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Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla aneb
„Tismické zvony Maria a Václav”

Obec

jabloní
33

hrušní
5

třešní
12

švestek
104
= 154 stromů

Čp. 17 Josef Nehasil

jabloní
Rok 1929
Zima letošního roku byla přímo katastrofální. Z žijících
není pamětníka, který by tak krutou zimu pamatoval. Až
do 31. prosince 1928 bylo počasí celkem příznivé s malými
mrazíky a občasným sněhovým popraškem. Na Silvestra
kolem poledne počal padati sníh a sněžilo bez přestání po
několik dní. Nato v krátkých přestávkách padal sníh téměř
po celý měsíc leden. Napadlo jej na metr, místy ještě více.
Silnice byly tak zasypány, že se nemohlo jezditi ani na
saních a musely být prohazovány. Politický úřad nařídil, že
každá obec jest povinna i na okresních silnicích svého
katastru sníh tak proházeti, aby doprava byla možná.
Od polovice ledna nepřetržitě mrzlo až do konce února.
Mrazy dostoupily výše 38° až 41°C, na naše poměry něco
nebývalého. Zvěř a ptactvo pomrzlo. Aby se alespoň částečně uchovala, zasypávali jim hospodáři do remízů zrní
a zakládali suchý jetel a seno. I přes toto lidské opatření,
mnoho jí zahynulo. Buď pomrzla, buď byla pochytána
dravci, když zkřehlá zimou a zesláblá, nemohla se útěkem
zachránit. Hlavně na stromech bylo škody, jdoucí do tisíců.
Z jara, když se jindy stromy zelenaly, letos byly zahrady
hrobem holých, bezlistých stromů, s kmeny mrazem zčernalými. Některé stromy sice vyrašily, ale prostřed léta jim
listí žloutlo, opadávalo a strom zahynul. Zimu nepřečkal
téměř ani jeden starý strom a hlavně ušlechtilé druhy.
Nejsmutnější pohled ovšem byl na stromořadí podél silnic.
Z bývalých krásných alejí zbylo jen několik málo mladých
stromů, o nichž se ještě doposud nedá tvrditi, že budou
dlouho po letošní zimě žíti. Zvláštní, že stromy na výšinách, hřebenech, zimu šťastně přečkaly a jen málo pomrzly. Vlašské ořechy pomrzly úplně. Prostřed léta vyrazily
z kmenů odnože, ale kolik roků to bude trvati, než vzrostou v mohutnou korunu. Podle statistiky, sestavené obecním úřadem, škoda na stromech, podle přihlášek
a odhadu poškozených, jeví se následovně:

jabloně
490

hrušně

třešně

višně

švestky

242

487

70

1442

slívy

vlašské
ořechy
66
71
= 2868 stromů

Kdyby se každý strom počítal jen za 100 Kč, jest to
286 800 Kč, tedy úžasná cifra a to ještě nejsou započítána
následující léta.
Uvádím ztrátu jen na některých, větších zahradách:
František Černý, čp. 14

jabloní
120

hrušní

třešní

švestek

20

40

143

vlašských
ořechů
15
= 338 stromů

Čp. 13 Emanuel Jonáš, mlynář

jabloní
71
2

hrušní
9

třešní
20

švestek
239

slív
5
= 344 stromů

28

hrušní

třešní

švestek

8

47

162

vlašských
ořechů
2
= 247 stromů

Počátkem března vysvitlo sluníčko a sníh pomalu roztál.
Obavy před záplavami vodou z tajícího sněhu, byly tedy
zbytečné. Do polovice března bylo téměř po sněhu. Selo se
do konce dubna.
Léto bylo suché. Pršelo až v druhé polovině srpna.
Rovněž podzimek byl velmi příznivý a bez mrazů do předvánoc. První sníh a mráz byl 17. prosince.
Topivo
Na letošní mimořádně krutou zimu s trvalými
a vysokými mrazy nebylo občanstvo dostatečně připraveno. Proto zásoby paliva, hlavně však uhlí, velmi brzy došly,
že nebylo v mnohých rodinách čím topit. U obchodníků
v Českém Brodě bylo jako za války. Uhlí vydáváno jen
v malém množství pro rodinu. Ve zdejší škole, následkem
nedostatku uhlí, nebylo vyučováno od 14. února do
28. února.
Nová třešňovka
Obec vysázela letošního jara na obecním pozemku
„U křížku“ 220 mladých třešní, koupených ze školky
v Radešovicích.
Úmrtí Václava Nehasila a Františka Cetla
Dne 14. dubna zemřel p. Václav Nehasil, bývalý zemský
poslanec, dlouholetý starosta okresní hospodářské záložny v Českém Brodě, předseda hospodářského spolku
a náměstek okresního starosty v Českém Brodě ve věku
84 let. Pochován na místním hřbitově 17. dubna za značné účasti obecenstva.
Téhož dne zemřel v Úvalech p. František Cetl, řídící učitel v. v. Od roku 1918 až 1923 byl řídícím učitelem zdejší
školy, odkud odešel na odpočinek. Zpopelněn 18. dubna
1929 na Olšanech. V r. 1891 – 92 býval majitelem „havírny“, tehdy továrny na ucpávky.

Dostavba silnice
V květnu l. r. byla silnice k Vrátkovu nově uválcována,
dodělány rygoly a chodníky. V srpnu provedena kolaudace okresní, v listopadu zemská. Celkový náklad na silnici
obnášel okrouhle 130 000 Kč. Okres povolil příspěvek na
novostavbu silnice a sice … Kč na každý běžící metr
a zemský výbor 15% subvenci ve výši 27 000 Kč. Jelikož
zemská subvence jest příliš nízká, bude obecní zastupitelstvo žádat o její zvýšení.
5. května provedeny volby do obecního zastupitelstva.
Podány 3 kandidátky, které obdržely:
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Č. 1
Strana živnostenská
36 hlasů
Č. 2 Strana sociálně demokratická
148 hlasů
Č. 3 Místní Domovina
97 hlasů

1 mandát
6 mandátů
5 mandátů

Strana živnostenská a domovina se sdružily. Proti přidělení mandátů podala strana živnostenská protest k zemskému
úřadu, který však byl zamítnut, jako bezpodstatný. Volba na
starostu konána 23. října. Kandidát str. sociálně demokratické obdržel 6 hlasů a Domoviny se stranou živnostenskou
také 6 hlasů. Při losování připadl los na p. Václava Jakeše čp.
58, kandidáta str. sociálně demokratické. Náměstkem jeho
vylosován p. Emanuel Jonáš, mlynář čp. 13.
Do zastupitelstva byli zvoleni tito členové:
Za str. živnostenskou: Emanuel Jonáš, mlynář, čp. 13
Za sociál demokracii: Josef Bílek, tesař, čp. 53
Václav Jakeš, zedník, čp. 58
František Dušek, dělník, čp. 98
Karel Svoboda, zedník, čp. 37
Josef Straka, zedník, čp. 79
Václav Šermauer, cestář čp. 94
Za místní Domovinu: Josef Vízner, domkář, čp. 40
Josef Šplíchal, rolník, čp. 23
Karel Vosecký, malorolník, čp. 42
František Černý, rolník, čp. 14
Václav Kaše, malorolník, čp. 39
Místní školní rada
Do nové místní školní rady byli zvoleni:
Za členy:
Josef Kopecký, domkář, čp. 61,
za str. sociál. demokratickou
Karel Vosecký, domkář, čp. 42,
za místní Domovinu
za obec vrátkovskou:
p. Antonín Moravec, dlaždický mistr
za obec mrzeckou:
Josef Hladík (kom.)
za školu a učitelský sbor:
ř. učitel Bedřich Krákora
a učitel František Šmat
za náhradníky:
Josef Bílek, Josef Nehasil
a Emanuel Jonáš
Při ustavující schůzi za předsedu jednomyslně zvolen
Josef Kopecký a místopředsedu Karel Vosecký.
Motorová stříkačka
Sbor dobrovolných hasičů zakoupil motorovou stříkačku
od p. Holeček, Smíchov za 34 000 Kč svým vlastním nákladem. Na úhradu nákladu podniknuta sbírka po obci.
Zbytek bude umořen subvencemi věcného fondu při zemském výboru v Praze.
Letošního roku obdržel sbor 5 000 Kč podpory.
Veřejnosti byla stříkačka předána v neděli 3. června.
Slavnosti předání zúčastnil se hasičský sbor v Českém
Brodě a v Mrzkách.
Místními členy sboru předveden způsob hašení od nejstarších dob, až po dnešní technické vymoženosti.
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V neděli 9. června pořádána slavnost svěcení nových
kostelních zvonů (podle sdělení místního faráře p. Josefa
Petra, zvony dodala továrna Buřival a Riss v Kuklenách
u Králové Hradce. Náklad hrazen z příspěvků osadníků,
především rodiny Nehasilovy a Moravcovy z Tismic, odkazu + faráře p. V. Švehly, a zvonového fondu – obnos za rekvírované staré zvony).
Zvon „Maria“, váha 152 kg, s nápisem „Maria, Boží
máti, rač se přimlouvati“. Věnován katolickými osadníky.
Zvon „Václav“, váha 212 kg s nápisem „Pros za nás,
kníže náš“. Na památku tisícího výročí smrti sv. Václava
věnovala rodina Nehasilova, 1929.
Vyklizení mlýnského rybníka
Loňského roku z jara vypuštěn mlýnský rybník
a letošního roku vyčistěn. Bahno vyváželo občanstvo jednak místní, jednak z okolních obcí, hlavně z Nové Vsi.
Zbytek vyvezl mlynář na vozících s podloženými kolejnicemi. Rybník znova napuštěn koncem října.
Epidemie
Epidemie břišního tyfu v Českém Brodě, rozšířená účinkem požívání nakažené vody z nemocniční studny, vyžádala si i v naší obci oběť. Syn majitele zbytkového statku
Otakar Černý při slavnosti selské jízdy v Brandýse n. L.
pořádané počátkem září, pádem z koně si zlomil nohu. Byl
převezen do českobrodské nemocnice, kde se nakazil
týfem a jemu podlehl 5. října. Bylo mu 20 roků a měl na
počátku října rukovati na vojnu. Tělo jeho bylo zpopelněno a urna s popelem uložena v českobrodském novém
kolumbariu – první, která tam byla uložena.
Volby do sněmovny a senátu
V neděli 27. října konány volby do poslanecké sněmovny a senátu. Voleno v obou místních hostincích. Jednotlivé
kandidátní listiny obdržely:
Volby do poslanecké sněmovny a senátu
Poslanecká sněmovna
Č. 1
Komunistická strana
Č. 8
Národně sociální
Č. 10 Sociálně demokratická
Č. 13 Národní demokracie
Č. 14 Lidová strana
Č. 15 Republikánská strana
Č. 16 Živnostenská strana
Úhrnem:

6
21
136
21
3
92
27
287

Obecní rozpočet
V říjnu sestaven obecní rozpočet na r. 1930 v úhrnné výši
175 000 Kč, z čehož připadlo na mimořádný rozpočet
54 000 Kč a na řádný 121 000 Kč. Na úhradu schodku vybírány obecní dávky a to: 25 Kč z jednoho psa a 10 Kč
z 1 l vyčepovaného piva a 300 % přirážky ob. k přímým
daním. Protože takto stanovený příjem nestačil ke krytí
veškeré potřeby, žádáno z vyrovnávacího fondu o příděl
75 000 Kč.
V letošním rozpočtu uvedla poprvé místní školní rada
položku 50 000 Kč na fond pro postavení nové školní budovy.
Proti této položce byl podán protest podepsaný
19 občany z řad poplatnictva.
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Připojuji výši rozpočtů od r. 1920 k porovnání
s rozpočtem letošním:

Rozpočet na rok
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Schodek Kč
3475,34
5 545,00
4 279,14
0
3 300,00
0
0
20 000,00

Úhrada přirážek
61 %
130 %
84 %
0
51 %
0
650 %
145 %
200 %
300 %

V roce 1928 žádáno o příděl z vyrovnávacího fondu.
Přiděleno obci 7 224 Kč. Rovněž v roce 1929 žádáno
o příděl z vyrovnávacího fondu.
Ceny obilí
Letošního roku značně poklesla cena obilí. Uvádím ceny
obilí za poslední 3 roky:

Druh
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Řepa
Brambory

Rok 1927
220 Kč
228 Kč
200 Kč
180 Kč
18 Kč
50–60 Kč

Rok 1928
178 Kč
170 Kč
168 Kč
163 Kč
16 Kč
60–80 Kč

Rok 1929
166 Kč
120 Kč
145 Kč
105 Kč
16 Kč
20–28 Kč

Cena ostatních plodin podle kursovních záznamů ze
17. 12. 1929:
Krupice pšeničná 290 – 304 Kč, mouka pšeničná dvouhrubá 272 – 284 Kč, hladká, pečivá č. 0 252 – 267 Kč,
chlebová č. 4 – 167 Kč, mouka žitná 210 – 218 Kč, hrách
zelený 260 – 300 Kč, žlutý 180 – 200 Kč, seno kyselé nelisované 79 – 83 Kč, lisované 68 – 73 Kč, sladké 79 – 83 Kč,
sláma žitná otýpková 34 – 36 Kč, krmná 35 – 37 Kč, sádlo amer.
1180 – 1195 Kč, telata od 10 – 14,50 Kč, vepři 12 – 15 Kč, voli
přední čtvrtě 10 – 14.50 Kč, zadní 11 – 16,25 Kč, celé kusy
11,50 – 12,50 Kč, krávy: přední 7 – 10, zadní 9 –12.
(Zapsal: 6. 3. 1931 Pátek;
4. 4. 1932 Pátek)

4

Z LIMUZSKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
aneb začátek světové války
1936
V tomto roce možno zaznamenati časté vodní srážky,
které velmi ztěžovaly sklizeň ve žních, která namnoze se
zkazila. Slámy, píce a okopanin byla úroda nadprůměrná.
Ovoce, protože stromy kvetly za stálých dešťů, bylo málo.
8. září zemřel ve věku 78 roků můj drahý tatínek, bývalý starosta a člen obecního zastupitelstva, Chlapec
František, rolník.
Pro obecní kroniku dostal se výpis ze zemského archivu
laskavosti p. Vlad. Válka, ředitele měšť. školy v.v. jak byla
obec podle čísel obydlena:
Limuzy
Č. 1 Pav. Koranda 18. str., Jř. Skala 1699, Mať. Skala 1731,
Václav Novák 1743, Jř. Procházka zeť. 1 764, Václav Novák
1771, Václav Chlapec A. Černá 1772, František Chlapec (=
42 str.).
Č. 2 Vác. Mar. Novostránský 1802, Jos. Kat. Smolík 1822,
Jos. A. Šplíchal.
Č. 3 1654 Vápenkovský, pustý 126 str, Mať. Drtina,Tom.
Drtina 1671, Jiří Šístka 1706, Jan Šístka 1745, Jiří Šístek
1771, Barbora Stejskalová 1809, Josef A. Šístek 1850, Jan
Klindera 1852, Jiří Bureš 1864, Jos. Horna (snad Horyna)
108 str. 63 j.13635
Č. 4 Jan Prejsar 1654 136 str., Vař. Novotný
1660, M.Novák, Alžběta 1673, Jak. Chlapec 1778,
Kat. Švorcová 1819, Vác. Bureš 1861, Jan Chlapec 1862,
Tom. Prokůpek 137 str. 68 j. 805
Č. 5 dvůr z gruntu Bartol. Sládka o 48 str a Dvořáka
o 192 str. Jan Měnický z Rotudorfu 1693, Jan syn 1715,
Mart. Doubrava 1719, Marie, Terezie Savojská 1733
Č. 6 pastouška Ant. Hans a Eleonora Janovská 1790.
1870 M. Svoboda.
Č. 7 kovárna o 14 str. Petr Špaček A. Tučkova 1780, Jak.
Soukup 1784, M. Novotný 1827, Jan Novák 1831, Jan
Hladík 1864.
Č. 8 Koberovská chal. O 18 str. M. Urban 1704,
M. Hladík, Bláha 3 j. 138 1747, V.Bláha1771, Vác. Hladík,
Kat. Klinerová
Č. 9 Václav Soukup 1780, V. Šťastný, Kat. Krutská 1790.
Č. 10 V. Chlapec 1780
Č. 11 Mat. Řezáč 1654 o 64 str., Mat. Janovský1691, Mat.
Bláha, Hladík 1714, Mat. Hladík – Zuzana Pitnerová, svobodník 1748 Fr. Hladík 1758, Jos. Hladík 1762, Jak.
Hladík ml., L. Kubičková 1771, Jan. L. Kratochvíl, A. Rejšl
1805, Jan Bambus 1806. F. Pečený 1806, Jan Šmelcer 1809,
Mar. Hamták 1872, V. K. Hamták 98 str (odd.11 32 j. 902 s.)
Č. 12 Tom. Holub 1654 40 str., Jan Novák do 1686,
Tom.Novák od 1686, Mat. Hřibek 1714, Václav Novák 1720,
V. syn 1751, Jan Novák 1755, Jak. Horký 1775, Jak. Novák
– Hladíková 1788, Jiří Semecký z Hradešína1798, Václ. Alž
Novák 1829, Fr. Kratochvíl 1838, V. Hamták 1852,
Fr. Prokůpek 1870 – 78 str.
Č. 14 1654 Holochovský pustý 72 str., Petr Drbohlav, Jan
Šimek, M. Plesnivý 1702, Jiří Plesnivý 1735, Jak. Hladík starší – Magd., Václ. Chrousta z Rostoklat, M.Tourek a vdova
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1787, Jos. Hladík a Buršová 1795, M. Kat. Židlický 1815, Jan
Hoznour, Jos. R. Tourek 1877.
Č. 15 1654 Drbohlavovský pustý 60 str., M. Drbohlav 1682,
Jiří Hladík 1714, Jan Barb. Hladík 1750, V. Hladík – Magd.
Koktanová 1785 vdova 1794, Mat. Hladík- Barb. Kubásková,
rozdělen 1818, Hladík V. M. 28 j. 1398.
Č. 16–17 1654 M. Kosina 72 str. V. Kosina, M. Kat. Kosina
1705, M. Crkal a vdova Kat.1731, Jiří Nejedlý 1736, V. Kunšt
1783, Vít Štovík A. Hlavová 1817, Jos. A. Štovík 1833,
M. V. Hladík 1850 Fr. Hladík 1862, Jan Jos. Hladík 108 str. 42
j. 775.
Č. 18 Slavíkovský grunt. Jan Andrlík 1780, Jos. Toman Pat.
Andrlíková.
Č. 19 Fr. Židlický 1780 šenkýř – A. Šťastná.
Č. 20 1772 M. Hladík, krejčí, Barbora 1838, Jak. Hladík
Č. 21 1772 Jř. Plesnivý 1835 V. Pokorný.
Č. 22 V. Plesnivý 1777 V. Hladík 1853, 1877, V. Rada,
J.Nejedlý, Eva Tourková 1790
Č. 23 1800 Jak. Novotný 1875, Jos. Židlický
Č. 24 1799 Jan Chlapec, Jak. Chlapec
Č. 25 od.č. 14 1796 Jos. Hladík – Magd. Soukupová 23
j.7495. 1877 V. Špejl.
Č. 26 40 str. od č.12 1788 Jan Hladík 1821, Jan syn 1864, Jos.
Novák 20 j. 564.
Č. 27 odd. č. 15 50 str. 1785. V. Hladík – Magd. Koktová
1830 Jos. Hladík 1866 Jos. Hladík 1873 Václ. Hoznour 25 j.
1078.
Č. 28 od. č. 11. 26 str. 1798 Jan Hladík 1861 Fr. Hladík 13 j.
533S.
Č. 29 1799 Jan Vavroušek 1829 Jos. Bártla,1857 Jak. Kraus.
Č. 30 1788 Terezie Kozáková, 1800 Mat. Dolejší,1871 Jan
Škorpil, 1893 Barb. Chalupová.
Limuzy patřily k panství Škvoreckému.
R.1788 měli domů následující obce panství:
Škvorec 78, Třebohostice 17, Doubek 19, Zlatá 10, Sluštice 32,
Dobročovice 18, Květnice 15, Ouvaly 42, Tuklaty 31, Břežany
41, Rostoklaty 22, Limuzy 24, Skřivany 17, Přišimasy 30,
Hradešín 18. Celé panství mělo 11 820 jiter půdy.
Limuzy kolem r. 1780
č. 1 Chlapec – Anna Černá
č. 3 Jiří Šístek – Barb. Stejskal
č. 4 Fr. Chlapec – Kat. Švorcová
č. 6 ovčák Ant. Hanc – Eleo. Janovská
č. 7 Petr Špaček kovář – A.Tučková
č. 8 V. Hladík – Kat. Klinerová
č. 9 V. Šťastný – Rat. Krutcká
č.11 Jak. Hladík, rychtář – L. Rubičková
č.12 Jak. Novák – A. Hladiková
č.14 Jak. Hladík – Rat. Brušová
č. 15 M. Hladík – Barb. Kubásková
č. 16 Vít Štovík – A.Hlasová
č. 18 J. Toman – Rat. Andrliková
č. 19 J. Židlický šenkýř – A.Šťastná
č. 22 Jan Nejedlý – Turková
č. 23 Jan Táborský – Magd. Vítovská
č. 24 Jan Vavroušek – Ludmila
č. 25 Jos. Hladík – Magd. Soukupová
č. 26 Jos. Hladík – Magd. Svobodová
č. 27 V. Hladík – Magd. Koktová
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1937
Zima byla mírná, sněhu asi 10 cm. Osení dobře přezimovalo. Jarní práce hotovy včas za nadbytku pracovních sil
a stálé připomínky, že rádi pracovat budou za talíř polévky. Úroda dobrá, výnosy slušné. Ve žních přehnala se větrná smršť v podobě „tornáda“ jižním směrem po katastru
obce Limuz. Rozházela spousty panáků posečeného obilí.
Za to na lesích Černokosteleckých nadělala spousty škod.
Okopaniny dobře sklizeny. Vše pooráno. V obci nebyl
žádný traktor.
1938
Zima byla nestálá, sněhu málo, sotva kryl osení, vše do
příkopů nahnáno od větrů. Osení dobře přezimovalo.
Jarní práce včas hotovy. Úroda dobrá. Všeho nadbytek.Výklady plné zboží. Pracující neměli peníze. Zato
banky a záložny měly spousty peněz na vkladech.
Doposud existovalo tak zvané „moratorium“. Jarní okopaniny trpěly trochu vlhkem.
V měsíci září byla vyhlášena „mobilizace“. Několik občanů nastoupilo vojenskou povinnost.
Okopaniny dobře sklizeny. Práce zimní hotovy. Každý
hleděl nejisté budoucnosti vstříc.
1939
Nálada občanů chmurná. Zima byla obstojná. Málo
sněhu, více bláta. Teprve 15. března dostavila se sněhová
vichřice. Nebylo na 50 kroků vidět. Psí čas. Padlo asi 15 cm
sněhu. Mezi 12 – 1 hod. projely kolony tanků a aut Říšské
branné moci naší obcí směrem na Přišimasy. 16. března byl
oddíl vojska ležením v naší obci, za velké pozornosti mladých. Chovali se slušně vojáci. Podle mého dotazu byli od
121. pluku Bavorského. Posádkou „Jelanu“. Dnem
15. března 1939 byla u nás zavedena jízda vpravo, do té
doby byla u nás jízda vlevo.Vyhláška za vyhláškou byly
donášeny na obecní úřad, ve kterých jen trestem smrti
bylo hrozeno občanům. Zbraně pod trestem smrti každý
musel odevzdat.
Starostou obce byl Chlapec Jos. čp. 1, který znalý jazyka
německého, vše hleděl ve prospěch obce, obejíti veškerá
nařízení. Zvláštní oddíly vojska hledaly komunisty, které
starosta zapřel a ještě se ohradil, že naše obec jest čistě
zemědělská.
Republika Československá přestala, nastoupil „Protektorát“. Státní president byl Dr. Hácha, bývalý president
nejvyššího soudu v.v.
V Českém Brodě vařili Němci polévky pro pracující
a hned spousty lidí filmovali pro své účely, jaká je u nás
bída. Z Limuz té žebroty účastnily se tři občané pro hanbu
obce. Zavedeny byly tak zvané „kontingenty“ dodávky
povinné všeho druhu za to, že nejsme vojskem účastny ve
válce. Zavedeny byly ihned povinné hlídky v obci a ve
žních v polích. Úroda byla dobrá. Obilí dostatek. Dobytka
plné chlévy.
Zemřel dobrý občan Jos. Růžička, strojvůdce československých státních drah čp. 30.
Vše v polích hotovo. Nálada občanů nejistá.
1940
Zima byla až na několik větších mrazů obstojná. V lidu
plno obav, co přijde dále. V čp. 44 cihelna zavraždil syn
5
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mdlého rozumu matku, těhotnou švagrovou sekerou.
Dostal od Říšských soudů smrt. Otec žalem zemřel. Pět lidí
přišlo nazmar. Jméno Doležalovi z Mrzek. Jarní práce včas
hotovy za strašení Gestapem. Začali občané z měst měnit
věci za aprovisaci. Poslouchal se hodně zahraniční rozhlas,
délky vln sděloval důvěrně občan občanům. Trest smrti byl
vydán za poslouchání cizího, zahraničního rozhlasu.
Nejvíce zpráv bylo Anglie, Amerika, Švýcary, rozhlasu. Kdo
udal občana za poslech, dostal odměnu a jak na to doplatil udaný, domyslí si každý. Dle doslechu bylo takových případů dost a dost.
Úroda byla dobrá. Povinné dodávky musely se plnit.
Okopaniny dobře sklizeny. Vše pooráno.
Zemřel občan František Židlický čp. 33, poctivý člověk.
Václav Chlapec, mistr kovářský, zemřel 1. června 1940, věk
66 roků dlouholetý nájemce obecní kovárny čp. 17.
Dodatek
Na žádost pana předsedy MNV v Limuzích - Vondráčka,
doplnil jsem obecní kroniku, která není psána od r.1937.
Učinil jsem tak podle svých poznámek a pamětí od r. 1936
do května r.1945 ve skutečném popisu let a za okupace.
František Škába, sedlář
Československých státních statků, Limuzy čp. 32

Zrekonstruována byla bývalá cesta k cihelně, která fungovala jako svodnice přívalových vod, aniž by tyto byly dříve
regulovány. Pročištěny byly škarpy ze směru od Přišimas
a dále směrem na Tismice i Rostoklaty. Upraveny byly
některé vpustky u vjezdů na pole. Pan Jaroslav Dittrich
udržuje a pravidelně vysekává příkopy a možné svodnice
tak, aby voda v případě potřeby proudila těmi pravými
cestami a nerozlévala se po vsi.
Ne všechna opatření bylo možné dokončit. Dešťová
kanalizace by si jistě zasloužila celkovou rekonstrukci.
Vyprojektována je rovněž retenční nádrž, která by měla
zadržet největší nápor vody z polí. Na tyto investice nemá
obec Tismice dostatek finančních prostředků a tak každý
větší déšť vyhlížíme dosud s obavou.
(ou)

UDÁLOSTI NEDÁVNO MINULÉ
■ „Aprílové“ jaro nebo léto?

Aneb vzpomínka na povodně 2005
Letošní jaro bylo poněkud zvláštní, v dubnu a květnu to
vypadalo, jako kdyby po dlouhé zimě na nás jaro zapomnělo a přišlo rovnou léto. Avšak „aprílový“ (nebo snad
„medardovský“?) červen se svým velmi proměnlivým počasím nám jaro opět připomněl. Vytrvalé nebo naopak krátké, ale zato prudké, místy až přívalové deště nám připomněly vlny povodní na jaře roku 2005.
Přívalové deště, kdy během hodiny spadlo místy až
40 mm srážek, způsobily povodně, které obyvatelé Limuz
dlouho nepamatovali. Bohužel, shodou okolností byla
okolní svažitá pole velmi vyprahlá a navíc osázená širokořádkovou plodinou - slunečnicí a nebyla proto schopna
pojmout takové množství vody. Následkem toho se masa
vody řinula z polí přímo do vsi. Ze začátku se nejevila situace tak vážně, avšak během několika hodin již byly následky bohužel velmi čitelné. Veškerá voda včetně ornice z polí
„dorazila“ do středu Limuz a zaplavila místní komunikace,
silnici III. třídy ve směru Přišimasy – Tismice, dvorky
a zahrady mnohých občanů, dokonce i jímky a studny.
Vodní přívaly se opakovaly v několika vlnách a odklízecí
práce Sboru dobrovolných hasičů z Tismic i samotných
občanů neznaly konce. Započalo jednání s uživateli okolních zemědělských pozemků. Podařilo se vyjednat jejich
příslib, že širokořádkové plodiny na těchto pozemcích již
pěstovat nebudou, avšak na živel počasí někdy platí velice
málo. Bylo proto nutné udělat všechny možné preventivní
kroky a na podobné situace se v budoucnu připravit. Na
několika místech ve vsi byly vyčištěny vpusti stávající dešťové kanalizace a také vytvořeny nové odvodňovací kanály.
6

Povodně Limuzy 2005

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
■ Hasiči – ohlédnutí za zimou
Hasičský ples 2009
Dne 14. 2. 2008 proběhl v kulturním domě Hasičský ples.
Přípravy byly v plném proudu už od rána, kdy se muselo na
sále zatopit, uklidit,připravit výzdobu a občerstvení. Večer
před osmou hodinou začali chodit první návštěvníci.
Celkem se prodalo asi 140 lístků, jediný stůl nebyl volný.
K tanci a poslechu nám hrála skupina CONTO - výkon této
skupiny lze posoudit jediným slovem - super. A návštěvou
nás poctili hasiči z Mrzek, Tuchoraze i z Bulánky. Obsluha
byla opravdu skvělá, tímto bychom chtěli panu Brašíkovi
a spol. poděkovat za to jak se o nás starali. Po celý večer
bylo možno si zakoupit chlebíčky či jednohubky, které tvořily naše hasičky. Za teplo vděčíme hlavně Jardovi
Doležalovi. Nechyběla ani bohatá tombola, kde jste mohli
vidět nebo i vyhrát dorty, brambory, kalendáře a mnoho
dalších věcí. Dort od paní Budské byl dokonce vydražen za
560Kč.Vydražitel byl natolik společensky unaven, že si
dort nakonec neodnesl, tak jsme si na něm pochutnali při
úklidu druhý den. Další dort vyhrála přítelkyně našeho
Fedi a radost byla opravdu veliká. Také proběhla nová
volba TISMICKÝ HASIČ ROKU, kterým se stal dlouholetý

trubadur leto 2009:Sestava 1

6/23/09

10:38 AM

Stránka 7

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

léto 2009

Jiří Koza – hasič roku

S úsměvem - jak do tancování, tak do hašení (žízně)

člen, pokladník a kamarád pan Jiří Koza, cenu předal loňský vítěz Jíří Páša. Myslím, že celý večer byl velmi vydařený
a kdo tam byl, odnesl si určitě mnoho zážitků a případně
i nějakou tu cenu. Poslední návštěvníci odcházeli před půl
pátou raní a většina z nich zakotvila v hospodě, zakončit

tento večer se asi opravdu nikomu nechtělo. Tímto
bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu Tismice za půjčení sálu a umožnění tohoto plesu a obecnímu úřadu
Mrzky za půjčení židlí a stolů.
Za hasiče Jitka Borovská

MAS REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S. INFORMUJE
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■ Hasiči v létě
Dětský den v Tismicích
V neděli 14. června pořádali Tismičtí hasiči Dětský den, který navštívilo téměř 70 dětí.
Od 13.00 hod se u knihovny začalo scházet spousta dětí, které byly postupně vpouštěny do lesa plného pohádkových
bytostí, kde na ně čekalo mnoho úkolů a zábavy. Hned na kraji lesa dováděli klauni s kuželkama, dál jsme potkali piráty,
u kterých děti shazovaly plechovky, u hasičů se lezlo po laně a nejhorší bylo, když na děti z houští vyskočila strašlivá opice
a škaredý Frankenstejn. Ještěže tam byla modřenka a lesní víla, kde se děti ulkidnily zatloukáním hřebíků. Opodál už vyčuhovaly čarodějnice, které nás pustily jedině tunelem ke strýčkovi Pompovi a Ozákovi. Na kraji lesa se zašívala Karkulka
s koloběžkou a myslivec na motorce. Na všechno dohlížel čtyřnohý Azor, který také koukal, co se děje na louce.Tam už na
nás čekal strýček Honza s kuželkama, paní učitelky s terčem a s míčem, u indiánů jsme si vyzkoušeli lukostřelbu a u kovbojů
z texasu vzduchostřelbu. U potoka, kde byli vylulení vodníci, děti přecházely po lávce, stříkaly na terč a pak zamířily ke
stánku u Tří babek, kde bylo připraveno občerstvení jak pro malé, tak pro velké. Děti si opekly buřtíky, odnesly si nějaké
sladkosti a podle úsměvů ve tvářích si myslíme, že se den vydařil a počasí nám také přálo. Děkujeme p. Pášové a p. Kozové,
zástupcům OÚ v Tismicích, Mateřské školce a všem, kteří nám pomáhali.
Za hasiče Jana Piterková

Hasterman
von Pasa

Piráti
Čertův švagr nebo mysliveček?

Lukostřelba

ANKETA O NEJLEPŠÍ
POHÁDKOVOU
POSTAVU NA

Na laně

WWW.SDHTISMICE.CZ

Nával u Karkulky a myslivečka
Zatloukání
hřebíků
Babka
V tunelu

Frankenstein
Hod na cíl
8

Sympaťák klaun
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■ Den Země na Klepci

přilákal téměř 600 návštěvníků
Přišimasy/Klepec – Třetí ročník regionální kulturní akce
Den Země na Klepci v sobotu 18. dubna 2009 zahájilo vyzvánění kostelního zvonu z roku 1409, zavěšeného ve věži kostela sv. Petra a Pavla na Horkách. Jeho volání vyslyšelo téměř
600 návštěvníků, před památným kamenem Slouhou přivítali vlajkonoši ze sdružení Otevřené Úvaly. První slova zazněla
v úryvku z knihy Krajinou čertovy brázdy Otomara Dvořáka.
Program se dále věnoval připomenutí výročí 700 let od první
písemné zmínky obce Přišimasy a 730 let obce Horky.
Následovalo vítání jara dětmi z MŠ Škvorec a hudebním
doprovodem, dramatizace již tradiční legendy Slouha a zlá
selka, prezentace dřevěné turistické známky „Klepec“
a křest publikace Drobné památky v Úvalech a okolí
Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.
Jedním z hlavních bodů Dne Země bylo komunitní plánování výsadby stromořadí (happening) podél polní cesty
mezi částmi Klepec I. a Klepec II., na které bude Region
Pošembeří žádat o dotaci z grantu Strom života „Nadace
Partnerství“. Příchozí mohli hlasovat pro nejoblíbenější
druh stromu vhodný pro chystanou alej a děti z MŠ Tismice
ve spolupráci s občanským sdružením SOSák vytvořily
zatím fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru.
V doprovodném programu organizátoři z obce Přišimasy
připravili dětský lunapark, trampolínu, a nejen pro malé
vědomostní i dovednostní soutěže. Samozřejmostí byl stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy), letos
i cukrová vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr
probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzorským
darem Škvorecká uzenina Romana Švejdy. Pro návštěvníky
bylo po celou dobu konání akce otevřeno „stanové městečko“, kde místní sdružení, obce a Region Pošembeří prezentovali: turistické známky „Klepec“ a „Tismice“, regionální publikaci Drobné památky v Úvalech a okolí, knihu
Krajinou Čertovy brázdy, Klub žen Přišimasy nabízel koláčky, zahradníci z Limuz květiny a k dostání byly
i upomínkové předměty.
Celá akce byla zakončena slavnostním zapálením vatry
zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod režií
Skautského střediska br. Jiřího Bubáka Úvaly. Rituál zapalování čtyř ohňů vykonali starostové obcí: Pavel Běloch
– Hradešín, Pavel Frank – Přišimasy, Ing. Martina Zdražilová
– Tismice a MUDr. Jan Šťastný – město Úvaly.
Užitečným počinem pro ekologicky uvažující návštěvníky
byla prezentace programu Státního fondu životního prostředí ČR "Zelená úsporám", jehož prostřednictvím
mohou zájemci získat finanční podporu při zateplování
budov, stavbě pasivních domů apod.
Poděkování patří všem, kdo se na průběhu i přípravě
akce podíleli, zejména: Region Pošembeří, o. p. s., Klub
přátel historie a přírody Úval a okolí, Klub žen Přišimasy,
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Otevřené Úvaly,
občanské sdružení SOSák, obce: Hradešín, Přišimasy,
Tismice, město Úvaly, MŠ Tismice, MŠ Škvorec, rodinné
centrum Šikulka Přišimasy, Skautské středisko br. Jiřího
Bubáka Úvaly, Martinu Šťastnému z Masojed za ozvučení
akce a mnoha dalším.
Za organizační tým
Jan Psota ml.

Jan Psota - koordinátor akce

Jarka Volná se
svými poklady

Nejen dětem
stromek slušel
I místostarosta
má svůj...

Pan Buchar - tradičně na
kole
Vlajkonoši

Starostové zapalují
slavnostní vatru

Smajlíkovka
9
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KULTURA ANEB
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

■ Toulavá kamera v Tismicích
V minulém vydání Trubadúru jsme avizovali vysílání
pořadu Toulavá kamery o Tismicích. Čas vysílání se bohužel
několikrát posouval a tak jste možná mnozí z vás reportáž
neviděli. Nicméně není pozdě, celou reportáž lze
shlédnout na webových stránkách v archivu reportáží.
Naleznete zde rovněž pořad o Českém Brodě, Chotouni
apod. Připravuje se zajímavý pořad o Klepci.
Pro ty, kteří nemají k dispozici počítač, uvádíme článek o Tismicích zveřejněný na stránkách Toulavé
kamery: Tismice jsou obcí nedaleko Českého Brodu.
A to, že se Toulavá kamera našla cestu i sem, je dáno
tím, že skrývají jednu z nejkrásnějších románských
památek v naší zemi.
Jde o kostel Nanebevzetí Panny Marie se zajímavou
kopií tismické madony, kterou zde podle legendy zanechali kartuziáni. Románský kostel bazilikálního typu z poloviny
12. století se dodnes dochoval v téměř původním stavu.
Drobné úpravy proběhly na přelomu 15. a 16. století, po
roce 1700 vzniklo točité schodiště na kruchtu, nově byla
zaklenuta hlavní loď a byl osazen nový vstupní portál
v západním průčelí. V roce 1755 pak byly nově zastřešeny
obě věže a přistavěna sakristie, čímž byl stavební vývoj kostela uzavřen.
Trojlodní neomítnutá stavba z pískovcových kvádrů,
s hladkým dvouvěžovým západním průčelím a třemi apsidami v jedné rovině, je 13,20 metrů dlouhá a 8,5 metru
široká. V jižní stěně lodi je vsazen gotický boční vstupní
portál z roku 1504, ozdobený znakem místní zemanské
rodiny Vrbíků z Tismic.
Hlavní loď bazilikálního trojlodí je od bočních lodí oddělena románskými arkádami, které spočívají střídavě na pilířích a sloupech, stavební prvek, který k nám doputoval
zřejmě z Porýní; v Čechách se jedná o naprostý unikát.
Sloupy arkád vyrůstají z klasických atických patek se čtyřmi
nárožními lístky.
Tismický kostel je dosud poměrně neznámou stavbou,
která však podle historiků umění představuje jednu
z nejvýznamnějších památek České republiky, která ve své
kategorii zaujímá i přední místo v Evropě.
Kostel je příkladem vyvinuté ideální formy románské
baziliky a je zajímavé, proč takováto stavba vznikla v dnes
nepříliš významné vesnici, když totiž typově odpovídá vyššímu sociálnímu prostředí. Uvidíte sami.
A ještě …
BONUS NAVÍC OD REDAKTORŮ TOULAVÉ KAMERY...
Pokud chcete zavítat do Tismic, najdete je docela snadno. Leží pouze 3 kilometry od hlavní silnice spojující Prahu
a Kolín nedaleko Českého Brodu.
Do Českého Brodu také můžete přijet vlakem a do
památné obce vyrazit po svých nebo na kole. Pěší turisté se
vydají nejprve po červené turistické značce na rozcestí
Zahrady, odkud je do cíle dovede zelená turistická značka.
Cestu z Českého Brodu do Tismic zvládnete za necelou
hodinku pohodlné chůze.
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Z natáčení
Po prohlídce místních pamětihodností můžete pokračovat výstupem na zdejší hradiště, kudy vás zelená značka
dovede až na rozcestí v Hradešínském lese, kde se napojíte
na žlutou a v Hradešíně na červenou turistickou značku.
Kolem sochy sv. Donáta v zaniklé vsi Křimín se dostanete
k nádraží v Úvalech. Celá trasa měří 19 kilometrů a díky příjemnému terénu je vhodná i na rodinný výlet s malými
dětmi.
Cykloturisté pak mají nepřeberné množství možností
k naplánování tras po zdejších nepříliš frekventovaných silnicích a lesních cestách, často značených jako cyklotrasy.
Dojet tak můžete až na Černokostelecko s Jevanskými rybníky a množstvím historických památek a přírodních zajímavostí.
Nejstarší osídlení na území Tismic dokládají zlomky keramiky z 5. až 1. stol. př. n. l. a železný meč ze 4. až 3. stol př. n. l.,
památky na dobu Keltů.
Po slovanské kolonizaci zde již v 7. a 8. století vzniklo
jednak několik osad přímo v údolí potoka Bušinec a hlavně
dosud neprozkoumané hradiště, které se svou rozlohou 25
hektarů řadí k těm větším u nás. Vypíná se přímo nad
Tismicemi a díky letecké prospekci a archeogeofyzikálnímu
měření bylo v 90. letech 20. stol. identifikováno původní
vnitřní členění, při kterém byly prokázány tři vnitřní, mírně
obloukovitě probíhající fortifikační linie.
V obci stojí trojlodní románský kostel Nanebevzetí Panny
Marie z poloviny 12. století, postavený z neomítnutých
pískovcových kvádrů. Stavba je 13,20 metrů dlouhá
a 8,5 metru široká. Na západní straně kostel ukončuje hladké dvouvěžové průčelí a na opačné straně tři apsidy
v jedné rovině.
Apsidy s původními (dnes však zazděnými) okny jsou členěny lizénami a ukončeny jsou obloučkovým vlysem
s římsou. Západní průčelí s dvouvěžím není sice tak zdobné
jako východní část s apsidami, ale udivuje zase svou strohou krásou.
V jižní stěně lodi je vsazen pozoruhodný gotický boční
vstupní portál z roku 1504, ozdobený znakem místní
zemanské rodiny Vrbíků z Tismic, sídlící na sousední tvrzi.
Portál je vynikající ukázkou pozdně gotické kamenické
tvorby, kdy bez ohledu na jeho neveliký funkční význam
byly na něm použity nejaktuálnější stylové formy, představující motiv protínajících se prutů s tordovanými patkami.
Vlastní znak Vrbíků z Tismic pak nese již prvky manýrismu.
Tismický kostel je velmi málo známou stavbou, která však
podle historiků umění představuje jednu z nejvýznamněj-
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ších památek České republiky a která ve své kategorii zaujímá i přední místo mezi románskými kostely celé Evropy.
Je příkladem vyvinuté ideální formy románské baziliky,
bohužel bez přesného datování i jména donátora stavby.
Lze se důvodně domnívat, že stavbu financoval královský
dvůr nebo pražský biskup, neboť jinak lze jen těžko odpovědět na otázku, proč v tak malé vesnici vznikla tak grandiózně pojatá stavba (do rozsahu běžného venkovského
kostelíka byla vtěsnána dvouvěžová bazilika).
Od středověku, ale hlavně v baroku přitahovala do
Tismic poutníky socha tzv. Tismické madony, která je jediným příkladem tak zvaného krásného slohu na Kolínsku.
Plastika pochází z doby před rokem 1420, je vysoká 148 cm
a vyřezána je z lipového dřeva, s bohatou polychromií.
Typově je odvozena od „madony krumlovské“ a blíží se
pojetím k „madoně droužetické“ z počátku 15. století.
V kostele je momentálně pouze kopie, originál je bohužel
po krádeži v roce 1990 nezvěstný. Nicméně i kopie sochy
stojí rozhodně za vidění.
Před vstupem ke kostelu si povšimněte rozměrného
barokního pískovcového sousoší sv. Jana Nepomuckého
z doby po roce 1750, nahrazeného kopií z roku 1943 od
akademického sochaře K. Zentnera. Části původního sousoší jsou uloženy v muzeu v Českém Brodě.
Roman Šulc

Z OHLASŮ
■ Dopis paní Evy Plaňanské Horákové

z Prahy
Dobrý den, minulou neděli jsem v Toulavé kameře
konečně zase viděla tismickou basiliku. V r. 1956 – 1957
a v r. 1957 – 1958 jsem učila v tismické škole. Bylo to mé
první učitelské místo, na které jsem mnohokrát vzpomínala. Manžel tehdejší ředitelky, pan farář Václav Poledne, psal
pro školáky příležitostné říkanky a také verše o tismické
Madoně. Pošlu vám je i s fotografiemi tehdejších žáků
z Tismic, Vrátkova a Mrzek, snad se někteří poznají. Tím
bych je chtěla ještě jednou pozdravit i jejich rodiče a všem
dodatečně poděkovat za pochopení, které tehdy projevili
pro mladého člověka.
Srdečně vás všechny zdraví
Eva Plaňanská Horáková
Snad ještě dvě příhody, které jsem u vás zažila.V místním
JZD byl šikovný zahradník, který rád pěstoval kaly. Při každé
vhodné příležitosti nám je posílal do školy. Myslím, že už není
na tomto světě, tak posílám alespoň vzpomínku.Doufám, že
chlapec, který je hrdinou následující vzpomínky se pozná.
Před Prvním májem žáci uklízeli okolí školy, dokonce i silnici.
Moje kolegyně vyzvala onoho žáka, aby zametl také ten koňský trus. A on se zeptal: „To myslíte ty koňský h----?“ Stejně
po celý svůj dlouhý kantorský život jsem na své tismické děti
vzpomínala s láskou, protože pražské děti jim svým chováním, citem a náklonností nesahaly ani po kotníky.
Srdečně Eva Plaňanská

Tismičtí žáci – 1956 – 1957
Za milý ohlas paní Plaňanské Horákové upřímně děkujeme a přikládáme fotografie a jednu z básní sbírky Václava
Poledne, kterou nám pisatelka darovala:

TISMICKÁ IDYLA
Václav Poledne
(Věnováno učitelskému sboru v Tismicích 1949/50)
V zeleném koberci kvetoucích strání
Jak pohádka zakletá v kamení
Milostná píseň pro neznámou paní
Lahodný sen – věštecké znamení
Skřek mrzáků v zázračném prameni
To vše jsem uviděl, to vše jsem cítil
Když poprve nad shlukem stavení
Jak pohozený šperk se chvěl a třpytil
tismický kostelík a k oblakům mi svítil
Kdo byl ten mistr burcující skálu
Ke vzkříšení? Kdo v hrubých balvanech
Vytušil tvar a vyrovnal je v škálu lahodných nápěvů?
Kdo v tvůrčích snech
Byl přiveden až sem
Na tento břeh
Tisových hájů, ostružin a šípků
Kde končí les a nakypřený mech
Sázavských borůvek a svěžích hříbků
Mení se v ornici a v sad kvetoucích šípků

P.S. Zpátky mi nic posílat nemusíte. Váš časopis si ráda přečtu
11
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A kdy a proč?
To dnes už nikdo neví
Na pouhé roky, věky, staletí
Se převalila proudem bez úlevy
Vzpomínky starců přešly na děti
A zapadly v tůň vratké paměti
Dědictví trvá, majitel se nemění
Rodinný šperk
Bez díků, závěti
Se přenáší na další pokolení
A dědicem je ten, kdo zná a jak ho cení
Nic není v kronikách
Snad dávno, kdysi
Záhadný poutník hledal tajnou skrýš
Pro poklady a pod stinnými tisy
Se zadumal, snil
Chystal se již jít cestou dál
Tu rozhlédl se blíž
Uviděl lom jak otevřený jícen
Svěžího kamene, zelená tiš
Se probudila ohněm, jenž byl vznícen
Balvany oživly
Tisový háj byl zmýcen
Oslíček denně cupitá po stráni
A k základům donáší břemena
Jak ze slibu, či jako za pokání
Když uvolní mu pouta kamenná
A řemeny mu spadnou s temena
Ušima zastříhá a již se vrací
Jak hospodář pro nová semena
I umělec, jak on, v svých snech a práci
V své dílo vyrůstá a v dílu svém se ztrácí
Lešení vzrůstá kámen ke kameni
Jest těsnán v tvar jak slova v družný rým
V celku se ztrácí v podrobnostech mění
Až vypne se spojeným úsilím
Od patek sloupů k vroubkovaným zdím
Z okénka juká, světélkuje z věží
A laškuje úsměvem záhadným
Že ví o všech
Že ví, kde každý leží
Že ví o pokladu
Že ví, co mlčky střeží
V tom k mě přisedl stařeček bílý
A sdělil mi podivné tajemství
Že jeho pouť zde ku konci se chýlí
Že prý ten chrám, jak v zeleni se stkví
Již očekává jeho poselství
Pro věky budoucí kamenná střecha
Nového stánku pečlivě ať bdí
Nad klenotem, co v ochranu jí nechá
Milostný odkaz
Čí? Opata Božetěcha
V růžové záři obloha se chvěla
To prostorem se hvězda řítila
A brána chrámová se otevřela
12

Učitelský sbor v Tismicích
s panem farářem 1958
A hvězdičku v svou náruč chytila
By po staletí na nás svítila
Jak vzácný prvek od věků i v čase
Skrz hmotu žhne, tak Panna vznítila
Kamennou schránku
Hle v nevinné kráse
S děťátkem v náručí, hned štká, hned usmívá se
O květe šípkový, ó holubičko
Před staletími kdo as proměnil
Lípový kmen v tvé ušlechtilé líčko?
Kdo v hebké záhyby tvé řízy skryl
Své lidské osudy i věčný cíl
Hvězdami září závoj běloskvoucí
I Mistra zná, kdo Tebe ocenil
A tklivý pohled, nevinný, žhnoucí
Jest jeho odměnou a slávou pro budoucí
Zástupy poutníků se z dálky blíží
Vlající korouhve a písničky
A oko slzami po Tobě vzhlíží
Drůžičky sypou pestré kytičky
A zapalují bílé svíčičky
Ó Dárkyně, Ó Matko s dětskou lící
Vhoď dáreček i do mé mističky
Jsem mezi žebráky, jsem slepec snící
O hvězdném blankytu Tvých rouch, jsem milující
A slyšíš-li, pak slyš i další přání
Znám Mistra jiného, jest stár a chor
A jest Tvým ctitelem, milostná Paní
A jeho duch, toť velkolepý chór
Mohutných akordů a rozhovor
O Božích věcech, nekonečné Lásce
Mu splývá v píseň pro smíšený sbor
Ať osvěží a vděčen zdejší zkasce
O Tobě zazpívá, mé něžné dívčí Krásce
(nar. umělci J.B. Foerstrovi)
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A ještě jedna dobrá zpráva: Římskokatolická farnost
Český Brod získala z Programu rozvoje venkova na
obnovu tismické basiliky dotaci ve výši cca 5 mil Kč.
V současné době bylo předáno staveniště dodavatelské firmě a práce na rekonstrukci kostela se rozjíždějí. Obec Tismice se zavázala spolufinancovat tento
projekt 400 tisíci Kč, postupně v letech 2009 a 2010.
V roce 2010 by měla být rekonstrukce dokončena.
S basilikou jsme se na čas rozloučili koncertem komorního orchestru VOX BOHEMICA, konaným v neděli dne
31. května 2009.

■

léto 2009

Náš domov inspirací aneb
i Limuzy mají své historické poklady
Knihu níže uvedenou lze osobně objednat na
Obecním úřadě v Tismicích.

■ Sejděme se v Limuzích na posvícení
Právě publikace Drobné památky v Úvalech a okolí přivedla místostarostu Jana Boudu ke zjištění, že limuzská
kaplička slaví tohoto roku významné výročí.
Zděná výklenková kaplička se zvoničkou byla na návsi
vystavěna roku 1869 (tedy před 140 lety) stavitelem
Františkem Balšánkem z Břežan. Roku 1929 se místní občané rozhodli zasvětit kapličku sv. Václavu. Při příležitosti
oslavy Svatováclavského tisíciletí 28. září 1929 (tedy před
80 lety) byl do zvoničky zavěšen zvon sv. Václava ulitý ze
zvonoviny od zvonařů z Brna, který byl uhrazen z obecní
sbírky v obnosu 1 100 Kč.
Zastupitelstvo obce Tismice se rozhodlo zmíněná výročí
oslavit. Termín (27. nebo 28. 9. 2009) bude upřesněn. Rádi
bychom společně s Vámi kapličku znovu vysvětili, spolu
s autorem knihy připomněli něco z její historie a třeba také
ochutnali koláče místních kuchařek. Vítáme vaše návrhy
a pomocnou ruku.
(ou)

DĚNÍ V OBCI
■ Jak jsme volili

do Evropského parlamentu

Kaplička v Limuzích

Dne 5.–6. června 2009 se také u nás uskutečnily ve dvou
volebních okrscích volby do Evropského parlamentu.
Okrskovým volebním komisím patří poděkování za skvělou
práci. Členy volebních komisí jsou většinou již zkušení
občané, kteří mechanismus voleb dobře znají. V Limuzích
pracovala komise ve složení: Helena Vujkovičová, Václava
Coombesová, Zdeňka Dittrichová a Martina Pilátová,
v Tismicích pak ve složení: Zuzana Lišková, Jaroslava
Kozová, Eva Doubová a Josef Hladík.
Ve volebním okrsku č.1 v Tismicích mohlo volit celkem
285 oprávněných voličů, volilo 47 voličů (platné hlasy),
tj. cca 16 % voličů, s následujícími preferencemi:
ODS – strana č. 4
18 hlasů
KSČM – strana č. 21
11 hlasů
ČSSD– strana č. 33
10 hlasů
Nezávislí – strana č. 32
2 hlasy
KDU ČSL – strana č. 2
1 hlas
Věci veřejné – strana č. 3
1 hlas
Evropská dem. str. – strana č. 9
1 hlas
13

trubadur leto 2009:Sestava 1

6/23/09

10:39 AM

Stránka 14

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Strana důstojného života – strana č. 14
Starostové a nezávislí – strana č. 22
Strana svobodných občanů – strana č. 23
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1 hlas
1 hlas
1 hlas

Ve volebním okrsku č. 2 v Limuzích mohlo volit celkem
76 oprávněných voličů, volilo 16 voličů (platné hlasy),
tj. cca 21 % voličů, s následujícími preferencemi:
ODS – strana č. 4
5 hlasů
ČSSD – strana č. 33
4 hlasy
KSČM – strana č. 21
3 hlasy
Suverenita – strana č. 5
2 hlasy
Libertas CZ– strana č. 1
1 hlas
Demokrat. strana zelených – strana č. 11
1 hlas

OBEC TISMICE
MÁ NOVÉ CENTRUM

aneb požádali jsme o proplacení dotace
Obec Tismice dokončila administraci projektu Rozvoj
technické infrastruktury a vzhledu obce Tismice, spolufinancovaného 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, a požádala o proplacení.
Kontrola ze Státního zemědělského a intervenčního
fondu na místě dne 15. 6. 2009 neshledala nedostatky.
(ou)

■ Veřejná schůze
Dne 11. 6. 2009 se v sále kulturního domu v Tismicích
konala veřejná schůze občanů Tismic a Limuz. Schůze se
zúčastnilo 30 občanů. Starostka obce ve svém vystoupení
shrnula stav hospodaření obce, seznámila přítomné se stavem plánovaných investic, s výsledky žádostí o dotace,
představila další plány obce týkající se např. přípravy projektu vodovodu či výstavby nových chodníků v Tismicích
i Limuzích. Diskutovalo se o bezpečnosti provozu v obou
obcích, o odpadovém hospodářství, rekonstrukci rozvodů
ČEZ, dopravní obslužnosti obce Limuzy, stavu komunikací
a veřejného osvětlení, o parkování v Lajtlovicích, stavu fary
v Tismicích apod.
Obec Tismice byla se svou žádostí o dotaci na výstavbu
tlakové splaškové kanalizace v tomto roce neúspěšná.
Obec bude o finanční podporu žádat opakovaně i nadále.
Rovněž žádost o podporu z programu FROM nebyla uspokojena, obec zafinancuje rekonstrukci veřejného osvětlení
v Limuzích z vlastních zdrojů. Rekonstrukce komunikace
III/1138 v centru Tismic je nadále spolu s rekonstrukcí mostu
v Plánu investic na rok 2010, který má projednat Rada
Středočeského kraje. ČEZ a.s. písemně obci Tismice sdělil,
že v roce 2010 zrekonstruuje vedení NN v centru obce
Tismice a v části Lajtlovice nákladem 5 mil. Kč. Obec se připravuje na plánovanou dotační výzvu Leader MAS Region
Pošembeří a k podávání žádosti o dotaci vyzývá i místní
podnikatele i neziskovky.
Jednání schůze se dotklo všech závažných problémů
obou obcí, minimálně těch témat, o která přítomní proje14

vili zájem. Z tohoto důvodu se toto číslo Trubadúru těmito
tématy dále podrobněji nezabývá.
(mz)

■ O2 v Tismicích

aneb MÁTE-LI PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM, NEDEJTE SE
ODRADIT, CHYBA JE V NEZKUŠENOSTI OPERÁTOREK
BEZPLATNÝCH LINEK (z dopisu)

Vážená paní starostko.
Po velkém úsilí se nám podařilo dobudovat a spustit do
provozu zařízení IP DSLAM umožňující plnohodnotné
nasazení služeb ADSL a O2TV v atrakčí lokalitě DLC
Tismice, Cerhenice, Malotice a Bečváry.
Děkuji vám velice za podporu a vstřícnost
s přípravou a při realizaci tohoto v podstatě pilotního projektu (nasazení IP DSLAM mimo prostrory
ústředen TO2).
V minulých letech byly požadavky na služby ADSL a IPTV
z důvodu nedostupnosti těchto služeb zamítány a tato skutečnost je bohužel v širokém povědomí občanů.
V případě jakýchkoli dotazů vás či občanů vašich obcí
k této problematice jsem vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.
Jan Šulc
specialista pro plánování a rozvoj infrastruktury
Telefónica O2 Czech Republic, a.s
působnost: okres Kolín, Kutná Hora, Nymburk
Tel.: 321 752 927, 724 227 906
E mail: jan.sulc@O2.com

PTÁME SE ZA VÁS
■ Budeme biodpad odkládat

do sběrných nádob?
Povinnost obce svážet k likvidaci tzv. „BIOodpad“ dosud
není zakotvena v zákoně. Jak tomu bude v roce 2010,
ukáže čas. Přesto se tímto problémem, podobně jako řada
okolních obcí zabýváme. Některé obce i města
(např.Kouřim) nepovažují systém svozu bioodpadu na
skládku ve Chvaleticích za krok správným směrem. Jsou
však i malé obce (např. sousední Rostoklaty), které se
nabídku společnosti Nykos rozhodly využít a organický
odpad pravidelně svážejí. Zastupitelstvo obce Tismice se
shodlo na tom, že venkov je místem, kde by se organický
odpad (zejména rostlinné zbytky ze zahrad i domácností)
měl vracet do země. Tak jak to dělali dobří hospodáři řadu
generací před námi. Připadá nám nesmyslné nakládat
trávu apod. do plastových nádob a vozit je na desítky km
vzdálenou skládku ve Chvaleticích. Máme-li dům se zahradou, jistě je na ochotě a vůli každého z nás vybudovat
v odlehlejším místě zahrady kompost. Situaci takto řešíme
např. i v mateřince v Tismicích. Rovněž tráva z obecních
pozemků je kompostována na obecním pozemku
v Limuzích, v Tismicích pak se svolením zemědělců na jejich
polních hnojištích.
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Setkáváme se s podněty občanů na vybudování obecního
kompostu. Technické zajištění, resp. vybudování hnojiště či
kompostárny není jednoduchou a levnou záležitostí.
Z tohoto důvodu jsme k tomuto řešení dosud nepřistoupili. Možnou alternativou je přistavení kontejneru
a jednorázová hromadná likvidace trávy, listí či větví např.
v jarním či podzimním období, obdobně jak je tomu
s objemným odpadem.
Vraťme se ale k nabídce svozové společnosti Nykos, která
je v rámci poplatku za svoz běžného komunálního odpadu
(nebudete platit více) schopna zajistit svoz bioodpadu
následovně. Občan si zakoupí plastovou popelnici hnědé
barvy 120 nebo 240 l, označenou štítkem BIO (cena cca
1 000 Kč). Nykos bude svážet mimo topnou sezonu
v každém lichém týdnu běžný komunální odpad
a v každém sudém týdnu bioodpad. V topné sezoně se bioodpad nesváží. Problematické jsou přechody z topné a do
topné sezony, kdy se již topí a zároveň se stále seká.
V takovém případě nelze zajisti svoz komunálu (hlavně
popela) a bioodpadu najednou.
Rádi bychom znali váš zájem o tuto službu. Volejte, pište,
mailujte nebo nám váš požadavek přijďte říci osobně na
obecní úřad. Děkujeme
(ou)

■

léto 2009

Do Trubadúru je vložen dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak na tom jednotlivé nemovitosti s likvidací splaškových vod jsou, resp. jak jsou situaci připraveni dále řešit.
Žádáme Vás, abyste dotazník vyplnili pravdivě dle skutečnosti. Dotazník vám není předkládám za účelem plošného
pokutování těch, kteří nelikvidují odpadní vody tak, jak by
měli. Skutečnost v řadě případů známe. Chceme vás dovést
k řešení stávajícího neuspokojivého stavu odpovědnějším
přístupem při vědomí, že zároveň vynakládáme veškeré
úsilí na zbudování centrálního systému. V každém případě
je lepší vyvážet splaškové vody do trvalých porostů, ideálně na čističku odpadních vod. Toto může zajistit naprosto
každý. Podporujeme i výstavbu domácích ČOV, resp.
k jejímu vybudování vám dáme souhlas s tím, že posléze je
třeba pravidelně dokládat biologické a chemické rozbory,
potvrzující kvalitu čištění. V žádném případě není možné,
abyste nepoužívali žádnou jímku, abyste používali jímku
v havarijním stavu – netěsnou, nebo odváděli splaškové
vody do škarp a dešťové kanalizace. Je-li to i váš případ,
označte tuto skutečnost v dotazníku s tím, že uvedete,
jakým způsobem budete situaci řešit do 1 roku. I takový váš
postoj, rozhodnete-li se věc řešit, je pro nás dobrým signálem.
Obec Tismice je také připravena vámi uvedené skutečnosti namátkově na místě ověřit, v nutných případech
(nebudete-li věc dále řešit) pokutovat. Dotazník není anonymní, je třeba uvést majitele a číslo popisné nemovitosti.
Majitelé, kteří dotazník neodevzdají, budou obesláni úřední cestou.
Děkujeme za pochopení (oú)
inzerce

■ Dotazník – kanalizace voda
Vážení občané.
Jistě víte, že se nám stále nedaří vybudovat centrální
systém likvidace splaškových vod v obou obcích. Nicméně
jsme projektově připraveni a využíváme každé možnosti
zažádat o dotaci na tuto velkou investici. Je naším cílem
sejmout z vás zákonnou povinnost individuálně likvidovat
vaše odpadní vody. Dokud se nám toto nepodaří, zůstává
tato povinnost na vás. Nejde pouze o povinnost, ale především o ohleduplnost vůči životnímu prostředí a zejména
ohleduplnost vůči vašim sousedům. Není možné obtěžovat
majitele sousedních nemovitostí vypouštěním nepředčištěných odpadních vod na jejich pozemky, veřejná prostranství či do řadu dešťové kanalizace.
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■ ROPID – prázdninový provoz
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Krajský úřad Středočeského kraje nás a dopravce požádal, abychom v termínu hlavních letních prázdnin,
tj. od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009 realizovali na autobusových
linkách PID prázdninové omezení provozu. Vzhledem
k tomu, že určitou optimalizaci provozu v souvislosti
s poklesem poptávky v tomto období (pokles školní frekvence, čerpání dovolených) považujeme za opodstatněnou, projednali jsme se zástupci Středočeského kraje méně
razantní redukci, než bylo původně požadováno. Jsme si
vědomi, že v některých především rekreačních oblastech je
pokles poptávky částečně kompenzován nárůstem přepravy turistů a rekreantů, proto se omezení bude týkat pouze
přepravních špiček pracovních dnů, s důrazem na ryze školní či posilové spoje. Obdobná změna provozu je pravidelně
realizována také na linkách PID provozovaných na území
hl.m. Prahy (omezení provozu linek metra, tramvají
a vybraných autobusových linek). Protože konečné rozhodnutí Středočeského kraje o realizaci prázdninového provozu bylo učiněno dne 4. 6. 2009 a odbor dopravy Magistrátu
hl. m. Prahy stanovil termín pro zadání linek do
Centrálního informačního systému (CIS) na 9. 6. 2009,
nebylo pro minimální časový prostor pro realizaci možné
tyto úpravy projednávat jednotlivě. S využitím dostupných
přepravních průzkumů jsme se však snažili o to, aby dopad
změn na cestující byl minimální (někdy jde jen o časové
posuny v důsledku koordinace více linek). V příloze Vám
posílám jízdní řády linek, u kterých dochází ke změnám
oproti celoročně platným jízdním řádům (prázdninové
omezení uvedené tzv. "negativními" poznámkami s číslem
10, 11, 50 nebo 51 zůstává v platnosti). Platnost jízdního
řádu je sice uvedena do 12. 12. 2009, ale od 1. 9. 2009 bude
platit opět předprázdninový jízdní řád s datem platnosti od
1. 9. 2009 do 12. 12. 2009. Cestující jsou na prázdninové
omezení upozorněni rámečkem "Prázdninový provoz",
který je vždy uveden na všech zastávkách linky, u které
dochází ke změně. Na základě požadavku Vyšehořovic prověříme možnost převedení posunu ranního spoje linky
427 do trvalého stavu. Souhrnně pro města a obce, kterým
posílám tento mail, uvádím, že na linkách 381, 387, 404,
411, 412 v úseku Čelákovice – Český Brod, 421, 423, 426,
435 mimo území Českého Brodu, 491 v úseku Doubravčice
– Mukařov a 492, nedochází ke změnám oproti celoročně
platným jízdním řádům jednotlivých linek.

O NÁS
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
■ Od dubna 2009 oslavili:
Paní Věra Budská z Tismic
Paní Ivanka Chvátalová z Tismic
Paní Miluše Nováková z Tismic
Paní Vontszeműnová Jaroslava z Tismic
Pan Václav Doležal z Limuz
Pan Václav Lysczas z Limuz
Paní Dana Černá z Tismic
Paní Jaroslava Kosová z Tismic
Pan Petr Kunc z Tismic

■ O prázdninách roku 2009 své kulaté

narozeniny oslaví:
Pan Milan Beran z Tismic
Paní Vlasta Urbanová z Tismic
Paní Marie Kolovratníková z Tismic
Pan Václav Kolovratník z Tismic
Pan Jiří Šermauer z Tismic

Motto: Být jak strom...
Nemá být člověk jako strom? Růst
v hlubokém zamyšlení, košatět v přívalech
bolesti, napínat síly jako větve do nejzazších
možností, růst nad sebe, měnit se, krásnět,
a pak dát všem kolem to, co hledají a co jim
prospívá: svěžest, stín, radost, plody...?
(www.dobrejitro.cz)

■ Narodili se:
Alžběta Nekolová z Tismic

Všem oslavencům i novým občánkům přejeme
hlavně zdraví a mnoho radosti v životě.

S pozdravem Michal Hofhansl
odbor plánování – oddělení přípravy provozu PID

Obecní úřad Tismice
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