 oslavili:
Paní Miloslava Kovaříková z Tismic
Paní Adéla Hlavatá z Limuz
Pan Jiří Vaňásek z Tismic
Pan Jiří Vojta z Limuz
Paní Václava Šermauerová z Tismic

■ V únoru a březnu roku 2009 své kulaté narozeniny oslaví:
Paní Věra Šumová z Tismic
Pan Pavel Vodseďálek z Tismic
Paní Bohumila Housková z Tismic

■ Narodili se
Johana Bláhová z Tismic
Samuel Sulek z Tismic
Alžběta Pávišová z Limuz
Všem oslavencům i novým občánkům přejeme hlavně
zdraví a mnoho radosti v životě.

■ Pojďte se s námi zasmát aneb Jak to bylo dříve

Bětuška Pávišová,
z rodinného alba

Pro maminky pak připojujeme
povzbuzení v podobě příběhu.

Nejhorší matka
Měla jsem tu nejhorší matku na
světě. Zatímco ostatní děti snídaly
bonbony, já jsem musela jíst obilniny, vajíčka nebo topinky. Když jiné
děti si v poledne pochutnávaly na
zákuscích a jiných sladkostech, já
jsem jedla obložené chleby. Jistě už
sami uhodnete, že i večeři jsem měla
jinou než ostatní děti.
Moje matka vždy chtěla vědět, kam
jdu a co tam budu dělat. Když jsem
řekla, že někde budu hodinu, trvala
na tom, že to bude jen hodina nebo
méně, ale ani o minutu více. Každý
den jsem musela být spolu se svými
sourozenci už v 9 hodin v posteli
a časně ráno vstávat. Nemohli jsme
vyspávat až do oběda jako naši přátelé. Naše matka nedbala na to, že
porušuje zákon o využívání dětské
práce a nutila nás pracovat! Museli
jsme umývat nádobí, stlát postele,
vařit a dělat všechny nelidské domácí
práce. Myslím si, že ani v noci si nedala pokoj a přemýšlela, co nepříjemného by nám uložila.
Trvala na tom, abychom mluvili
pravdu, celou pravdu a jenom pravdu, i kdyby nám šlo o život, a to bylo
skoro vždycky.
11
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inzerce
Jak jsme dospívali, stávala se ještě vynalézavější. Chtěla
vědět s kým a kam chodíme. Nechtěla nám dovolit chodit
na večírky dřív než v patnácti letech, zatímco naši kamarádi chodili již od dvanácti či třinácti let. Naše matka se neosvědčila jako správná matka. Nikdo z nás nebyl vězněn,
nerozvedl se, ani neměl neshody se svým partnerem. Komu
mám dávat vinu za nepohodlnou cestu, kterou jsme se
dali? Máte pravdu – naší špatné matce. Přinutila nás vyrůst
v bohabojné dospělé děti.
A tak, když moje děti o mně říkají, že jsem „hrozná“,
naplňuje mě to pýchou. Jsem totiž Bohu vděčná za to, že
mi dal tu „nejhorší“ matku na světě.
(přejato z www.dobrejitro.cz)

inzerce

Advokátní kancelář Trnka & Burdová
se sídlem v Praze má nyní 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.
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.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH
A FINANČNÍCH PORADEN ČR
VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR

INFORMUJE
FINANČNÍ PORADNA:
Finanční poradnu mohou využívat držitelé
průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší
rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme
informace o slevách u vybraných pojištoven:
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních
automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny
a ostatní zájemce nabízíme pomoc
a informace o slevách:
• na elektrickou energii u vybraného
dodavatele
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných
čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora,
pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních
automobilů
• na prevenci předlužení,exekucí
• na prevenci pojistných podmínek
při uzavírání pojistných smluv
Bližší informace: Politických vězňů 9
111 21 Praha 1
tel.: sekretariát 518 321 861
tel.: 222 897 452
email.: financniporadnaSC@seznam.cz
mob.: 733 212 449
Úřední den: středa 9.00-13.00h

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
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Své náměty můžete zasílat na adresu:
Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
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