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Paní Dana Kosová z Limuz přebírá květinu za nejlepší koláč Svatováclavského posvícení v Limuzích.
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Z TISMICKÉ KRONIKY …
ROK 1930
Počasí
Zima proti loňskému roku, jako by chtěla částečně
nahraditi způsobené škody svými mrazy, byla velmi mírná
a téměř bez sněhu. Počasí po celý rok příznivé. Úroda
velmi dobrá.
Ceny obilí. Finanční komise.
Ceny obilí zůstaly proti roku minulému skoro beze změny.
Nově zvolená finanční komise při volbách minulého roku,
byla ustavena teprve 10. března l. r. Předsedou byl zvolen
Bedřich Krákora, říd. učitel. Členové: p. Josef Kopecký, Josef
Šplíchal, Josef Nehasil, Josef Vízner a Václav Šermauer.
Rozšíření sekundární sítě
Na žádost občanů, kteří doposud nemají zavedeno připojení sekundární sítě a elektrickým světlem nesvítí, usnesla se
obecní rada a její usnesení schválila finanční komise
i obecní zastupitelstvo, aby byla sekundární linka v obci rozšířena, hlavně do „nové čtvrti“ k Českému Brodu. Bylo jednáno se zástupcem p. Boleslava panem Františkem Palmem
ze Štolmíře, že tato firma rozšíření provede s tou podmínkou, že obec veškerý náklad, protože nemá dostatek prostředků z podpory ministerstva veřejných prací, o níž po
ukončení a kolaudování stavby bude žádáno. Do té doby,
než podpora bude vyplacena, nesmí firma počítati úroky
z prodlení. Firma tuto úmluvu schválila. Poněvadž byla pro
obec velmi příznivá, přikročeno k jejímu provedení a tak
v jarních měsících sekundární síť rozšířena. Stavba vyžádala
si nákladu okrouhle 53.000,-Kč, ale kolaudační komisí snížen
na 47.000,-Kč. Očekávaná podpora byla sice povolena, ale až
v r. 1934 a částečně vyplacena. Z toho vznikl soudní spor
mezi obcí a firmou Boleslava. (O tom viz záznam v r. 1934).
Sčítání lidu
1. prosince 1930 bylo provedeno sčítání lidu. V Tismicích
napočítáno: domů 112 (čísel jen 109). Proti minulému sčítání přibylo 32 domů. Obyvatel napočítáno včetně cizinců
508 – přibylo 22 obyvatel. Z toho bylo: 255 mužů a 253 žen.
Náboženství: 342 řím. katolíků, 119 bez vyznání, 17 československého náboženství, 30 českobratrského-evangelického.
Analfabeti 3 - z nich 1 slabomyslný a 2 jen částeční analfabeti – neumí psáti. Jsou to starci, kteří chodili do školy
velmi málo a postupem času ono málo zapomněli.
Podpora na stavbu silnice
Ministerstvo veřejných prací na žádost obce vyplatilo
první část podpory na stavbu silnice Tismice - Vrátkov u obou
27.000,- Kč.
Vyrovnávací fond
Poněvadž obec ani po škrtech ani po zavedení obecní
dávky z nápojů - tj. 10 h z jednoho vyčepovaného litru piva
a dávky ze psů - tj. z jednoho psa 25,-Kč, z dalších 50% zvýšení, nemohla uvést rozpočet následkem předlužení, do
rovnováhy, žádala o poskytnutí příspěvku ze státního vyrovnávacího fondu. Tento jí byl vyplacen v obnosu 3.300,-Kč.
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ROK 1931
Letošní rok se v podstatě nijak nelišil od roku předchozího. Počasí bylo celkem příznivé, úroda dobrá. Ceny obilí
poněkud oslabily.
Rozpočet obce po vrácení zemským výborem byl upraven takto:
Potřeba 76.716,-Kč, úhrada 40.717,-Kč. Na krytí schodku
byla vypsána 350% přirážka obecní ke všem daním, ale ani
ta nepostačila krýti potřebu. Nekrytý schodek byl 22.053,-Kč
a opětně žádáno o poskytnutí příspěvku z vyrovnávacího
fondu.
Letošního roku byl vyplacen ve výši 22.053,- Kč. Podpora
na stavbu silnice Tismice-Vrátkov – druhá její část - vyplacena v obnosu 10.000,-Kč.
Josef Petr, farář
1. února l. r. zemřel zdejší farář Josef Petr na chřipku. Fara
od té doby nebyla obsazena, ač byla vypsána, nepřihlásil se
žádný kandidát. Bohoslužby zprvu vykonával štolmířský farář
p. Balabán, po něm pak přistoupimský farář Václav Gráf.

ROK 1932
Ceny obilí
Ani letošní rok nebyl nepříznivý. Počasí celkem příznivé,
úroda dobrá. Ceny obilí však podstatně klesly. Zapisuji zde
kursovní záznamy z 27. prosince 1932.
Pšenice červená 164 - 167, pšenice žlutá 143 - 146, žito
93 - 97, ječmen 85 - 87, oves 73 - 74, hrách žlutý 120 - 130,
hrách zelený 200 - 230, mák modrý 530 560, stříbrošedý
550 - 620, jetel červený 550 - 600, bílý 500 - 800, seno nelisované 44 - 45, sladké 52 - 53, sláma žitná otýpková 40 42, krmná lisovaná 32 - 34, pšeničná krupice 280 - 285, pšeničná mouka 260 - 265, č. 0 243 - 248, č. 1 198 - 203, žitná
mouka č. 0 160 - 165, č. 1 145 - 150, otruby pšeničné 53 - 54,
žitné 53 - 54, vejce - kopa-čerstvá 57 - 59, vápenná 47 - 48.
Nejvíce poklesla cena žita, ječmene a ovsa.
Družstvo pro výmlat obilí
Na jaře založeno sdružení pro výmlat sklizně. Místní
Domovinou zakoupena mlátící garnitura, tj. mlátička
s lisem a elektrickým motorem. Ministerstvo zemědělství
přispělo na zakoupení stroje obnosem 9.200,- Kč. Členů
přihlášených bylo celkem 48.
Vyronávací fond
Z vyrovnávacího fondu celkově letos vyplaceno 5.154,-Kč.
Třetí část podpory na stavbu silnice Tismice-Vrátkov
vyplacena ministerstvem veřejných prací v obnosu 25.000,-Kč,
celkem 62.000,-Kč.

ROK 1933
Počasí, ceny obilí, sběrna mléka
Počasí letošního roku příznivé. Ceny obilí zůstaly proti
loňskému roku na téže výši, spíše poněkud poklesly.
Aby byly hospodářské výrobky náležitě hodnoceny,
založeno ve zdejší obci svépomocné sdružení občanů
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„Sběrna mléka“ pro Tismice, Mrzky a Český Brod. Předsedou
zvolen p. Josef Nehasil z Tismic. Sběrna zaprodala mléko
přímo v Praze a dovozci mléka byla vyplácena odměna za
množství dovezeného mléka a to 12 h za 1 litr. Toto opatření se osvědčilo, ale jen dočasně.

náměstkem p. Václav Kaše z Tismic. Za učitelský sbor:
Bedřich Krákora, říd. učitel a Jan Papež, učitel. Za občanyčleny – Josef Hladík z Mrzek, Václav Páša z Vrátkova. Za
náhradníky zvoleni: pp. František Dušek, František Dufek
a Josef Nehasil z Tismic.

Silnice Tismice - Český Brod
V srpnu a v září l. r. byla provedena povrchová úprava
okresní silnice z Tismic do Českého Brodu a z Tismic do
Mrzek, pro pokročilý čas a hlavně pro nedostatek finančních prostředků, jen částečně.

Odsunutí obecních voleb
Podle vládního nařízení, nebyly letošní obecní volby
konány. Funkční období obecního zastupitelstva prodlouženo o 2 roky. Funkční období obecních zastupitelstev se
tímto nařízením prodlužuje na 6 roků.

Dláždění ulice
Spojovací ulice od mostu na silnici ke „Křížku“ byla již
v takovém stavu, že byla již nesjízdná. Proto se obecní
zastupitelstvo usneslo ji předlážditi. Dlaždická práce byla
zadána p. Ant. Moravovi, dlaždiči z Vrátkova, dovoz žulového kameme z doubravčických lomů zdejšímu občanu
Frant. Smolíkovi, jehož ofertní podání bylo nejnižší. Úprava si vyžádala nákladu … Kč.

Obecní rozpočet
Obecní rozpočet na r. 1934 vykazuje: potřeba 54.643,-Kč,
úhradu 13.112,-Kč, řádný schodek 41.500,-Kč. Ke krytí
schodku vypsána 200% přirážka k dani činžovní a 350%
přirážka k daním ostatním. Ale ani takto se potřeba nekryla a zůstává nekrytý schodek 20.070,-Kč. O jeho úhradu
požádán vyrovnávací fond.

Vyrovnávací fond
Z vyrovnávacího fondu obdržela obec příspěvek 11.057,-Kč.
Nová místní školní rada
15. října l. r. ustavena nová místní školní rada. Předsedou
zvolen dosavadní předseda p. Josef Kopecký z Tismic, jeho

Zadání honitby
Poněvadž letošního roku končí nájem honitby, byla tato
znova pronajata - opětně místním zájemcům za 1.500,-Kč
ročního nájmu. Majitelem honitby byl ustanoven p. František Moravec v čp. 1.
■

Z HISTORIE LIMUZ
TENTOKRÁT JINAK
Dne 26.8.2009 došlo v souvislosti s rekonstrukcí kostela
v Rostoklatech k sejmutí kostelní „makovice“, v níž byly
nalezeny listiny důležité pro samotné občany Limuz. Této
významné akce se účastnila Václava Coombesová, zastupitelka obce Tismice, která o celé akci informovala přítomné na posvícení dne 28.9.2009 v Limuzích.
Nalezených listin se ujali archiváři a památkáři. Text listin byl přepsán do elektronické podoby. Tento přepis je
vám, občanům, nyní předkládán na stránkách občasníku
Trubadúr, aby se dostal k lidem, tak jak si to pisatelé sami
před téměř 80 lety přáli.
Makovice bude rostoklatskému kostelu brzy v nové
kráse vrácena. Zamýšlíme do ní, za laskavé podpory starostky obce Rostoklaty, paní Radky Novákové, umístit
současné poselství.
(ou)
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NALEZENÉ LISTINY:
Poselství.
Spis pamětní obce
Limuzské.
Příloha
k pamětnímu
spisu.

4

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

podzim 2009

5

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

podzim 2009

inzerce

Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu důchodců

ZAHAJUJE BEZPLATNOU
SOCIÁLNĚ - FINANČNÍ PORADNU
KDO MŮŽE PORADNU VYUŽÍVAT ?
- držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
- senioři, sociálně slabší rodiny
- rodiny s dětmi
- nezaměstnaní
- ostatní klienti
CO NABÍZÍME?
- informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele,
sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky,
sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 %
(ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
Vzpomínka na teplé dny...
■ V Tismicíh historicky poprvé
Již několik let jsme mezi hasiči přemýšleli nad nápadem
zkusit udělat zábavu pro lidi i v průběhu roku - nejen klasický ples v zimě nebo Májovou v květnu. Ovšem z finančních a časových důvodů se tento záměr povedl uskutečnit
až letošní rok.
"Ale proč neudělat zábavu trochu netradičně?" - proto
jsme se rozhodli ji uspořádat přímo pod širým nebem za
obcí. Osudové datum padlo na první srpnový den, ovšem
přípravy začaly již několik týdnů před tímto datem. Jirka
Koza vytvořil pozvánky a plakáty, které byly rozneseny po
okolních obcích. Jirka Páša zase pořádal závody v sečení,
když připravoval taneční parket. Ty nejtěžší práce, ale
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- zajištění financí na pohřebné – program Pieta
- prevenci před nebankovními úvěry, předlužení
a exekuci s možným dopadem na slabší sociální skupiny
- vyřízení žádosti na zateplení domu
a její zprostředkování se slevou až 50 %
od státu – Zelená úsporám
- nabídku pracovních příležitostí v poradnách
OSSAFP ČR po celé ČR
- kurzy finanční gramotnosti s osvědčením
o odbornosti
KONTAKTNÍ MÍSTA:
Krajský svaz důchodců, Lidická 5, České Budějovice
Úterý: 13 - 16 h, Pátek 9 - 14 h
Telefon: 518 321 861 nebo 774 361 257
E-mail: financniporadna@seznam.cz
Internet: www.socfinporadnycr.cz

začaly v sobotu ráno, kdy se všichni sešli na louce, kde celá
akce probíhala. Začali jsme stavět stany pro hudebníky,
občerstvení a případný déšť. "Počasí sice bylo objednané
slunečné, ale co kdyby to nevyšlo." Zároveň jsme byli
nuceni osvětlit cestu od knihovny, po které se na louku
přicházelo. A tak za velikého úsilí Rudy Ferbse, který se na
tuto odbornou práci vrhl, byla celá cesta ve 12 hodin osvícená. Ostatní začali navážet stoly a židle, aby se návštěvníci měli kde posadit. Celá akce začala úderem sedmé hodiny, kdy začala hrát hudební skupina SYNTÉZA, pod vedením zkušeného kapelníka Pavla Jirsíka. Vstupné jsme zvolili dobrovolné, aby lidé měli šanci přijít a podívat se na to,
co pro ně i v budoucnu zamýšlíme dělat. Co se týče občerstvení, nechyběla zde ani limonáda a pivo, které se čepovalo v jednom z připravených stanů. K zakousnutí byli připraveny výtečné klobásky, které se ohřívaly v naší hasičské
udírně.
První srpnový den se povedl: bylo krásné letní počasí
a tak mnoho návštěvníků zůstalo až do samého konce
zábavy. Cesta zpět probíhala po osvětlené cestě, a tak se
nikdo nemusel bát, že zabloudí nebo zakopne o bludný
kořen.
My jsme zůstali do rozednění, kdy začala druhá část
akce - " úklid louky". Ta probíhala v duchu balení stanů,
odvozu židlí, stolů a hlavně balení celé Rudovy elektroinstalace. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
spojených se zábavou - "bylo to perných a dlouhých 48
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Vyvrknutý kotník je nutno chladit...

hodin", ale myslíme, že se akce vydařila. Pomozte nám
zhodnotit tuto akci i Vy na www.sdhtismice.cz . Chtěli
bychom, aby se z této zábavy stala do budoucnosti každoroční tradice. Doufáme, že se všem návštěvníkům na naší
zábavě líbilo a zůstanou nám věrní i v dalších letech.
Českém Brodě dne 10. 8. 2009, Lukáš Mátl
Tato akce byla podpořena z Fondu kultury Obce Tismice
částkou 15.000,- Kč.
(ou)
Všude samé dveře naležato...

■ Sportovci a DeDo
Sportovci v závěru léta dokončili nátěr oplocení
Mateřské školy v Tismicích. Mateřinka je zase o kus hezčí.
Přispěla k tomu i místní firma „DeDo“ (tým Dedik –
Doubová), spolehliví pracovníci, kteří v průběhu srpna
opravili a natřeli všechny dřevěné dveře a zárubně. Nově
natřeli také vstupní schodiště školky. Petr Hladík se postaral o prořez stromoví. Školku čeká další rekonstrukce.
O tom zase níže.
(ou)
DeDo v akci.

KULTURA ANEB
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
■ Svatováclavské posvícení v Limuzích
V den státního svátku, 28.září 2009 se v Limuzích u příležitosti 140. výročí vystavění kapličky a 80. výročí jejího
zasvěcení sv. Václavu konalo posvícení. Zastupitelstvu obce
v organizaci svátečního odpoledne pomohla řada místních
občanů. Někdo pekl koláče, někdo daroval jablka, jiný
pomáhal uspořádat stoly. Bylo krásné slunečné odpoledne.
V 15:00 hodin všechny srdečně přivítala starostka obce,
Martina Zdražilová, následovalo autorské čtení z nové
knihy Drobné památky v Úvalech a okolí, spoluautorem
knihy, panem Janem Psotou. Pan Psota také zorganizoval
malý průvod na místo původní kapličky, která stávala v místě

dnešního dětského hřiště. Kapličku po té znovu vysvětil
Pater Matúš Kocián z Českého Brodu. Pan Hamták šikovně
rozezvučel místní zvon. Václava Coombesová pověděla
přítomným něco o sejmutí makovice kostela v Rostoklatech
a přečetla pamětní listinu v ní nalezenou. Přepis této listiny
je uveden v kapitolce o historii Limuz.
Úsilím Jana Psoty z Hradešína vznikla informační tabule,
kterou společně s místostarostou, panem Janem Boudou,
v průběhu odpoledne odhalili. Mimo jiné bylo také možné
nahlédnout do obecních kronik, či zakoupit pohlednice,
turistické známky a ostatní propagační materiály obce.
Nejsladší ovšem byly koláče z rukou místních hospodyněk. Pan Hamták nám tak trochu vyčítal, že byli diskriminováni muži, neboť jsme k pečení vyzvali jenom hospodyňky. Sám prý napekl jablkový koláč. Byl opravdu skvělý
a my jsme mu ho chválili. Nakonec pan Hamták nechtěl
ubrat slávu své ženě a přiznal, že pekla ona, nikoliv on.
Hned ale přišel s návrhem v podobném duchu uspořádat
7

Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

■

podzim 2009

Všem bylo milo a dobře.

Bez komentáře.
Svatomartinské posvícení. To by bylo, kdyby se hospodyně
chlubily nejen koláči, ale také dozlatova vypečenými husami!
Děti napadlo uspořádat soutěž o nejlepší koláč. A víte, kdo
vyhrál? Paní Dana Kosová, skoročerstvá občanka Limuz. Představila se tak svým spoluobčanům opravdu v dobrém světle.
Za výborný koláč byla obdarována nádhernými listopadkami
z místního zahradnictví, která mimo jiné zajistilo veškerou
květinovou výzdobu. Tak snad napřesrok nashledanou.
(ou)

■ Co nás - vás ještě čeká?
•
•
•
•

Mikulášská (hasiči)
Vánoční program pro děti (firma Arnošt)
Rozsvěcení vánočních stromků v Tismicích
i Limuzích, soutěž o nejlepší vánoční cukroví
Kalendář Kolínsko do každé rodiny

■ Zúročí se naše práce v MAS Region

Pošembeří? Budou peníze z Leaderu?

8

Když ono je to všechno tak dobré!

MAS Region Pošembeří vyhlásila svou historicky první
výzvu programu Leader. Nezaváhali jsme a přihlásili do ní
také náš projekt na rekonstrukci Kulturního domu
v Tismicích. Projekt dostal název „Když na kulturu neprší“
a jeho realizace spočívá v generální rekonstrukci střechy,
výměně odvětrávacích hlavic a zateplení stropu kulturního
domu v Tismicích.
Celkovou hodnotu projektu odhadujeme na 800.000,- Kč,
z programu Leader žádáme cca 450.000,- Kč. Věříme, že
projekt obce Tismice bude úspěšný a že se nám tak na
desítky let podaří zabránit pomalému chátrání budovy
kulturního domu.
Plánujeme dále také opravu parket, výměnu dekorací.
Vše závisí na finančních možnostech obce. Uvítáme jakýkoliv sponzorský příspěvek.
(mz)

Vysvěcení kapličky.

Kulturáček v Tismicích.
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■ Evropské peníze pomáhají obnově

tismické basiliky
V létě tohoto roku se rozběhly práce na obnově tismické basiliky. Na opravu kostela bylo společně z evropských,
národních, farních a také obecních zdrojů vyčleněno téměř
6 mil. Kč. Nic však není tak jednoduché, jak se zdá.
Samotná příprava projektu byla administrativně náročná.
Farnost se však tohoto úkolu zhostila velmi dobře a dotaci dokázala získat. Opravu však začal komplikovat archeologický průzkum. Poslední informace hovoří o tom, že
průzkum „schlamstne“ téměř třetinu prostředků, určených
na rekonstrukci kostela. Je to přinejmenším velmi smutné.
Nicméně jsme byli ujištěni, že dojde k rekonstrukci odvodnění kostela, k jeho statickému zajištění – opravě zdiva
a částečně i k opravě střechy.
Archeologové podél stěny kostela orientované ke
komunikaci odhalili původní dlažbu barokního typu. Tato
bude v celé ploše odhalena a poslouží k odvádění dešťových vod od budovy kostela. Pravděpodobně nebude
třeba budovat vnitřní odsoušecí kanál. Bylo rovněž zjištěno, že základy kostela jsou uloženy dostatečně hluboko
a nebude proto nutné v tomto směru stavbu dále staticky
zajišťovat. V minulosti byly kolem kostela zbudovány
betonové opěrné pilíře, které dosud svou funkci spolehlivě plní.
(mz)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
■ Bezohlední kamioňáci
Slovo nákladní doprava skloňujeme již téměř rok ve
všech pádech. Jak nám ničí komunikace, mostky, dopravní
značení, jak nutí občany „skákat“ do příkopů, působí hluk
a nepořádek. V pátek 2. září jsme řešili další z excesů řidiče kamionu. Budiž mu polehčující okolností, že někdo
z místních vandalů otočil značení trasy objížďky v křižovatce u mostu tak, že značka naváděla vozidla směrem na
Vrátkov. Jeden nešťastník - řidič kamionu firmy Šindelář
Spedition s.r.o., svůj omyl zjistil velmi záhy, u kostela.
Pravděpodobně neměl mapu či navigaci, ze které by zjistil, že se na Kolínskou dostane i přes Vrátkov a rozhodl se
otočit i s návěsem mezi kostelem a farou. Nějaká žulová
dlažba ho netrápila. Jak nový chodník dopadl, můžete
posoudit sami dle fotografií.
Poděkování patří manželům Přibylovým, kteří k chování řidiče nezůstali lhostejní a hned zavolali starostce obce.
Tak se podařilo kamion vyfotografovat ještě při výjezdu z
Tismic. Spolu s policií pak obecní úřad naháněl řidiče a
snažil se ho přimět k návratu na místo škody celý den.
Bohužel bezúspěšně. Majitel firmy nakázal řidiči pokračovat v cestě s tím, že škodu zaplatí z pojistky. Policie tedy k
večeru dorazila na místo a vše zaprotokolovala.
Firma AVE Kolín, s.r.o. , která zde výstavbu chodníků
prováděla, zareagovala velmi spolehlivě a rychle a v neděli již byl chodník opraven.

Původní dlažba barokního typu.

Zde byl průzkum dokončen.

Bezohlednost řidičů i jejich zaměstnavatelů neustále
roste. Také krajský úřad a Ministerstvo dopravy zůstává ve
této věci nečinné i přes opakované stížnosti obce. Krajem
písemně přislíbené místní šetření se dosud nekonalo.
Stavba kanalizace v Zásmukách se doufejme blíží ke
svému konci a je naděje, že dojde ke zrušení objížďky.
V současné době pracujeme na projektu chodníku, který
by se měl napojit u mostu a pokračovat až k mateřské
školce v Tismicích. Realizací této stavby by se významně
zvýšila bezpečnost chodců. Zároveň pracujeme také na
projektové dokumentaci pro chodníky v Limuzích.
(ou)

Poničená dlažba u fary.
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■ Vodovod

■ Po Limuzích přijdou na řadu i Tismice

Obec Tismice zahájila pořizování projektové dokumentace
pro „Veřejný vodovod pro obec Tismice, včetně části Limuzy“,
napojený na stávající vodovod d 160 u obce Rostoklaty,
jehož provozovatelem je společnost Vrchlice – Maleč.
Projekt za 510.000,- Kč bez DPH zpracovává firma INGAS
Praha s.r.o.

V těchto dnech spolupracuje Obec Tismice s projektantem ČEZ na přípravě projektu rekonstrukce rozvodů NN
v Tismicích. Zrekonstruována má být část obce od zastávky
u rybníka v Tismicích po starou školu, kde bude připraveno napojovací místo budoucí přípojky hřbitova a z druhé
strany až k lesu v Lajtlovicích.
Trafostanice bude umístěna v zeleném pruhu mezi farní
zahradou a plánovaným chodníkem v Lajtlovicích. K zahájení stavby by mělo dojít v roce 2010. ČEZ tak snad konečně vyřeší dlouhodobý problém s podpětím v této lokalitě.
Bohužel stavební úřad nadále vydává stavební povolení
pro nové domy v lokalitách, kde s posílením rozvodů elektřiny ČEZ zatím nepočítá a noví odběratelé pak mají s dodávkou elektřiny problémy.
Věřme, že s rozvojem nových stavebních lokalit (zón určených územním plánem pro výstavbu) bude v rekonstrukci
stávajících rozvodů ČEZ pokračovat.
(ou)

■ Radary
Obec Tismice podala v jarních měsících na Krajský úřad
Středočeského kraje žádost o grant na pořízení dvou kusů
informačních panelů pro měření rychlosti vozidel. O přidělení dotace bude rozhodovat teprve říjnové zasedání
Zastupitelstva Středočeského kraje.
(ou)

■ V mateřince bude tepleji
V současné době probíhá v objektu mateřské školy
v Tismicích částečná rekonstrukce topného systému. Do
školky byl nově umístěn elektrokotel a první větev radiátorů
pro zadní třídu, dále nový rozvaděč. Další větve do ostatních prostor budou instalovány postupně v závislosti na
finančních možnostech obce. Tato rekonstrukce bude stát
cca 100.000. Již nyní víme, že všechny elektrické rozvody
objektu je v nejbližších letech nutné zrekonstruovat. O tomto
kroku uvažujeme spolu se zateplováním budovy.
(ou)

■ Česká pošta lidem
Částkou 70.000,- Kč podpoří Česká pošta výstavbu veřejného osvětlení v Limuzích, a to v rámci akce Česká pošta
lidem.
Obec Tismice se za tuto finanční podporu smluvně zavázala propagovat Českou poštu formou reklamní tabule v
místě projektu.
Veřejné osvětlení v Limuzích je pomalu dokončeno. Zbývá
provést revizi, dílo převzít, dofakturovat a požádat o kolaudaci. Náklady této akce budou činit téměř 500.000,- Kč.
(ou)

Česká pošta podpoří výstavbu veřejného osvětlení v Limuzích.
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■ Povede tudy cyklotrasa České hroudy?
Obec Tismice by ráda zrealizovala na svém území projekt
Česká hrouda, který vznikl v Regionu Pošembeří v minulých
letech. Nemá však smysl realizovat však jakousi část nikde
nenavazujících cyklotras, a proto v těchto dnech jednáme
se starosty obcí širokého okolí o vytvoření projektové
dokumentace celé sítě tras.
Náklady na pořízení 1 km projektové dokumentace činí
cca 1030,- Kč. Náklady na vlastní realizaci značení činí cca
3.300,- Kč.
(ou)

■ Nová administrativní budova firmy

Arnošt v Tismicích
V sobotu 10. října proběhlo slavnostní otevření nové
administrativní budovy firmy Arnošt v Tismicích. Přítomní si
mohli novou budovu prohlédnou a současně se pobavit
v kulturním domě na vystoupení skupiny Rangers, humoristy
Pitkina a dalších.
(ou)

Nová administrativní budova firmy Arnošt.
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NAPSALI JSTE NÁM
■ Značení
Možná jste si mě už někdy všimli. Šmejdím po vsi se svým
psem. Většinou nevhodně oblečená a obutá do růžových
crocs. Vždycky se nám podaří rozštěkat celou vesnici.
Nejlepší je to v Lajtlovicích, tam si myslím, že jsme nejoblíbenější. Rozhodla jsem se tedy, že vyrazím za hranice obce,
abych ušetřila sebe i Vás spoluobčany.
Celé dětství jsem tady trávila prázdniny u babičky, ale většinou u babičky na dvorku, u Kašů nebo v “Tuzexu” (smetiště v rokli). Přestože tu nejsem úplne cizí, jsem neznalá okolí.
Vyrážím tedy na víkendové špacíry s mapou. Případně,
abych nabyla patřičné jistoty, pozvu si kamarádku z Prahy.
Náš první špacír vedl do Mrzek… Ano, s mapou do
Mrzek! Na rozcestí u baziliky jsem zvolila trasu přes úvoz
po zelené. Nevím jestli jste někdy přemýšleli o lidech, kteří
dělají turistické značení, ale já tedy ano, celou tu dlouho
cestu. Na konci úvozu (doufám, že se to tak jmenuje) je
totiž úžasné značení, které nás dostalo. Na malé suché větvičce nějakého šípku z dálky svítí zelená značička. Ti lidé,
kteří tvoří turistické značení, musí být ohromní nadšenci.
Samozřejmě se mě zmocnila představa Chalupářů v Kersku.
Ale budou asi tři. Jeden nese šablonu, druhý bílou barvu
a třetí zelenou. Jasně, asi to tak není. Ale viděl je někdo,
znáte je? Pokud ano… jak se dělá turistické značení?
Dana Hladečková, Tismice

■ Hasiči díky!
Minulá neděle byla nedělí železnou. Já jsem to věděla,
můj manžel to také věděl, bylo to přeci ve schránce jasně
napsané. Měli jsme totiž v cestě o dům opřená stará železné vrata, která tvořila v tom našem celkovém bordelu třešničku na dortu. Můj manžel mě dva měsíce konejšil tím, že
tato výzdoba je dočasná, protože vrata si odveze kamarád.
Z tohoto kamaráda nějak sešlo, ale objevil se další kamarád
se zájmem o staré vrata. Jezdil si pro ně tolik příštích víkendů, až je odvezli hasiči při sběru šrotu. Ještě jednou díky!
Dana Hladečková, Tismice

■ Popelnice

na tříděný odpad a jejich poklady
Každý z nás jistě zná to staré, dokola opakované klišé
o třídění odpadu. Žlutá popelnice na plasty, modrá na
papír a tak dále. Prakticky denně nás média informují
o důležitosti třídění a stále dokola opakují, jak správně třídit, tedy co do popelnice patří a co ne.
Přes to všechno nás ale útroby kontejnerů na tříděný
odpad nepřestávají překvapovat a takřka denně zde
nacházíme více či méně kuriózní nálezy. Ano, kalhoty sice
obsahují 75 % polyesteru, ale to z nich ještě nečiní plast.
Pokud se jedná o zářivky, ty můžeme zcela zodpovědně
z kategorie skla vyřadit a přesunout je do kategorie nebezpečného odpadu. Ani lampa se dřevěným stojánkem,
i kdyby se snažila sebevíc, nikdy nebude patřit ani do jedné
kategorie tříděného odpadu. A do procesu recyklace se
zcela překvapivě nezařadil ani pár starých, patrně již dosloužilých matrací.
Kapitolou sami pro sebe jsou dráty a kabely.Ty skutečně
klamou luzným zjevem a na povrchu se tváří jako plasty.
Ale pod plastem se skrývá, věřte nebo ne, kov, který se také
ještě do kategorie plastů, skla nebo papíru neprobojoval.
Popelnice na plast vydala dokonce i monitor (o ten by
bylo zcela určitě lépe postaráno na sběrném dvoře), větrák,
pár starých bot, několik neplastových částí lednic a tak dále.
A jednoho dne, kdy si myslíte, že vás už nemůže nic překvapit, vykoukne na vás z kontejneru na plast kytara, opravdu ne plastová. Ta mně vlastně podnítila k napsání tohoto
článku, jehož cílem je upozornit, že kontejnery na tříděný
odpad a kontejnery na objemný odpad jsou dvě zcela rozdílné věci.
Závěrem už jen tohle: Je báječné, že se najdou lidé, kteří
nejsou líní odpad vytřídit a odnést.Takovým jako oni děkujeme a věříme, že i “hříšníci”, kteří krmí kontejner nejrůznějšími kuriozitami, se napraví. Vždyť vás to vytřídění o tolik
vašeho drahoceného času nepřipraví...
Veronika Oubrechtová, Limuzy
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O NÁS
■ Odešli ...
Paní Zdeňka Badová z Limuz
Pan Jiří Nový z Tismic
Příběh:
JINAK NEŽ DOUFALI
Jeden rolník cítil, že nastává jeho poslední hodina.
Měl jediné přání: Aby jeho synové i jejich synové
a vnuci a pravnuci pokračovali v práci na hospodářství.
Proto je k sobě zavolal a řekl jim: „Již brzy odejdu
z tohoto světa. Ale vy můžete získat na naší vinici
velké bohatství, pokud budete pečliví.“
Synové se domnívali, že tam jejich otec ukryl poklad.
Kopali tedy po smrti svého otce na vinici sem a tam,
aby ho našli. Ovšemže se jim to nepodařilo! Protože
ale při svém hledání vinici pečlivě okopávali, vydala
jim mnoho plodů.
dobré.jitro.cz

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
■ Narodili se ...
Nicol Jordáková z Tismic
Matěj Hladík z Tismic

■ V podzimních dnech

svá životní lubilea slaví:
Helena Benešová z Limuz
Ludmila Šašková z Limuz
Marie Dlouhá z Tismic
Josef Strnad z Tismic
Eva Nová z Tismic
Marta Bosnovičová z Tismic
Stanislav Chvátal z Tismic

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

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