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Dobrý směr a jasné cíle v novém roce 2010
přeje Obecní úřad Tismice
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Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla aneb
„velké sucho a odstoupení Masaryka“
■ ROK 1934
Katastrofální sucho
Letošního roku krize, která zachvátila všechny stavy, se
nikterak nezmenšila. Poněkud polevila v raportu za hranice následkem znehodnocení naší měny pro zahraničí. Na
domácí trhy toto znehodnocení nemělo však vliv.
Aby krize byla zvětšena, uhodilo letošního roku takové
katastrofální sucho, jaké ani mezi nejstaršími není pamětníka. Vůbec nepršelo od konce dubna do konce července.
Obilí na polích schlo, pícniny se ztrácely a nebylo dobytek
čím krmiti. Nejvíce suchu byly vystaveny písčité půdy, u nás
k Rostoklatům a Nové Vsi. Na mnohých polích obilí vůbec
nevymetalo, dorostlo výše několika centimetrů, že bylo
buď zaoráno nebo požato ke krmení a ještě nevydatnému.
Do oranic se sely různé směsky, aby byla jakáž - takáž
náhrada za jeteloviny, které žárem „hořely“. Teprve srpnové vydatné lijavce ovlažily vyschlou půdu. Podzimní směsky
a strnišťáky částečně nahradily krmivo.
Následkem nedostatku krmiva byl dobytek prodáván
a přirozeně že pod cenu. Pící se šetřilo.
Vláda postiženým krajům sice poskytla náhradu za krmení, ale toto opatření daleko nepostačovalo k náhradě
zašlých pícnin. Ve zdejší obci připadlo 20 Kč podpory na
jeden kus dobytka, ale peníze nebyly vyplaceny
v hotovosti, ale každý si mohl za tento obnos zakoupiti
u hospodářského družstva v Českém Brodě nutné krmivo.
Podpory se také nedostalo všem. Ti, kteří kromě hospodářství provozují nějakou živnost, podpora udělena nebyla.
Z tohoto opatření vznikalo příliš mnoho sousedské nevůle.
Ceny obilí
Aby ceny hospodářských produktů, hlavně obilí, nebyly
vystaveny bursovní spekulaci, zavedla vláda pro sklizeň tzv.
státní monopol. Obilí vykupoval „Státní obilní ústav“ prostřednictvím hospodářských družstev nebo obchodníků
s obilím. Jinému hospodář nesměl obilí prodati. Ceny stanoveny pevné s měsíčními příplatky. Pro pšenici stanovena
v září základní cena 162 Kč, pro ječmen 124 Kč, pro oves
110 Kč, pro žito 120 Kč. Měsíčně se tato cena zvětšuje
o 1.50 Kč na metrickém centu. Všechny zásoby obilí měly
být do 31. prosince l.r. přihlášeny k prodeji. Tímto opatřením se ceny hospodářských plodin stabilizovaly. Podobně
jako na obilí, byly vydány směrné ceny i na ostatní plodiny,
kromě mléka a dobytka.
Úroda hub
Následkem tepla a vydatných srpnových dešťů, rostla
v lesích nebývalá spousta hub všeho druhu. 1kg malých
hřibů k nakládání byl za 3 - 5 Kč a ještě se těžko prodávaly. Houby rostly do pozdního podzimu. Pro nezaměstnané,
jichž letošního roku bylo mnohem více než v letech předešlých, byla tato nevídaná úroda pravým dobrodiním. Les
zmírnil bídu v mnohých a mnohých rodinách. Na houby do
našich lesů (i všude jinde) jezdili lidé ze široka daleka. Zjev
téměř válečný.
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Silnice k Českému Brodu
Koncem léta byla provedena další povrchová úprava
okresní silnice z Tismic do Českého Brodu. Přes ves však
úprava provedena nebyla. Byla slíbena příštího roku,
budou-li totiž finanční prostředky.
Českobrodský okruh
Letos prvně pořádány byly závody motorových vozidel
na tzv. Českobrodském okruhu, který vedl z Českého
Brodu přes Tismice na Vrátkov, odtud Dolánkami na
Kostelec nad Černými lesy a zpět do Českého Brodu,
ovšem k malé radosti podél silnice bydlících občanů
a hlavně slepic a hus.
Žaloba f. Boleslava
Firma Boleslava, která r. 1930 prováděla v zastoupení
p. Františka Palme ze Štolmíře rozšíření sekundární sítě
v obci, nemohla se dočkati od obce splátky a tuto žalovala. Obec se ohrazovala jasnou úmluvou o tom, že
zaplatí, až jí bude vyplacena státní podpora. Krajský
soud v Praze rozhodl, že jednak je žaloba předčasná,
a jednak, že obec položku firmy nepopírá. Soud byl
odložen až do vyplacení státní podpory. Obec však tento
spor nemůže prohráti.
Část podpory na el. obce
Ministerstvo veřejných prací poskytlo obci státní podporu na elektrisaci obce v obnosu 47.000 Kč, ale pak že bude
splacena a ročními splátkami v pěti za sebou jdoucích
letech. Prvá splátka byla poukázána koncem roku v obnosu
9.500 Kč. Tato bude složena u soudu, který rozhodne,
komu má připadnouti – firmě Boleslava nebo Živnostenské
záložně v Českém Brodě, kde si zástupce firmy vypůjčil
peníze na rozšíření sítě.
Předání el. podniku
Ministerstvo veřejných prací pro udělení podpory stanovilo však podmínku, že obec musí svůj elektr. podnik
předat Elektrárenskému svazu středolabských okresů
v Kolíně. Následkem této podmínky a také toho, že dluhy
zatížený podnik nemůže prosperovati, rozhodla se obec
vyhověti podmínce Ministerstva veřejných prací.
Elektrárenský svaz po předchozím prohlédnutí sítě a po
odečtení nutných oprav, nabídl obci 7.147.50 Kč odstupného. Tato velmi nízká cena překvapila všechno občanstvo, ale po uvážení tísnivé doby a protože ani jiného
východiska nebylo, přistoupilo obecní zastupitelstvo, ač
velmi nerado, na tuto nabídku. Elektrárenský svaz převzal
síť dne 1. ledna 1935. Ceny za proud světelný i motorový
sníženy a sice: za 1 KWh světelnou za 3 Kč a za l KWh
motorovou 1.60 Kč včetně daně z obratu. Tímto snížením
se občanstvu částečně nahradí ztráta vzniklá předáním
podniku.
Sběrna mléka
Dosavadní způsob prodeje za jednotnou cenu se neosvědčil a mnozí byli nespokojeni. Utvořeno bylo nové družstvo na podkladě stanov Zemědělské jednoty pro zpeněžení mléka v Praze tak, že členům-zemědělcům se bude
napříště vyplácet cena podle tučnosti mléka. Během roku,
při výměně dovozců mléka nastalo mezi družstvem rozdvo-
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jení. Předsedou nové sběrny byl zvolen p. Karel Milner,
statkář v Mrzkách.
Honební výbor
Byla provedena volba nového honebního výboru.
Starostou byl zvolen dosavadní starosta p. Josef Nehasil.
Volba delegáta do Hospodářské záložny
Počátkem ledna byla provedena volba delegáta-zástupce
členů Hospodářské záložny. Místo dosavadního delegáta
p. Josefa Nehasila, byl zvolen 31 hlasy p. Josef Šplíchal.
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost dělnictva letošního roku následkem
úbytku práce v hospodářstvích, se podstatně zvětšila.
K zmírnění bídy vyplácel stát podporu nezaměstnanosti.
Což však to je na rodinu 20 Kč v potravinách na 14 dní!

■ ROK 1935
Počasí
Letošní rok svým počasím se mnoho nelišil od roku loňského. Sněhu bylo v zimě málo. Květnové mrazy, provázené na počátku měsíce slabším sněžením, byly tak silné, že
zničily pupeny ranných stromů, hlavně třešní, švestek
a meruněk. Květnovými mrazy se opozdil květ o měsíc.
Sucho
Letošní rok byl hodně suchý. Od června nepršelo až do
konce září nebo jen nepatrně a nevydatně. Úroda byla
následkem toho slabá. U obilnin však přece větší než v roce
předchozím. Pícniny, jetel směsky a. p. dlouhým suchem
zaschly, bramborů a řepy se urodilo proti předchozím
létům sotva polovice. Krmiva bylo málo a muselo se přikupovat náhradní krmivo.
Podpory
Následkem katastrofálního sucha poskytovala vláda krajinám poškozeným, mezi nimi byl i náš kraj, podpory na
zakoupení krmiva a částečný odpis na daních. O tuto výhodu se však muselo žádati.
Stromy a keře
Podle vládního nařízení, provedlo se i v naší obci sčítání
ovocných stromů a keřů podle stavu ze dne 1. května.
Sčítání prováděl obecní strážník. Bylo napočítáno:

Jabloní
Slív
Hrušní
Meruněk
Višní
Vl. ořechů
Švestek
Rybízů
Angreštů
Celkem ovocných stromů:
3026, keřů 167, úhrnem 3193 stromů a keřů

931
41
369
37
165
87
1396
99
68
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Nová silnice
Po vzájemné dohodě zdejší obec s Límuzemi a okresním
výborem v Českém Brodě, bylo letošního roku přikročeno
ke stavbě nové silnice z Tismic do Límuz. Náklad na tuto
stavbu hradil okresní výbor ze státního fondu silničního.
Obec Tismice a Límuzy měly přispěti jen povozy a navézt
potřebný kámen na štět a písek na zásyp v částech svého
katastru. Obecní zastupitelstvo zdejší obce se usneslo, protože obecní pokladna zeje prázdnotou, aby povozy byly
rozvrženy na majitele usedlostí podle majetkové výše. Na
dům a jeden korec vlastní půdy připadlo navezení 1m
(běžícího) silnice a to štětu i písku.
Stavbu silnice zadal okresní výbor nejnižší ofertní firmě J.
Šťastný z Prahy za 120.270 Kč s tím, že k pracem musí v prvé
řadě použíti nezaměstnaných dělníků z Tismic a z Límuz
a teprve potom dělníků ostatních. Se stavbou započato
počátkem února. Podnikatel vyplácel dělnictvu malé mzdy.
Za den si dělník vydělal 12 -15 Kč ve skále lámáním kamene ještě méně. Štětový kámen i násypový písek kopán
v Limuzích. Silnice, třebas měla být hotova do žní, nebyla
uskutečněna ani koncem roku. Někteří z občanů odmítli
navézti na ně připadající a určené množství štětu a zásypu
hlavně proto, že lámání kamene šlo pomalu. Do žní nebyl
ještě nalámán a po žních již nebyl čas na tyto práce.
Volby do poslanecké sněmovny a senátu
V neděli 19. května byly ve dvou místních hostincích
konány volby do poslanecké sněmovny a senátu.
Kandidátní listiny byly letošního roku očíslovány podle velikosti kandidujících stran a podle počtu jim odevzdaných
hlasů při posledních volbách. Jednotlivé strany obdržely:

Volby do poslanecké
sněmovny a senátu
Č. 1 Republ. strana
Č. 2 Sociální demokr.
Č. 3 Národní social.
Č. 4 Komunist.strana
Č. 5 Lidová strana
Č. 6 Něm. soc. demokr.
Č. 10 Obch. živn. strana
Č. 11 Národní sjednocení
Č. 13 Nár. obec fašistic.

Volby do
poslanecké sněmovny
103
98
14
34
3
0
22
4
1

Volby
do senátu
95
83
12
34
3
1
18
4
1

Volby do zemského a okresního zastupitelstva
O týden později, tj. v neděli 26. května, konány volby do
okresních a zemských zastupitelstev. Jednotlivé volební
skupiny obdržely:

Volby do zemského
a okresního zastupitelstva
Č. 1 Republ. strana
Č. 2 Sociál. demokr.
Č. 3 Národ. social.
Č. 4 Komunisté
Č. 5 Lidová strana
Č. 10 Obch. živn. strana
Č. 20 Národ. sjedn.
Č. 21 Nár. obec faš.

Do zemského
zastupitelstva
102
82
13
38
3
23
3
0

Do okresního
zastupitelstva
106
77
13
36
3
24
3
1
3
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Obecní volby
Letošní rok byl bohatý na volby. Do třetice byly okresním
úřadem vypsány volby do obecního zastupitelstva na neděli 1. prosince. Počet volených členů obecního zastupitelstva
při letošních volbách zvýšen na 15, protože při sčítání lidu
v roce 1930 měla obec přes 500 obyvatel. Celkově kandidovaly 3 strany, z nichž strana komunistická kandidovala letos
poprvé. Odevzdáno celkově 288 hlasů, z nich byly 4 neplatné. Volební číslo bylo 18. Jednotlivé strany obdržely:

Obecní volby
Č. 1 Sociální demokraté
Č. 2 Komunist. strana
Č. 3 Republ. strana

89 hlasů a 5 mandátů
47 hlasů a 2 mandáty
148 hlasů a 8 mandátů

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:

1. Za stranu sociálně demokratickou
Josef Bílek, domkář, v Tismicích, čp. 102
František Dušek, dělník, Tismice, čp. 98
Josef Pliml, dělník, Tismice, čp. 107
František Hakl, dělník, Tismice, čp. 94
Josef Kudláček, žel. zřízenec, Tismice, čp. 91
2. Za stranu komunistickou
František Dufek, tesař v Tismicích, čp. 103
Alois Tomiška, tesař v Tismicích, čp. 85
3. Za stranu republikánskou
Václav Kaše, Tismice, čp. 39
Václav Jakeš, Tismice, čp. 58
Josef Šplíchal, Tismice, čp. 23
Karel Vosecký, Tismice, čp. 42
Josef Nehasil, Tismice, čp. 17
Emanuel Jonáš, Tismice, čp. 13
Josef Kopecký, Tismice, čp. 61
František Moravec, Tismice, čp. 1
Volba starosty a obecní rady konána až 7. ledna 1936.

T. G. Masaryk – odstoupení
V sobotu, 14. prosince, následkem choroby, zřekl se
svého úřadu první president Československé republiky T. G.
Masaryk za všeobecného pohnutí všech občanů. Za svého
nástupce navrhl ministra zahraničních věcí dr. Eduarda
Beneše.
Dr. Eduard Beneš novým presidentem
Volba nového presidenta vykonána poslaneckou sněmovnou a senátem ve Vladislavském sále pražského hradu ve
středu 18. prosince. Ze 440 odevzdaných hlasů obdržel
dr. Eduard Beneš 340 hlasů, 76 hlasů bylo prázdných a 16
znělo na jméno dr. Boh. Němce, universitního profesora
(kandidát oposice).
Obilní monopol
Aby byla zajištěna cena hospodářských plodin a tím
i prosperita hospodářství, zaveden byl státní obilní monopol. Tímto opatřením byly zavedeny pevné ceny na obilí,
odstupňované měsíčními premiemi, podle doby, kdy bylo
obilí prodáno. Obilí se smělo prodávati jen Státní obilní
4

společnosti, nikoliv volně obchodníkům, jak tomu bylo
dosud. Státní obilní společnost měla v okresích svoje nakupovače – komisionáře -, kteří jedině byli oprávněni obilí od
zemědělců zakupovati podle jakosti. Pro jednotlivé druhy
obilí byly stanoveny tyto ceny: (podle vyhlášky Čs. obilní
společnosti z 3.11.1935, včetně daně z obratu):

Pšenice.
tvrdá 134–66 Kč, polosklovitá 151–65 Kč, měkká 147– 163 Kč
Žito 123–126 Kč
Ječmen 100–120 Kč
Oves 108–114 Kč za 1q
Měsíční příplatky stanoveny pro všechny druhy obilí
1,50 Kč na měsíc za 1q obilí. Pro českobrodskou oblast ustanoveni tito výkupní komisaři: Hospodářské družstvo
J. Gaiger, obchodník a J. Stránský, obchodník, všichni
z Českého Brodu. Rolníci mohli prodati obilí kterémukoliv
z uvedených komisařů. Obilí se muselo zaprodati nejdéle
do 15. prosince 1935, odevzdat (odvézt) mohl podle dohody s komisionářem kdykoliv. Kdo nezaprodal do uvedené
lhůty, ztrácel nároky na měsíční příplatek, popřípadě na
možnost prodeje vůbec. Prodej obilí byl však vázán ještě
jinou podmínkou. Kdo prodal více než 20q obilí – všeho
druhu dohromady - musel od Čsl. obilní společnosti odebrati nazpět 10 % tzv. obilí denaturovaného, a to ovsa, ječmene nebo kukuřice, jako krmivo pro dobytek. Bylo to
zbylé obilí z loňské sklizně přísadou tak poškozeno, aby se
nemohlo semlíti a muselo být použito jedině k výkrmu.
Čsl. obilní společnost, aby měla přesný přehled
o množství vyrobeného obilí, zavedla zvláštní výkazy (knížky), do nichž se zapisoval prodej obilí komisionářům
- tj. druh obilí a jeho cena - množství a dovezené obilí do
mlýna k vlastní potřebě. Ve výkaze, označeném číslem,
jménem majitele, železniční stanicí, zapsána též výměra
obhospodařovaných pozemků podle stavu z 30. 6. 1935
včetně pozemků připachtovaných, počet příslušníků rodiny, dále výměra pozemků osetých pšenicí, ječmenem,
žitem, ovsem a kukuřicí. Do výkazu byl zapisován též 10%
odběr denaturovaného obilí. Koncem června 1936 musely
se tyto výkazy odevzdati prostřednictvím obecních úřadů
Státní obilní společnosti.
Obecní rozpočet
Rozpočet na letošní rok sestaven takto:
Potřeba řádná.
Úhrada řádná.
Schodek: byl uhrazen 200% přirážkou k dani činžovní
a 350% přirážkou k daním ostatním. Na krytí rozpočtového schodku vybírány obecní dávky jako roku minulého.
Protože výnos přirážek a dávek nekryl rozpočtový schodek,
bylo jako loňského roku žádáno o příspěvek ze zemského
vyrovnávacího fondu. Tento přispěl l. r. na krytí úroků částkou 4.133 Kč žel, že posledně.
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Z KRONIKY LIMUZSKÉ …
pokračování z předminulého čísla
aneb „ještě něco o kronikáři“
Stručný životopis kronikáře Františka Škáby
Narodil jsem se v roce 1893 v Sibřině čp. 26, okres Říčany.
Otec můj byl sedlářem na části dvoru panství uhřiněvského.
Do školy začal jsem chodit v roce 1899 do pětitřídní školy
ve Lušticích, dříve okres Český Brod, kde mě zapsal do školy
jeden z posledních českých kantorů Jan Hrubý. V roce 1907
vyšel jsem obecnou školu ve Lušticích a otec můj mě dal do
učení na řemeslo sedlářské a j. obory. Nastoupil jsem
k mistru Janu Vodičkovi na Václavském náměstí do domu
u Zlatého Beránka č.11 dříve 840 st. Na dobu čtyř roků se
stravováním.
Doba pracovní byla do 7 hod večer a neděli dopoledne.
Celkem 77 hod týdně a 7 hod večer a po práci pí mistrové
přinést a nakoupit věci. Celkem 84 hod týdně při velmi
špatném stravování. Zde z domu byl jsem také svědkem
bouřlivých demonstrací za práva lidu a německé a židovské
štvaní. Na demonstranty vždy bylo povoláno vojsko, buď
pěší pluk 73 č. Cheb, posádkou ve Vršovicích nebo
Kavalerie „jízda koňmo“, posádka v Karlíně a pražská policie. Do lidu se tehdy nestřílelo, ale od sečných zbraní
a bodáků bylo mnoho lidu zraněno i usmrceno. V roce
1908 byla „Jubilejní výstava“, která trvala od l.května do
listopadu 1908. Na této výstavě vystavovala všechna řemesla od zlata po železné stroje, vše krásná práce rukodílná,
jen málo strojová.
Po čtyřech letech učení dostal jsem výuční list. Starosta
mé rodné obce mi zažádal o pracovní knížku na okrese,
kde mě popsal, dal razítko a svůj podpis co starosta a okres
dal razítko, že mohu za prací cestovat po celé říši
Rakousko-Uherské a říši Německé až do 21. roku. To byla
celá moje legitimace. Pracoval jsem jako sedlářský dělník.
V roce 1914 byl jsem odveden v dubnu k pěšímu pluku
č. 28 Pražský. V srpnu 1914 po vyhlášení války 26. července
1914 byl jsem povolán do vojska. Odtud mě přeložili
k dělostřeleckému pluku č. 22 do Plzně. Po prodělání výcviku byl jsem poslán i s jinými kamarády na frontu k pluku
č.22 ku pevnosti Přemyšl v Haliči, která byla hájená proti
Ruské Armádě. První střetnutí armád Rakouských
a Ruských nastalo u Rávy Ruské v Haliči, kde se srazila
Rakouská jízda s jízdou Ruskou, kozáci. Ruská jízda vnesla
do armád Rakouských zmatek, které se daly na ústup přes
celou Halič až do Karpat. Přemyšl jako pevnost měla zabránit postupu Rusů. Ti ji ale obešli, uzavřeli kruhem a za měsíc
se vzdala. Velitel 7.armádního sboru, ke kterému jsme náleželi, byl generál Von Klug. Po ústupu armády byl odvolán
a poslán na západní frontu, dobýti Paříž. Zde při přemisťování armády udělaly na něho Francouzská vojska útok
a daleko jej odrazila od Paříže. Tuto velkou chybu mu
Němci nikdy neodpustili a když zemřel, zůstal nepovšimnut.
V roce 1915 poslán jsem byl znovu na frontu do Karpat.
Konečná stanice bylo město Hust. Odtud jsme postupovali
za Ruskou armádou, která zde frontu opustila, až na hranice Haliče ku městu Tarnopol. Důvod daleká doprava
armádě. Odtud jsem přišel nemocen do Vídně, do nemocnice a po uzdravení zase zaslán na frontu r. 1916, zase na
Ruskou.
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Přes Vlad Volyňsky až k městečku Luck, kde sídlili čeští
kolonisté. Po frontě jsme postupovali až jsme se dostali
zpět do Haliče, zde nás naložili do vlaku a převezli do
Rumunska. Více cesty za tuhých mrazů a sněhu dělali jsme
koňmo po nápravě. Zde byl hlavní velitel generál, později
maršál Makensen, Němec. Odtud přišel jsem ke konci
r.1917 do nemocnice v Linci Rakousko a dále do Prahy. Celá
tato válečná léta byla pro českého vojáka velmi trudná. Byli
strkáni do německých a maďarských pluků z důvodu národního. Po demobilizaci byl jsem doma u rodičů od 1918 do
1920, kde jsem s otcem pracoval společně.
V roce 1920 jsem se oženil a přiženil do obce Limuzy čp. 32.
Zde začal jsem živnost sedlářskou. Pracoval jsem 33 roky
samostatně a po sloučení obce v Družstvo a Státní statek,
nabídl jsem služby státním statkům, kde mě přijali. Pro
státní statky pracuji již 11 roků z toho 8. rok co důchodce.
Za celý čas od 14 roků do 71 roků nebyl jsem trestán.
Toto jest můj stručný životopis.
Psáno 26. července 1964
František Škába, Limuzy čp. 32

■ Rok 1963
Motto: „Jsem doma a jdu zas cestou starou,
Za mnou v patách ve vzpomínce jaro“
( Miloš Bureš, z knihy „Otevírání studánek.)
Úvodem
Kronika obce Limuz byla založená r. 1921 a byla vedená
nepřetržitě do r. 1945. Kronikářem byl pan Chlapec Josef,
rolník a dlouholetý starosta, usedlý v č. 1. Po něm převzal
kroniku pan František Škába, sedlář čp. 32. Od roku 1945
až do roku 1963 nikdo kroniku nevedl. Proto se výbor TJ
Sokol rozhodl ujmout se opuštěné kroniky a sestavil skupinu pracovníků, kteří kroniku povedou. Členové skupiny
jsou jmenováni na konci zápisu.
Obec
Obec Limuzy má v r. 1963 čp. 62. Poslední popisné číslo je
sice 67 a sice na domku, který je zřízen z bývalých deputátních bytů dvora. Ale mezi tím bylo několik domků zbořeno
a nebylo znovu postaveno a několik jich samo spadlo. Je to
např. stará kovárna uprostřed vsi pod velikým kaštanem,
domek pí. Josefy Vosecké, zvaný „Na dolíku“, stará
Chlapcova chalupa, starý srubový výměnek u Benáků.
Výstavností obec nevyniká. Staré selské usedlosti, hlavně
hospodářské budovy, nejsou opravovány od konce války.
Patřily po r.1945 nejprve státním statkům, pak JZD Limuzy
a teď velkému JZD Dukla sídlem v Tismicích. Proto jsou
hlavně kůlny, stodoly a chlévy na spadnutí.
Téměř docela zbořená je stará došková stodola u Srpů čp.
4 a u druhých Srpů v bývalé horní hospodě. Dále téměř
zbořený je i starý výměnek ve statku čp.1, bývalém statku
Chlapcově. Tento výměnek má pěkný barokní štít
s barokním dekorem. Také pěkný barokní špýchar
v bývalém dvoře je zjevně ve špatném stavu. Udržované
jsou jen obytné domky, které jsou v soukromém držení.
Staré doškové střechy na obytných staveních byly nahraženy postupně krytinou bezpečnější. Poslední obytné stavení,
5
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kryté došky byl domek čp. 32, patřící panu F. Škábovi.
Pošíval si střechu došky sám a sám si došky dělal, protože
to už nikdo neuměl. V říjnu r. 1961 vyměnil však došky za
krytinu eternitovou.
Pan Horký, poštovní doručovatel, vtipně poznamenal
„historický obraz horního kouta Limuz je zničen“. Ještě že
naštěstí několik neděl před výměnou střechy si domek ofotografovaly uvnitř i zvenčí dvě pracovnice Státního úřadu
památkového. Tyto dvě pracovnice sbíraly obrázky starých
venkovských staveb. Velmi se divily lhostejnosti, s jakou
JZD nechalo tak sejít pěkný výměnek v Chlapcově statku,
o kterém jsme se již zmínili.
Na místě staré kovárny je plánovaná zelená plocha. Letos
se již pracovalo brigádnicky na úpravě terénu a bude se
pokračovat. Také okolí kapličky bylo občany upraveno.
Opraven plot a ošetřeny pěkné stolisté růže, které tam
bujně rostou. Staré stromy na návsi ještě některé stojí, ale
každým téměř rokem jich ubývá. Některé z nich byly neodborně seříznuty a zašly. U statku čp.1 zahynula pěkná lípa,
protože byla neustále podmačována močůvkou, vytékající
ze dvora. Hynou i dvě poměrně mladé lípy u kapličky.
Ovocné zahrady lemující jako zelený pás celou obec jsou
v dezolátním stavu. Jsou prořídlé, staré stromy, pomalu
zacházející. V obci se letos nevysadil ani jeden okrasný, ani
jeden ovocný strom, vyjma v zahrádkách soukromých.
Rybníčky na návsi jsou ještě oba, ale zdivo jejich hrází je
pobořeno, stará strouha, která vede středem vesnice, byla
letos částečně zkanalizována.
Během roku opravilo JZD domek na návsi, patřící kdysi
rolníku J. Chlapcovi (Barunčin domek) pro rodinu družstevníka Jiřího Zelenky. Současně byl opraven i domek
v sousedství, kde bydlí družstevní rodina Šašků.
Místní národní výbor (MNV)
Národním výborem patří Limuzy do Rostoklat, se kterými
mají společnou školu, poštu, stanici dráhy, hřbitov, kostel
a autobusovou linku. V roce 1963 byl předsedou MNV
s. Peterka a tajemníkem Josef Svoboda z Limuz. V Limuzích
je ustanoven občanský výbor jehož předsedou je s. Josef
Uhlíř. Ten je současně místopředsedou MNV a poslancem
za Limuzy u MNV Rostoklaty.
Během roku svolal MNV osm schůzí občanů, na kterých
se probíraly volby do občanského výboru a do rady žen,
hospodaření JZD, občanské povinnosti, zábrana požárů
a úrazů hlavně na silnicích. Na podzim se řešila otázka
připojení zdejší obce místo do Rostoklat, na MNV
v Tismicích. Důvod změny je ten, že Limuzy jsou ve společném JZD s Tismicemi. Tento návrh se občanům Limuz
dlouho nelíbil.
Příčina nechuti ke spojení s Tismicemi byla i otázka
zoraného letního cvičiště TJ Sokol. Hřiště dalo JZD na
podzim zorat, jako nevyužitou půdu, ačkoliv se na hřišti
od jara cvičilo, hrála se tam kopaná a volejbal. Zoralo se
na pokyn „Všudybyla“ z Kolína. Kdo se za touto akcí
„Všudybyl“ skrýval, přesně nevíme. JZD nemělo na hřiště právo, poněvadž hřiště patřilo a patří MNV. Na zákrok
funkcionářů
Sokola,
předsedy
J.
Chrousta
a místopředsedy J. Růžičky bude snad hřiště na jaře uvedeno do původního stavu. Tato záležitost s hřištěm rozladila všechny občany tak, že nesouhlasili s připojením
obce k MNV v Tismicích.
6

Doprava
Přes obec vede dobrá asfaltová silnice z Rostoklat od
hlavní silnice na Kolín, do Škvorce. Z Křižovatky této silnice, vede silnice do Tismic. Tato silnice je ve velmi špatném
stavu. Dále z obce vede půvabná polní cesta k lesu, tak
řečená „cesta lesecká“. Vedle lesecké polní cesty je zachovaná ještě cesta do Mrzek a do polí Lány , tak řečená cesta
lánská. Lánská cesta odbočuje na kraji vsi u křížku, který je
dosud zachován s krásnými lipami. Na druhém konci vsi,
směrem ku Škvorci, stojí překrásný topol černý, asi 80 let
starý, který vysadil zdejší občan Josef Čmelík. Je to zbytek
starých „zelených bran“, které byly u mnoha obcí.
Podobné topoly, jako „zelená brána“ jsou i u Nové Vsi
u Rostoklat. Jsou chráněny památkovým úřadem a nová
dálnice, která se vyhýbá Českému Brodu, se jim rovněž
vyhnula. Mrzecká a lesecká cesta jsou útočištěm ptáků,
zvěře a čmeláků. V lesecké cestě jsou malé loučky, rostou
tam jasany, olše, třešně, švestky, trnky. Na loučkách rostou
ještě vzácné vstavače. Ale jak dlouho ještě zůstanou tyhle
cesty uchovány.
Přes obec vede autobusová linka ČSAD z Úval přes Škvorec do Českého Brodu. V neděli jezdí až z Buda-Mukařov
a spojuje tak Limuzy 1x týdně se silnicí Kutnohorskou
a jejími autobusy na Prahu. Máme 2x denně spojení na
Český Brod a 2x na Úvaly k vlaku, když náhodou je jízdní
řád takový, že vlak navazuje na autobus. Jinak má autobusová linka význam čistě místní. Většina občanů, kteří pracují buď v Praze nebo v Kolíně, chodí pěšky do Rostoklat, kde
staví zastávkové vlaky.
Obyvatelstvo
Podle neúředního sčítání mají Limuzy v r.1963 obyvatel 210.
Rozvrstvení obyvatelstva podle zaměstnání je zhruba toto:
V JZD pracuje 62 lidí, v zemědělství mimo družstvo pracuje 8 lidí. V průmyslu a obchodě je zaměstnáno 40 lidí.
Penzistů nepracujících, nebo částečně pracujících žije v obci
38. Dětí do 18 let je v obci 55, studenti na středních školách
jsou 3, na vysoké škole studuje 1. V domácnosti je 6 žen.
Během roku se odstěhovala rodina Lupínková a Lisařovi,
celkem 8 lidí. Místo Lupínků se přistěhovali 2 penzisti.
Zemřela paní Kateřina Lacinová ve stáří 83 let a paní Anna
Bednářová ve věku 84 let, obě dlouholeté občanky, které
se do Limuz přivdaly.
Narodily se dvě holčičky a sice Irenka Benešová a Alenka
Zelenková. Nejstarší občankou je paní Chlapcová, které je
92 let.
Hmotná úroveň se dnes měří podle automobilů
a televizorů. Ve vsi je 12 osobních aut a 33 televizorů. Čili
televizor je už v každém druhém čísle. Koupelnu má zařízenou 10 domácností a vodu do bytu má zavedeno
13 rodin. Čili úroveň značně vysoká.
Z mládeže navštěvuje zemědělskou školu Václav Doležal
a Václav Hamták, Josef Benák, Milada a Zdena Vančurovi.
Na technické zemědělské škole v Poděbradech studuje
Zdena Vančurová a od prázdnin Milada Vančurová a Josef
Benák. Po prázdninách končí devítiletku a odcházejí do
odborných škol tito hoši a děvčata: Zdena Uhlířová na stavební průmyslovou školu, Božena Hartigová na zdravotnicou školu pro dětské sestry, Pavel Bada na učňovskou
zemědělskou školu v Liblicích., Josef Šmejkal na učňovskou
školu automechanickou v Čáslavě, Václav Lacina tamtéž.
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Jiří Vosecký na učňovskou školu pro nástrojaře v Kolíně,
Ladislava Navrátilová pracuje v továrně Elektroisola
v Kolíně, Milena Zajíčková se učí dentistkou.
Vojenskou službu nastoupil Josef Svoboda a Václav Čmelík. Tito dva branci uspořádali na rozloučenou rekrutskou
zábavu. Je to odvaha!!
V červenci se ženil Miroslav Svoboda, pilný pracovník
Sokola a vášnivý turista. Chtěl se usadit se svou ženou ve
vsi, ale poněvadž oba pracují v Dětském domě v Praze, JZD
jim nepřiřklo byt. Odstěhoval se proto a TJ Sokol ztratil nejlepšího pracovníka. Druhá slavná svatba byla v srpnu.
Vdávala se dcera pana Vondráčka, vedoucího zdejšího JZDhospodářství (farmy). Brala si Jana Günthera z Tuklat.
Družstevnice podle starodávného zvyku mladý pár ve vratech zatáhly. Třetí svatba byla 10.října. Ženil se syn
Bambáskové, Stáňa Bambásek a bral si Alenu Titěrovou
z Prahy. Také tento pár družstevnice zatáhly a byly pohoštěny stejně jako u Vondráčků. Čtvrtá svatba byla u Jelínků,
kde se vdávala starší dcera.
V září zúčastnilo se mnoho občanů pohřbu prof.
A. Bašusové z Rostoklat, která zemřela na rakovinu ve věku
54 roků. Učila mnoho limuzských dětí a byla všeobecně
oblíbená.
Zdravotní stav obyvatelů obce je průměrný. Je tu poměrně velký počet TBC případů u starších lidí. Z úrazů zaznamenáváme zlomení ruky družstevníka Vratislava Rejholce
a cestmistra Václava Laciny. Oba si pochroumali ruce v zimě
na náledí. Jiří Srp měl lehčí úraz na motorce. Pracovní úraz
byl jen jeden a to u mlátičky, družstevnice Zdena Uhlířová
si poškodila povrchové břišní svalstvo.
V říjnu bylo všechno obyvatelstvo povoláno na snímkování ze štítu a na očkování tuberkulinem. V listopadu
a v prosinci řádily mezi dětmi spalničky, které však neměly
zlý průběh. Škola v Rostoklatech byla skoro prázdná. Také
černé neštovice na podzim hrozily. Proti neštovicím byli
očkováni zaměstnanci dráhy.
Služby obyvatelstvu
Služeb obyvatelstvu je v obci málo. Je tu jedna prodejna
Jednoty a jedno pohostinství rovněž Jednoty. Výběr zboží
v prodejně není veliký, protože se počítá se spádovou prodejnou v Tismicích, kam je z Limuz velmi špatná cesta.
Pohodlnější je dojet do Českého Brodu autobusem a proto
do Tismic se nakupovat nechodí. Pohostinství je v bývalé
Skalově hospodě na začátku vsi směrem od Rostoklat.
Budova pohostinství je sešlá zvenčí i uvnitř. Proto se většina schůzí i zábav dělá v místnostech MNV.
Výbor Jednoty měl 12 výborových schůzí a 5 schůzí členských za účasti 125 členů. V prodejnách bylo provedeno
32 kontrol. Na jednu provozovnu připadlo 16 kontrol. Při
kontrolách nebyly shledány žádné vážné nedostatky až na
nemožný WC v pohostinství. Výroční schůze Jednoty byla
27. II. za účasti 26 členů. Na této schůzi přednášel
p. Kohoutek, soudní rada z ONV Kolín, o právních věcech
okresu. Na členských schůzích informovali členové ústředí
v Kolíně o aktuálních otázkách v zásobování.
Prádelna ani sběrna ovoce v obci není. V Českém Brodě
jsou prádelny dvě, sběrna pro čistírnu a sběrna ovoce
a zeleniny. Veřejné lázně nejsou ani v Českém Brodě.
Ovoce a zelenina a zemědělské produkty se vozí do Českého Brodu, mléko a vlna z ovcí do Prahy. Auta sběrny však
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obcí projíždějí. V zdejší Jednotě se vykupují jen vajíčka
a šípky. Sběrné suroviny do obce občas jezdí pro papír,
hadry, láhve.
Zdravotní střediska jsou všechna v Českém Brodě, kde je
u nemocnice zřízena i poliklinika, lékařská pomoc je pohotová a rychlá. Naše obec má jako obvodní lékařku Mudr.
D. Hanzlíkovou. V samotné obci je 6 dobrovolných sester
ČSČK, které poskytují první pomoc. Je tu i 6 dárců krve. TBC
se léčí v sanatoriu v Černém Kostelci. Porodnice je v Českém
Brodě, kde je i lékárna.
V obci je zavedena elektrika a v domácnostech je 38 praček a ledniček. Sama obec je elektricky osvětlovaná, jenže
bohužel některá světla často nesvítí.
Místní rozhlas, kdysi tak oblíbený a používaný, už léta
nefunguje. Do obce vede jedna telefonní linka a sice do
kanceláře JZD. Je všeobecně používaná, hlavně v případech
onemocnění. Obsluhuje ji obětavě i po úředních hodinách
D. Bambásková, účetní JZD.
Organizace fungující v obci
Československý červený kříž měl v r. 1963 členů
31. Dlouholetou předsedkyní je Marie Vosecká, která je
rovněž dobrovolnou sestrou. Hlavními pracemi v roce bylo
pořádání přednášek, kontrola dojení mléka, zdravotnická
pohotovost při různých příležitostech, poskytování první
pomoci a školení dětí v BPZO. Chlévy kontrolovaly členky
Vosecká, Růžičková, Jelínková. Doporučily vybílit chlévy
a mlékárnu, což se také stalo. Školení dětí v rostoklatské
škole měla na starosti V. Navrátilová a J. Šašků. Vyškolily
8 dětí. Dále se odbočka zúčastnila slavnostního otevření
polikliniky v Českém Brodě.
Spolu s TJ Sokol organizovala sběr starého železa v obci
Zdravotní pohotovost na srazu mladých turistů na Klepci
dne 7.4. měla M. Vosecká a Jana Šašků. Dne 16. dubna
pořádala odbočka zdravotnickou přednášku MUDr.
Munzarové za účasti 42 členů. Před přednáškou byla kulturní vložka, ve které hráli členové divadelního kroužku
TJ Sokol. Za dobrou práci bylo vyznamenáno 5 členů a to:
Slavík Alois, Ludvika Doležalová, Věnceslava Navrátilová,
Marie Šmejkalová a ing. Dr. A. Horynová. Výroční schůze
byla 1. prosince. Předsedkyní byla zvolena opět Marie
Vosecká. Na výroční schůzi přednášel primář MUDr. Šálek
o chřipce, jejím léčení a prevenci.
Rada žen při MNV má 7 členů. Předsedkyní je Anna
Vondráčková. Rada žen neprojevuje žádnou zvláštní iniciativu, protože členové jejího výboru jsou současně činní ve
výboru ČSČK a TJ. Sokol. Připojuje se proto k akcím těchto
organizací. 8. III. oslavila RŽ současně s JZD mezinárodní
den žen. Projev měl tajemník Josef Svoboda. V témže měsíci pomáhaly členky vyčistit místo po staré kovárně, kde má
být založen malý parčík. Vydatně pomáhají členky RŽ
v úkolech JZD. S TJ. Sokol pořádají zájezdy do divadel.
Hasiči jsou další organizace, která není příliš činná.
Předsedou je Josef Růžička. Mají 28 členů a scházejí se na
výborových schůzích. Stříkačku nemají a proto necvičí.
Účastní se v době žní pravidelných nočních hlídek, které
mají zabránit případným požárům na polích a ve skladištích. Hlídky trvají po celou dobu žní. Výroční schůzi měli
v lednu 1964.
Svaz mládeže nefunguje v obci vůbec. Předsedkyní je
Zdena Vančurová.
7
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SČSP je v obci založen a neprojevil se dosud žádnou činností.
Místní organizace KSČ má 25 členů. Jejím předsedou je
s. tajemník Josef Svoboda. Jsou tu organizováni hlavně
starší lidé, kteří nejsou v závodních organizacích. Výroční
schůze byla 31. ledna 1964. Během roku bylo několik členských schůzí, na kterých byli členové seznamováni
s důležitými událostmi v životě státním, strany a s událostmi mezinárodními.
TJ Sokol má 69 členů, z toho je 10 mužů, 16 žen, 17 dorostu a 26 žáků. Předsedou je Jaroslav Chroust, místopředsedou Josef Růžička, jednatelem A. Slavík. Cvičitelský sbor
sestává z Mirka Svobody, Marie Benákové, Jana Vančury
a Ing. Dr. A. Horynové. Při jednotě je založen turistický
odbor, který spolupracuje s TJ Hradešín a je velmi čilý. Dále
má odbočka divadelní kroužek, který vede Ing. Horynová.
Nejnověji byl založen i kroužek stolního tenisu za předsednictví Jiřího Srpa. Základní tělesnou výchovu cvičí žactvo
a to ve třech skupinách. Předškolní děti vede Ing. Horynová,
starší žákyně p. Benáková, chlapce Mirek Svoboda
a J. Vančura. Cvičí se pravidelně 1x týdně. Docházka je velmi
dobrá. Tělocvičnou je adaptovaný soukromý byt pana
Bambáska. Je tu nejdůležitější nářadí, ale chybí nářadí
závěsné, které by strop neudržel. V létě se cvičilo na letním
hřišti za vsí. Toto hřiště bylo na podzim zoráno na rozkaz
představenstva JZD a na poukaz „Všudybyla“ z Kolína. Je to
názorný příklad špatně pochopeného hesla: “Ani ar půdy
na zmar“. Na hřišti bylo i zařízení na volejbal a branky pro
kopanou. Hřiště je majetkem MNV. Předseda i výbor protestovali proti tomuto faktu na různých místech. Podle slibu
předsedy snad bude hřiště obnoveno na jaře 1964.
Výbor TJ Sokol se scházel během roku, aby projednal
běžné záležitosti. 10. března byla členská schůze s přednáškou J. Vančury, V. Doležala a J. Šmejkala o cestě po
Slovensku. Přednáška byla doprovázena světelnými obrazy
a byla doplněna M. Svobodou a D. Hrdličkou z Hradešína.
27. října pořádala TJ dětský zájezd do divadla Spejbla
a Hurvínka na Vinohradech. Zájezdu se zúčastnilo 60 dětí
a jejich průvodců.
Ke štafetě míru, dne 7. listopadu přidala TJ stuhu se zdravicí, kterou nesl J. Vančura.
Během roku pracovali členové TJ brigádnicky na různých
akcích a odpracovali na akci Z 93 hodin, na sběru železa
19 hodin a při výsadbě lesních stromků na Klepci 20 hodin.
Celkem 132 hodin, čili každý člen průměrně 2 hodiny.
Turistický odbor, vedený M. Svobodou a D. Hrdličkou,
začal svou činnost hned v únoru, kdy 23. února a 24. stanoval na Klepci za mrazu -16°C. Večer byl na Klepci velký
táborák. Dále se zúčastnili členové TJ srazu mladých turistů
na Klepci dne 7.dubna. Účastníků srazu bylo 800 a závodilo
se v různých sportech. V některých sportech zvítězili i naši
členové. Jan Vančura složil zkoušku z pěší turistiky
a povede dál turistický kroužek za M. Svobodu, který se
mezitím z Limuz odstěhoval. V běžném roce vyhráli členové turistického odboru orientační závody a sice na kolech.
J. Vančura a J. Dupal a pěší závod J. Vančura a Z. Nykodým.
Ve výletové soutěži, v závodě na kolech obsadil J.Vančura
1. místo ve Středočeském kraji. J. Nykodým splnil podmínky předepsané pro turistu a pro plavce ČSSR. Václav
Hamták mladší dostal za vzornou práci o žních odměnou
knihu z OV ČTV v Kolíně. TJ v Limuzích se umístila
8

v krajském pořadí na 3. místě a dostala od OV ČSTV nářadí
v ceně 800 Kč.
Divadelní kroužek také nezahálel. Sehrál jednoaktovku
a recitační pásmo na výroční schůzi ČSČK. Členka jednoty
A.Růžičková organizuje téměř každý měsíc zájezd do
některého z pražských divadel.
Odbor stolního tenisu pilně cvičí a přihlásil se do krajské
soutěže, ve které se umístil na 3.místě.
Kulturní život obce ovlivňuje v první řadě televize a pak
radio. V únoru sledovala celá obec s velkým zájmem mistrovství Evropy v krasobruslení v Budapešti a nemile nesla,
že oblíbený pár sourozenců Romanových byl na 2.místě.
Děvčata začala sbírat fotografie krasobruslařů z ilustrovaných časopisů. Se zadostiučiněním bylo přijato vítězství
Romanových na mistrovství světa – krasobruslení v Cortině
d Ampezzo. Náruživě se sledovalo vysílání z mistrovství
světa v ledním hokeji ve Stockholmu a nepořádaly se žádné
akce v době tohoto vysílání, protože by tam nikdo nebyl.
I pracovní doba se podle tohoto vysílání upravovala.
Oblíbený televizní seriál „Tři chlapi v chalupě“ si nenechal ujít nikdo. O osudech tří chlapů se debatovalo na poli
i ve chlévě. Nejoblíbenější ze tří chlapů byl děda Potůček,
hraný L. Lipským a jeho syn, předseda JZD, hraný Skopečkem. Tento seriál napsal hlavně J. Dietl. Řeší problémy
dnešní vesnice z hlediska tří generací.
Velmi nás zaujalo i televizní vysílání nadšeného přijetí
první kosmonautky světa Valentiny Těrežkovové v Praze.
Sledovali jsme její slavnou cestu po republice, její řeči
a nejrůznější dary, které všude dostávala. Z politických událostí poslouchali lidé v obci vysílání v radiu i v televizi se
zájmem zprávy o moskevské dohodě jednající o částečném
omezení zkoušek s jadernými zbraněmi a o obnovení
smlouvy přátelství mezi SSSR a ČSSR.
Novinkou v televizi byl přímý přenos z Ameriky a to
pohřeb zavražděného presidenta Johna Fitzgeralda
Kennedyho. Přenos se uskutečnil televizní družicí Telstar
a byl u nás velmi dobře viditelný. Zavraždění amerického
presidenta kdekdo ve vesnici odsuzoval.
Během roku jsme navštívili tato představení:
V únoru Josefinu od V. Vančury, v březnu C. k. polní maršálek od E. A. Longena, v dubnu Nezvaný host od
A. Christie, v květnu Tři chlapi v chalupě od J. Dietla,
v červnu Ferdovu komedii Ťululum, v září veselohru
Policajti od hrožka, v říjnu starobylou a pořád přitažlivou
hru J. K. Tyla Paličova dcera, v prosinci hru Rukojmí. Nejvíce
se našim lidem líbila Paličova dcera.
Velká návštěva z Limuz byla na maškarním plese TJ Sokol
v Rostoklatech a pak na estrádě pořádaní ministerstvem
vnitra v Českém Brodě.
V akci Z, zkrášlení měst a vesnic, vysadilo žactvo TJ Sokol
na Klepci 400 smrčků za vedení místopředsedy Sokola
J. Růžičky. V květnu občané brigádnicky upravovali místo
po staré kovárně a místo kolem kapličky na návsi.
U kapličky byl obnoven a natřen plot. O „železné neděli“
dne 21. dubna byla obec částečně vyčištěna od starého
železa. Sběr organizoval TJ Sokol a ČSČK. Sběr řídil
J. Růžička a sebralo se 43 q starého železa, které se odvezlo do sběrny v Českém Brodě.
Místní lidová knihovna dlouho v obci nefungovala, ačkoliv knihovna je v obci od r. 1922. V roce 1961 z iniciativy TJ
Sokol byla knihovna znovu uvedena do provozu.
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Knihovnicí byla MNV jmenovaná A. Růžičková a jí pomáhá
Ing. Dr. Horynová. Knihovna byla přehlédnutá a umístěná
do staré, nevhodné skříně, protože jinou nemáme.
Počáteční stav po převzetí byl 234 knih. Koncem roku 1963
bylo už 274 svazků. Nové knihy byly získány jednak darem
ONV Kolín, jednak byly zakoupeny z poplatků za půjčené
knihy. Půjčuje se 1x týdně a za knihu se platí 20 h. V roce
1963 byla knihovna přemístěna do polic v místnosti bývalého MNV. Jsou výhodnější než skříň, ale jsou každému přístupné. Za rok 1963 bylo půjčeno 221 knih, tj. přibližně
každý občan si půjčil jednu knihu. Byly organizovány dvě
besídky o knihách pro mládež. Koncem roku bylo 50 čtenářů. Zájem o knihovnu v obci není. Čte hlavně mládež
a starší lidé, penzisti a nemocní a to především v zimě.
Vůbec se nežádá odborná zemědělská literatura, pak politické knihy.
JZD – Hospodářství (farma) Limuzy
Naše JZD se jmenuje nevhodným jménem Dukla. Patří
k němu vesnice čili farmy Tismice, Mrzky, Vrátkov. Celková
výměra je asi 1200 ha. Je zaměřeno na pěstování cukrovky,
ječmene a semen. V Limuzích je 62 členů JZD, z čehož je
40 žen. Průměrný věk členstva je 40-45 let.
Výroční schůze byla 14. 2. v Mrzkách. Jinak je ústředí
v Tismicích. Předsedou družstva byl zvolen s. Adam.
Informace o JZD získáváme poměrně velmi těžko, poněvadž představení JZD na schůze občanů v Limuzích nechodí,
nečlenové nejsou na členské schůze zváni a členové podávají zprávy kusé a neúplné. Žádný nemá přehled
o celkovém stavu JZD.
Průběh prací v JZD za rok 1963 byl asi tento. Jarní orbou
se dokončovala orba podzimní. Začalo se orat 10. 3. a oralo
se ve dne, v noci až do 25. 3. Ve dnech 4. a 5.dubna se zasel
ječmen, do 12. 4. byla zaseta pšenice. Řepa byla doseta
2. května, podruhé dokopána a vyjednocena 18. července.
Tentýž den začaly žně sklizní ozimého ječmene. Konec žní
byl 20. srpna. Dožínky se slavily 26. 8. v Tismicích. Z 90 ha
pšenice, která byla u Limuz , bylo sklizeno jen 18 ha samovazem, ostatní se sklízelo dvoufázově řádkovačem
a kombajny. 8. 9. byl v Tismicích oslaven mezinárodní družstevní den.
Brambory se začaly vybírat 26. září. Byla jich veliká úroda
180-200q /ha. Pšenice dala v Limuzích na nejlepších polích
54-57 q. Sklizeň brambor skončena 10. října a hned
11. října se začalo s vyoráváním řepy. Řepa byla dosekaná
2. listopadu a 5. listopadu byla odvezená. Při nakládání
řepy se používala mechanizace. V listopadu se vozil chrást
a řízky, vyvážely se hnoje a oralo se. 3. prosince zamrzlo
a orba končila.
Zprávy o živočišné produkci nemáme. V Limuzích je malá
drůbežárna, asi 7 prasnic u Hamtáků, výkrmna prasat, kterou vede K. Nehasil, telata u Srpů a krávy v několika chlévech bývalých statků. Pokud se nám podařilo zjistit, splnilo
JZD za rok 1963 plán ve všech ukazatelích.
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Sněhu napadlo dost v únoru, ale na zmrzlou půdu. Tání
bylo náhlé a prudké a proto skoro všechna voda utekla. Ve
vsi byla úplná potopa k velké radosti všech kluků. Oba rybníky byly plné až přetékaly, ale pole ze zimní vláhy nic
neměla.
Jarní počasí nastalo až 25. března, kdy prvně vyletěly
včely. Špačkové tu byli již od začátku března. Také vlaštovky přiletěly brzo, už v polovině dubna.Ovocné stromy kvetly až v květnu. Říká se – odkvetou-li ovocné stromy
v jednom měsíci, je hojnost ovoce. A skutečně byla. Do třešňového květenství přišlo studené počasí, severák, v noci
+ 3°C. Přes to bylo třešní hodně, očesaly se, docilovalo se
slušných cen 2.20 Kč až 3.60 Kč/ 1 kg.
Léto začalo velkými vedry, které dostoupily vrcholu koncem července a v srpnu, kdy bylo několikrát až 40 ° na slunci. Pršelo velmi málo. V červenci spadlo jen 45 % srážek
dlouhodobého průměru. Ve studních ubývalo vody.
V Liblicích, kde jsou velké pekárny, nebyla v srpnu voda na
zadělávání chleba a chleba se do vsi vozil z Prahy. První
větší déšť (10 mm na 1 m2 přišel ) přišel 27. a 28. srpna.
Podzim byl krásný a suchý. Brambory i řepa se pohodlně
sklidily. Zima začala znovu 3. prosince , kdy začalo mrznout
celodenně a půda zamrzla. Mrazy zpočátku malé -2 až
-6°C, nepolevovaly, ale během prosince přituhovalo.
Největší mráz byl z 23. na 24. prosince a to -22°C. Po vánocích nastala krátká pravidelná vánoční obleva, ale
k Novému roku znovu přituhlo. Sníh do konce prosince
skoro nepadal. Mrzlo na holo.
Kroniku za rok 1963 vypracovali:
Anna Růžičková, kronikářka
Marie Vosecká za ČSČK
Alois Slavík za TJ Sokol
Ing. Dr. A.Horynová, dokumentátor a zapisovatel
Celkové hodnocení roku
Rok 1963 byl poměrně klidným rokem. Život na vsi šel,
určován především ročním počasím a potřebami zemědělství, než politickými událostmi. Ty sem zaléhají jen z dálky.
Rok byl úrodný, ale suchý.

Počasí
Zima v roce 1962/63 byla tuhá. Mrzlo celodenně a bez
oblev od 3. prosince 1962. Mrazy byly veliké a držely se
přes celou zimu průměrně na -16°C až -18°C. Největší
mrazy byly koncem ledna a začátkem února -20°C až -22°C.
Mrazy přestávaly 3. března a 7. března začalo rychle tát.
9
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HISTORIE SE DOTÝKÁ
I SOUČASNÉHO ŽIVOTA

■ aneb „jak pokračuje rekonstrukce

basiliky v Tismicích“
Projektu „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích –
celková rekonstrukce objektu“ pokračuje. Investorem stavby je Římskokatolická farnost Český Brod. Obec Tismice na
základě darovací smlouvy přispívá na tuto akci částkou ve
výši 400.000 Kč. Podrobné informace o postupu prací spolu
s fotografickou přílohou lze dohledat na www.rtf.cz.
Projekt v současnosti řeší dva základní úkoly a to odvlhčení zdiva a odvodnění okolí, následně pak zajištění klenby
střední lodi táhly.
V podzimních měsících byl proveden archeologický průzkum v rozsahu, jež ukazuje obrázek číslo 1.
Následující obrázek pak ukazuje, jakým způsobem mají
být zajištěny základy. V provedené SONDĚ č. 2 a SONDĚ
č. 4 bude pro ověření původního způsobu založení obvodového zdiva "rozebráno" v pásu šířky ~ 1,0 metru jeho
dodatečné rozšíření - viz obrázek číslo 2.
Posouzení skutečného stavu původních základů je nutnou podmínkou pro provádění dalších prací - odvodnění
a zadláždění okolí kostela. V případě velmi nekvalitního
nebo narušeného původního základového zdiva bude
nutno provést jeho sanaci, nejspíše jeho zpevněním
a zajištěním pomocí tlakové injektáže.
Aby se zabránilo nežádoucímu shromažďování prosakujících vod v provedených sondách, je nutno u nejvýraznějších / nejhlubších z nich zajistit rychlý odtok těchto vod do
bezpečné vzdálenosti od základů kostela. Zpětné zasypání
sond jakoukoliv pórovitou/mezerovitou hmotou jako např.
zeminou nebo štěrkem, i při jakékoliv míře zhutnění, nezabrání, aby se do výkopů nestahovala voda po dekompresní
křivce; řešení tohoto problému vyplněním sond betonovou
směsí zde nelze považovat za vhodné řešení.
Ze sond provedených na jižní straně kostela, tj. ze
SONDY č. 1, č. 2 a SONDY č. 4 je navrženo provést "oddrenážování", které by vždy bylo zaústěno v patě opěrné zdi
podél přilehlé komunikace. Toto řešení je založeno na skutečnosti, že tato úroveň drenáže bude zajišťovat pouze
odtok případných prosáklých podzemních vod, jejichž
množství je zde vzhledem ke konfiguraci terénu minimální; odvod povrchových dešťových vod pak bude zajišťovat
provedené zadláždění po obvodu kostela a navazující
systém "horní" drenáže" a kanalizace (viz obrázek č. 3).
Vzhledem ke stavu dochovaných ploch zadláždění je
nutné provést jejich úplné předláždění. Ve vyznačeném
rozsahu bude zadláždění doplněno a na severní straně
bude nově proveden okapový chodník. Dlažba bude ukládána na drenážní vrstvu hutněného kameniva do lože
z ostrého písku. Vzhledem k relativně velkým šířkám spár
mezi jednotlivými kameny a zejména k absenci střešních
žlabů je nutno pískové lože provést s příměsí hydraulického vápna. Zadláždění okolí kostela bude vyspádováno ve
sklonu min. 2% k vnějšímu obvodu. Zde bude na jižní
a severní straně zadláždění provedena štěrková drenáž,
která bude stékající dešťové vody zachytávat a odvádět do
vsakovacích šachet zřízených v nižší / vstupní části areálu.
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Horní části betonových bloků zasahujících do povrchu
zadláždění budou do tohoto zadláždění zahrnuty. Shodně
bude zachován ve stávající podobě i betonový blok na
východní straně kostela.
Popis dalších prací na rekonstrukci kostela bude zveřejněn v dalším čísle Trubadúru.

NAŠE NOVÉ KRONIKÁŘKY
– OBČANŮM
aneb napište o historii vašeho domu
Na základě velmi zdařilé slavnosti u příležitosti
znovuvysvěcení kapličky sv. Václava v Limuzích
a po nalezení Spisu pamětního obce Limuzské
z roku 1929 při otevření makovice kostela sv.
Martina v Rostoklatech v rámci jeho rekonstrukce
bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat v psaní
kroniky v Limuzích. Původní kronika byla uzavřena posledním zápisem, kterého se ujala paní
Helena Vujkovičová z čp. 16, a kterým byl doslovný opis Spisu pamětního obce Limuzské z roku
1929.
Do kroniky Tismic jsou pravidelně uskutečňovány zápisy, avšak tato činnost v Limuzích chybí
a proto je na místě ji obnovit. Shromažďováním
námětů a ručnímu psaní se bude věnovat paní
Helena Vujkovičová a Václava Coombesová.
Relevantní témata a nápady budou vítány od
všech občanů.
Vyzýváme proto občany nejen Limuz, ale
i Tismic, a to stálé i víkendové, aby pro úvodní
stránky kroniky Limuz, a také pro tismickou kroniku, napsali o historii svého domu, případně
o historii své rodiny. Pro tento účel a pro určité
zjednodušení byl vytvořen přiložený dotazník,
avšak dalším informacím se meze nekladou!
Pokud budete mít zájem, napište cokoliv!
Jakékoliv další historky, které se k domu vážou, ať
už vlastní zažité příběhy, nebo historky převyprávěné minulými vlastníky nebo sousedy či jinými
„pamětníky“ jsou vítány.
Další témata, fakta a příběhy prosím zasílejte
na ou.tismice@volny.cz nebo na adresu obecního
úřadu, případně vhoďte do poštovní schránky
domu Limuzy čp. 16 nebo 23. Za všechny příspěvky předem moc děkujeme!!!
(vc)
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Obr. 1: Provedený archeologický výzkum

Obr. č. 2: Zajištění základů
11
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Obr. č. 3: Základní drenážní systém

Obr. č. 4: Zadláždění okolí kostela
12
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■ aneb noví dárci …
Na další obnovu kostela v budoucnu přispějí noví dárci.
Jedním z nich je Nadace VIA, která by ráda částkou
30 tis. Kč podpořila zhotovení sádrového odlitku sochy
Panny Marie, která byla ze vstupního schodiště kostela
sejmuta v minulém roce.
Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace,
která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost
české pobočky americké nadace The Foundation for
a Civil Society, jež působila v Československu od
roku 1990. Od svého vzniku rozdělila Nadace VIA již
přes 225 milionů Kč na více než 2 500 projektů
v oblasti místního rozvoje, rozvoje neziskových organizací a rozvoje filantropie. Nadace VIA je grantově
operační nadace a pomáhá jak prostřednictvím grantů, tak i promyšlenou nabídkou know-how ve formě
konzultací, koučinku či vzdělávání.
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast
veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti
v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů
a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít
odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně
o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny,
a poté společně měnit plány ve skutečnost.
Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože
jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné.
Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat
bez podpory osvícených jednotlivců, firem
a institucí.
Více informací o najdete na adrese www.nadacevia.cz

Druhým dárcem je paní Irena Nováková, rodačka
z Českého Brodu, jež spolu se svým holandským manželem
založila v prosinci roku 2009 nadaci na obnovu kostela
v Tismicích.
Stichting (Nadace) Tismice
Koncem prosince 2009 jsem spolu se svým manželem založila Nadaci Tismice. Účelem této Nadace je
finančně přispět na restaurátorské práce na kostele
v Tismicích.

Zakladatelé
Nadace Tismice

Ráda bych se představila. Narodila jsem se
v Českém Brodě a vystudovala medicínu na Karlově
Universitě. Posléze jsem pracovala v českobrodské
nemocnici a roku 1969 jsem odešla do Nizozemí. Zde
jsem pokračovala v práci lékařky. Roku 1973 jsem se
provdala za pana Cees Smale, Holanďana, který je
také lékařem. Narodily se nám dvě děti, dnes jim je
30 a 33 let. V Českém Brodě vlastním domek, který
jsem zdědila po mamince, a do nějž se dosud na krátké návštěvy vracím.
Během našeho pobytu zde v Čechách jsme byli zvyklí chodit na mši právě do basiliky v Tismicích. Tento
starý kostel se nám velmi líbil a uvědomovali jsme si,
jaká je to cenná památka. Bohužel však byla ve
stavu, který vyžadoval rychlou rekonstrukci. Bylo
nám jasné, že jde o velmi nákladnou záležitost.
V minulých letech jsme se na faře pravidelně informovali, jakým způsobem bychom na případnou
rekonstrukci mohli přispět. Teprve při naší návštěvě
v září roku 2009 nám pan farář Matúš Kocián pověděl, že kostel bude rekonstruován z fondů EU. Sešli
jsme se s panem Herzogem, stavebním technikem
vikariátu Kolín, který nám pro začátek doporučil
finančně podpořit relativně menší projekt, např.
opravu nástěnných fresek či zhotovení kopie sochy
vstupního schodiště. Následně jsme za tímto účelem
založili Nadaci Tismice.
Obec Tismice má na svém území výjimečnou historickou památku. Rádi bychom jí tento poklad pomohli zachovat pro další generace.
Irena Nováková

■ aneb jak to bylo v Rostoklatech
V minulém čísle jsme vás, milí čtenáři, informovali o tom, že dne 26. 8. 2009 došlo
v souvislosti s rekonstrukcí kostela v Rostoklatech k sejmutí kostelní „makovice“, v níž byly
nalezeny historické listiny, osmdesát let staré poselství občanů Limuz.
Makovice je již od 14. prosince 2009 zpátky na svém místě a spolu s restaurova-nými listinami do ní bylo vloženo také poselství současné. Dvě nové schránky obsahují veškeré
dokumenty z 18. století, dále dokumenty z roku 1930 a současné listiny vyhotovené obcemi Rostoklaty a Limuzy.

Radka Nováková a Martina Zdražilová, starostky obcí Rostoklaty a Tismice, ukládají poselství
občanů do makovice, jež opět směřuje vzhůru na věž kostela Sv. Martina v Rostoklatech
13
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POSELSTVÍ Z LIMUZ 2009
V souvislosti s rekonstrukcí věže kostela sv. Martina v Rostoklatech v roce 2009 byla po
80 letech opět otevřena makovice kostela a v ní spolu s jinými listinami nalezen Spis pamětní obce Limuzské z roku 1929, určený nástupcům tehdejšího zastupitelstva v Limuzích.
O uložení tohoto spisu, tehdy také u příležitosti opravy střechy věže kostela v Rostoklatech,
informuje kronika Limuz na straně 16.
Po vzoru našich předchůdců, kteří učinili opis nalezených listin z roku 1795 a 1846, jsme přepsali text
tohoto spisu do Pamětní knihy Limuz a pořídili fotodokumentaci.

ho Brodu. Sousedí s katastrálním územím Český
Brod, Vrátkov, Mrzky, Přišimasy, Rostoklaty a Nová
Ves II. Počet obyvatel je 87 (k 31. 12. 2005).
Katastrální výměra činí 398 ha.

Akt vyzvednutí poselství z doby před 80 lety měl pro
nás neocenitelnou duchovní hodnotu, přinesl cenné
informace o situaci v Limuzích v období kolem roku
1929, inspiroval nás k pokračování v psaní kroniky
v době, kdy většina informací je tvořena a uchovávána
v elektronické podobě.

Jádro stávající zástavby obce má v zásadě charakter
rostlé okrouhlice, soustředěné kolem poměrně rozlehlého návesního prostoru, jenž je však z velké části
ve svém středu zastavěn. V Limuzích se nachází nemovitá kulturní památka- špýchar zemědělského dvora
čp. 5.

Dne 14. prosince 2009 s laskavým svolením Obce
Rostoklaty, současného vlastníka kostela sv. Martina,
zastoupeného paní Radkou Novákovou, starostkou
obce Rostoklaty, ukládáme nové „Poselství z Limuz“,
určené našim potomkům.

Správní území obce se rozkládá asi 15 kilometrů od
východní hranice hlavního města Prahy, zhruba na
rozhraní bývalých okresů Praha - východ a Kolín.
Limuzy leží v blízkosti města Český Brod, jež je centrem pro širší spádové území. Dalším spádovým správním centrem je město Kolín. Oblast je poměrně atraktivním residenčním a rekreačním zázemím hlavního
města Prahy. Praha je rovněž významným centrem
pro poměrně dosti širokou spádovou oblast.

Od konce 2. světové války (1945) uplynulo již
64 let. Právě 20 let nás dělí od Sametové revoluce
v roce 1989, 17 let pak od rozdělení původní Československé federativní republiky v roce 1992, oddělení
Slovenska a vzniku samostatné České republiky. Je
tomu 5 let, co jsme jako Česká republika (označovaná
také jako Česko) v květnu roku 2004 vstoupili do
Evropské unie. Limuzy tvoří samostatné katastrální
území, zároveň jsou územně-správně místní částí
Obce Tismice na okrese Kolín, ve Středočeském kraji.
Po volbách v roce 2003 a 2006 stojí v čele obce
7 zastupitelů. Zastupitelstvo tvoří:
Martina Zdražilová, Ing., starostka
od roku 2003 (bydlící v Tismicích 128)
Jan Bouda, Ing., místostarosta
od roku 2003 (bydlící v Limuzích 23)
Eva Doubová, administrativní pracovnice
od roku 2003 (bydlící v Tismicích 104)
Milan Černý, zastupitel
od roku 2003 (bydlící v Tismicích 14)
Luboš Křivánek, zastupitel
od roku 2003 (bydlící v Tismicích 128)
Petr Heřtus, zastupitel
od roku 2006 (bydlící v Tismicích 95)
Václava Coombesová, Ing.,
zastupitel od roku 2006 (bydlící v Limuzích 68)
Obec Tismice má od roku 2006 zpracován územní
plán, popisující fakta o Limuzích následovně:
Obec Limuzy leží ve Středočeském kraji. Katastrální
území obce spadá pod správní území katastrálního
území obce Tismice a leží 4 km jihozápadně od České14

Severní okraj správního území obce tečuje důležitá
silnice I. třídy I / 12; souběžně s ní, poněkud severněji, prochází hlavní koridorová železniční trať č. 010
(011) Praha - Kolín - Pardubice; nejbližší železniční
zastávka se nachází v Rostoklatech. Ještě několik
kilometrů severněji prochází dálnice D11 Praha Poděbrady - Hradec Králové. Všechny tyto významné
dopravní trasy zprostředkovávají poměrně dosti kvalitní spojení správního území obce s bližším i širším
okolím.
Římskokatolická farnost spadá pod město Český
Brod, bohoslužby se konají v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Tismicích, které vede pan farář Matúš
Kocián.
Limuzské děti navštěvují mateřskou školku
v Tismicích, základní školu pak v Českém Brodě, vyjímečně v Praze. Lidé v produktivním věku pracují
v Českém Brodě, v Praze nebo Kolíně a širokém okolí.
Většina rodin má minimálně jedno osobní auto, častěji však používá dva osobní automobily, zejména rodiny s dětmi. Za nákupy (hlavně potravin) jezdí místní
lidé nejčastěji do Českého Brodu, částečně do Úval
a také do Prahy a Kolína. Praha a Kolín jsou asi nejčastějšími místy, kam míří lidé za dalšími nákupy,
návštěvou kina, divadla a také např. bazénu.
Volnočasové aktivity jako je turistika, cyklistika nebo
jenom vycházky se psy, tráví lidé většinou v přírodní
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památce Klepec, která se zčásti nachází v k. ú. Limuzy
a částí v k. ú. Přišimasy. Vede tudy žlutá turistická
značka, kterou se lze napojit na zelenou turistickou
značku vedoucí přes Hradešínský les do Hradešína
a zpět do Přišimas nebo v opačném směru do Mrzek
a Tismic. Pro tyto aktivity a udržení místní krajiny
obec postupně zprůchodňuje a udržuje bývalé polní
cesty do Mrzek, na Klepec a do Hradešínského lesa.

■

zima 2010

G

Limuzy k dnešnímu datu čítají 98 obyvatel (z toho
22 dětí) a v neúplné číselné řadě od 1 do 68 se zde
nachází 64 objektů s číslem popisným a 5 objektů
s číslem evidenčním.
V centru obce se nachází rybníček, dětské hřiště
a společenská místnost, kde se konají volby, schůze
a pravidelně zde probíhá keramická dílna. V obci funguje restaurace a penzion U Kaštanu.
Obec v Limuzích v době nedávno minulé investovala
do:
0 instalace informační tabule v blízkosti kapličky
sv. Václava
0 přípravy projektové dokumentace na zbudování
vodovodu
0 nového veřejného osvětlení
0 obnovení úvozových cest: cesta přes pole na
Klepec (tzv. Třešňovka), Limuzy – Mrzky (tzv.
Mrzecká cesta), cesta mezi čp. 33 a čp. 66 směrem do Hradešínského lesa (tzv. Lesní cesta).
0 projektové dokumentace pro dešťovou i splaškovou kanalizaci, včetně čističky odpadních vod
0 vybudování dětského hřiště
0 úpravy
povrchu nezpevněné komunikace
k bývalé cihelně a vytvoření odtokových škarp po
povodních v roce 2005
0 rekonstrukce a osvětlení kapličky sv. Václava
0 obnovy návesního rybníčku
O veřejná prostranství se stará pan Jaroslav Dittrich
z čp. 56, nyní i s manželkou.
Z kulturních akcí:
Občané Limuz se pravidelně setkávají u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromku a dále pak v rámci
regionální akce konané vždy v dubnu ke Dni Země,
nazvané „Den Země na Klepci“. V roce 2009 se uskutečnil již jeho 3. ročník. V letošním roce na podzim se
někteří lidé z Limuz podíleli na akci „Přijďte (si) zasadit třešeň“ uspořádanou Regionem Pošembeří,
o.p.s. Jejím smyslem bylo vytvořit třešňovou alej mezi
přírodními památkami Klepec I a Klepec II. Limuzští
dobrovolníci dále zasadili 20 dubů, které poskytla
společnost Region Pošembeří, a to na konci Lesní
cesty vedoucí do Hradešínského lesa.
Dne 28. 9. 2009 se v Limuzích konalo Svatováclavské
posvícení, a to u příležitosti 140. výročí vystavění
kapličky a 80. výročí jejího zasvěcení sv. Václavu. Po
uvítacím slovu paní starostky Martiny Zdražilové
vystoupil pan Jan Psota ml., kronikář Hradešína

a zároveň spoluautor knihy: „Drobné památky
v Úvalech a okolí“, který informoval všechny přítomné o historii Limuz, zejména pak o historii kapličky sv.
Václava. Kapličku sv. Václava vysvětil pan farář Pater
Matúš Kocián z Českého Brodu, zvony rozezněl pan
Václav Hamták z Limuz.
Při této příležitosti byl občanům paní Václavou
Coombesovou z Limuz čten v makovici rostoklatského
kostela v srpnu tohoto roku nalezený Spis pamětní
obce Limuzské z roku 1929.
Účast byla veliká, přišlo na 50 lidí, včetně dětí.
Posvícenské pohoštění bylo bohaté, podával se čaj,
káva, a také jablka vypěstovaná rodinnou firmou
manželů Balounových z Limuz. Koláče a jiné dobroty
napekly místní ochotné pekařky, z nichž byla za nejšikovnější vyhlášena paní Dana Kosová z čp. 38.
Květinovou výzdobu kapličky zajistil pan Neil
Coombes z čp. 68, Zahradnictví Limuzy. Při této příležitosti byly vystaveny kroniky Limuz a Tismic. Všichni
přítomní měli možnost se vlastnoručně podepsat na
poslední stránky kroniky Limuz (Pamětní kniha
Limuz). Původní kronika bude tímto uzavřena, posledním zápisem bude právě opis Spisu pamětní obce
Limuzské, kterého se ujala paní Helena Vujkovičová
z čp. 16. V psaní kroniky budeme pokračovat v nové
knize.
Program Svatováclavského posvícení byl zakončen
odhalením informační tabule, o které se postaral místostarosta pan Jan Bouda.
Nyní tedy po sepsání nejdůležitějších událostí
v Limuzích ukládáme toto poselství do makovice
Rostoklatského kostela a po vzoru našich předků prosíme naše nástupce o zprostředkování těchto informací všem lidem, občanům Limuz, v budoucnu.
Zapsala: Helena Vujkovičová, Limuzy 16,
text: Václava Coombesová, Limuzy 68,
Martina Zdražilová, Tismice 128
(ou)
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Z ČINNOSTI
spolků, sdružení a firem
■ Kultura v čase Vánoc 2009
Hasiči zorganizovali pro děti krásný
Maškarní bál. O tom, že se děti opravdu
dobře bavily, svědčí jejich rozzářené
tváře. I dospělí však nezůstali sedět.
Rodiče pomáhali dětem v přetahované,
někteří i tančili. Zem byla pokryta blyštivými střapci, z pódia znělo disko, všichni
si pochutnali na sladké žluté limonádě.
Nikomu se nechtělo domů. Hasičům patří
velké díky.
(ou)

mm
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Firma Arnošt, s. r. o. připravila nejen pro děti svých zaměstnanců, ale také pro děti místní i přespolní Vánoční show
s Janem Čenským a dalšími populárními osobnostmi. Kromě poutavého programu byly pro děti připraveny pěkné ceny.
Akce se určitě vydařila. Firmě Arnošt patří poděkování.
(ou)

Obecní úřad ve spolupráci s pěveckým souborem VOX Bohemica z Českého Brodu a hasiči připravili slavnostní rozsvěcení vánočního stromku v Tismicích. Zpívání a rozsvícení stromku předcházelo malé pohoštění v sále kulturního domu
v Tismicích. Soutěže o nejlepší vánoční cukroví se bohužel zúčastnili pouze pořadatelé, nikdo z občanů možnosti odnést si
zajímavou encyklopedii o obcích Středočeského kraje nevyužil. Že by už v Tismicích nebyly šikovné hospodyňky, které
pečou domácí cukroví, štoly a vánočky?
(ou)

Děti zpívají Panenka Maria a stromek zářil do tmy....

Jedna z výherkyň – paní Jana Křivánková

Pro děti byl přichystán čaj, pro dospělé svařák na zahřátí
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„Strom života“ Nadace Partnerství
– projekt Regionu Pošembeří, o. p. s.
Na výsadbu 40 stromků mezi vrchy Klepec
I a Klepec II získal Region Pošembeří, o.p.s. od
Nadace Partnerství příspěvek 20 tisíc korun.
Celkové náklady projektu činily přes 67 tisíc korun.
Finančně přispěli také partneři projektu, obce
Přišimasy (15 tis. Kč) a Tismice (10 tis. Kč). Alej
se nachází přesně na rozhraní katastrálních území
Limuzy a Přišimasy. Cílem projektu bylo vybudování tradiční cesty lemované vzrostlým stromořadím,
vytvářející nenahraditelný krajinotvorný prvek.
Záměr společně formulovali členové Regionu
Pošembeří o.p.s., zastupitelé obcí Přišimasy a Tismice
a občané z regionu Pošembeří. V rámci Dne Země na
Klepci pak proběhl průzkum názorů, jaký druh stromu by měl být vysazen. Děti z MŠ Tismice připravily
papírové koruny stromů a účastníci pak vytvořili
podél cesty „Živou alej“ s namalovanými korunami
stromů nad hlavou pro názornou představu spojovacího prvku obou částí Klepce.
Sázelo se v neděli 15. listopadu 2009. I díky nádhernému podzimnímu počasí se do práce zapojilo
bezmála 130 lidí, malých i velkých.

… Jan se rozpřáhl
mohutnou palicí

Myslivci uspořádali v lednu 2010 tradiční myslivecký
ples. Organizátoři vše dobře zvládli. Zejména skutečnost,
že do sálu nevpustili osoby neupravené a v podroušeném
stavu, přispělo k příjemnému průběhu plesu. Tombola byla
jako vždy bohatá. Šťastlivci si odnesli 3 kance, několik
srnek, nespočet zajíců, nějakou tu kačenu či pytel zrní.
Děkujeme za dobrou zábavu.
(ou)
Také hasiči plánují svůj tradiční ples na sobotu 20. února
2010. Jistě se i tento vydaří. Držíme palce a přejeme příjemnou zábavu.
Těšíte se na 4. ročník Dne Země na Klepci?
Již nyní si můžete poznamenat do svých diářů, že se
tento uskuteční v sobotu dne 17. dubna 2010. Všichni jsou
srdečně zváni.
(ou)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
■ Jak to bylo a bude s dotacemi?
Program Leader Ministerstvo zemědělství
V minulém roce podala obec Tismice ve výzvě MAS
Region Pošembeří 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. V současné době prošla naše
žádost veškerou administrativní kontrolou Státního zemědělského a intervenčního fondu. Nyní čekáme pouze na
podpis smluv ministrem zemědělství. Obec Tismice by měla
na opravu střechy získat 0,5 mil Kč. Výběrové řízení na
dodavatele bylo zahájeno dne 15. 1. 2010 a provádí se formou přímého oslovení 4 firem. Bude-li vybrán dodavatel již
v tomto výběrovém řízení, začne rekonstrukce v dubnu
roku 2010.
(ou)
■

■ Program

… pan Dittrich
nasadil tempo

…Helenka přidala úsměv

obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Myslíme i na to, jak vypadá náš kulturní dům uvnitř.
Podlaha nebyla cca 35 let renovována. Je třeba ji zbrousit,
vytmelit spáry a několikrát natřít zátěžovým lakem. Také
koberec a oponu jeviště je třeba vyměnit. Obě dekorace
jsou silně zašpiněné a potrhané. Rádi bychom zakoupili
také nové ubrusy. Sada ubrusů pořízená před 5 lety, která
slouží všem organizátorům zde konaných akcí, je již značně opotřebovaná. Přejeme si, aby náš kulturní stánek byl
příjemným a útulným zázemím pro společenské a kulturní
akce. Proto obec Tismice v lednu tohoto roku podala právě
na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o podporu projektu „Když už střechou nezatéká, na řadě je podlaha“, ve
výši 128.000 Kč, tj. ve výši 70% celkových nákladů.
(ou)
■ Ministerstvo zemědělství – kanalizace
V minulém roce jsme neúspěšně žádali o dotaci na splaškovou kanalizaci v Tismicích a to v Programu rozvoje ven-
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kova Ministerstva zemědělství. Naše řešení, dopojení obce
na stávající čistírnu odpadních vod v Českém Brodě, však
naději na úspěch v tomto programu vzhledem k možnosti
získat body za vlastní ČOV příliš nedává. Proto jsme zkusili
jiný program Ministerstva zemědělství a žádost o dotaci
zaregistrovali dne 25. 1. 2010 na Agentuře pro zemědělství
a venkov v Kolíně. Předmětem této žádosti je 1.etapa
odkanalizování obce, resp. cca 2/3 obce. V této první etapě
plánujeme připojit 280 obyvatel. Druhá etapa (Lajtlovice)
by měla být financována z dotačního programu kraje
a v případě kladného vyřízení žádosti na Ministerstvu
zemědělství, požádáme kraj o dotaci na podzim roku 2010.
(ou)
■ Ministerstvo vnitra ČR
V roce 2009 jsme požádali o dotaci
a následně také zrealizovali projekt „Tismice Kontaktní místo Czech POINT, plná verze“. Celkové náklady projektu činili 79 329 Kč a byly v plné výši hrazeny
z Integrovaného operačního programu (IOP) eGoverment
v obcích-Czech POINT“. O tom, jaký praktický užitek
mohou z tohoto projektu občané mít, pojednává článek
„Co nabízí Czech POINT v Tismicích…“
(ou)
■ Původně

projekt pro Ministerstvo pro místní
rozvoj, nakonec projekt financovaný
sponzorským darem – ALEJ LIMUZY
V roce 2009 jsme společně s limuzskými občany plánovali náhradní výsadbu podél nohejbalového hřiště
v Limuzích. O finanční podporu jsme pak žádali v rámci
Programu obnovy venkova MMR ČR. Bohužel neúspěšně.
Výsadbu však obec občanům slíbila a tak nezbylo, než ji
financovat z obecních prostředků. Následně jsme oslovili
pana architekta Flemminga, jež vlastní nemovitost právě
v lokalitě u hřiště. Tento nám již počátkem roku 2009 přislíbil podporu, také proto, že na pokácení nemocných jasanů měl z důvodu bezpečnosti zájem. Věřili jsme, že pan
architekt jistě svému příslibu dostojí, ale že uhradil celou
výsadbu, nás opravdu mile překvapilo. Takže pane
Flemmingu, jménem limuzských občanů DĚKUJEME.
(ou)

Nová výsadba- 7 ks jasanu zimnáře

■

zima 2010

■ Co nabízí Czech POINT v Tismicích…
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné
správy. Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy
z několika informačních systémů veřejné zprávy
a umožňuje ohlásit založení živnosti nebo její změnu.
Na Obecním úřadě Vám poskytneme následující služby:
1. Výpis z katastru nemovitostí
Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez
prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis
konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.
Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního
území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného
budovy a čísla bytové jednotky.
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Výpis z živnostenského rejstříku
4. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Jedná se o výpisy z veřejných evidencí, které lze získat
bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
5. Výpis z insolvenčního rejstříku
Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné
zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis
z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě,
že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolventního řízení.
V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:
- identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
- osobních údajů (fyzická osoba).
6. Výpis z rejstříku trestů
7. Výpis z bodového hodnocení řidičů
Jedná se o výpisy z neveřejných evidencí ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat
pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis
vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu
totožnosti:
- platný občanský průkaz nebo
- platný cestovní pas nebo
- průkaz o povolení pobytu cizince
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba
(zmocněnec), je zapotřebí:
- úředně ověřená plná moc v českém jazyce
- platný doklad totožnosti zmocněnce.
Druhým doporučeným dokladem pro rychlejší ztotožnění osoby u výpisu z bodového hodnocení řidičů je řidičský
průkaz.
8. Autorizovaná konverze dokumentů
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického
dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument,
který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky
jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup
vznikl. Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle
volby zákazníka předáván na CD nebo je zaslán do úložiště konverzí, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
Nosič CD obdrží v rámci konverze zdarma.
19
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Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné
přinést buď na CD (DVD) nebo poslat z datové schránky
zákazníka do datového úložiště. V tomto případě s sebou
zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze.
Ceník
Cena za ověřený výstup (z katastru nemovitostí,
z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, insolvenčního
rejstříku a modulu autovraků)
a) první strana.......................................................100 Kč
druhá a každá další strana ................................40 Kč
b) druhý a každý následný ověřený .......................40 Kč
výstup stejného elektronického dokumentu
bez ohledu na počet stran
Cena za ověřený výstup z registru řidičů
první strana ..............................................................69 Kč
druhá a každá další strana ......................................40 Kč
Cena za přijetí
a) žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů...........50 Kč
Cena za autorizovanou konverzi dokumentů
a) z listinné do elektronické podoby za každou ...30 Kč
i započatou stránku konvertované listiny
b) z elektronické do listinné podoby za každou ...30 Kč
i započatou stránku konvertované listiny

■ Investice ČEZ
ČEZ Distribuce, a.s. připravuje rekonstrukci distribuční
soustavy v Tismicích. V těchto dnech je dokončován samostatný projekt pro Tismice Lajtlovice, které by se nových
rozvodů elektrického vedení měly dočkat již v tomto roce.
Pro zbylou část obce Tismice je pořizován projekt, který
bude výhledově realizován v roce 2011.

■ Cyklotrasy Pošembeřím
Obec Tismice iniciovala a nyní
koordinuje pořízení projektu sítě
cyklotras v širokém okolí. Myšlenka vychází ze studie Česká hrouda,
kterou v minulosti pořídil Region
Pošembeří, o.p.s.
Samotné pořízení projektu není nijak cenově náročné
a spolu s instalací dopravního značení vyjde asi na cca 4.500 Kč
na 1 km trasy. Podaří-li se najít prostředky také v rozpočtu
sousedních obcí, mohly by žluté cyklotabulky zavést cyklisty do Zahrad či Doubku, ale také do Poříčan, Dobročovic či
Klánovického lesa již na podzim tohoto roku.

ZMĚNY V LIKVIDACI ODPADŮ
V ROCE 2010
Vážení spoluobčané, v tomto roce nás čekají některé
změny v likvidaci komunálních odpadů:
■ V souvislosti s nárůstem objemu komunálního odpadu,
který neúměrně stále více zatěžuje obecní rozpočet omezuje obec Tismice s účinností od 1.12.2009 objem sběrných
nádob na směsný komunální odpad tak, že na osobu
a týden je vyhrazena 1/4 objemu nádoby 110 – 120 l.
20

Sběrné nádoby o objemu 240 l nebo více nádob 110-120 l
bude nově umožněno užívat pouze u vícečetných domácností (nad 4 osoby) a ve výjimečných odůvodněných případech. Občané s trvalým pobytem v Tismicích, kteří
v minulosti obecnímu úřadu řádně použití nádoby 240 l
nahlásili a zapsali v rámci své ohlašovací povinnosti do
registrační karty, bude umožněno tuto nádobu použít do
skončení její životnosti. Obec doporučuje občanům
v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami odpad
důsledně třídit na sklo, papír, plast a nápojový karton a tento ukládat do vyhrazených kontejnerů.
Separovaný odpad nesmí být odkládán do popelnic!
Obec dále preferuje kompostování rostlinných zbytků na
vlastních pozemcích tak, aby bioodpad nezvětšoval objem
směsného komunálního odpadu.
■ Z důvodu nutnosti zachovat nižší sazbu DPH (9%
namísto 19%) vypověděla obec Tismice stávající smlouvy
podnikatelům. Podnikatelé jsou povinni likvidovat
odpad v souladu se Zákonem o odpadech a v souladu
s živnostenským zákonem nezávisle na obci. Zajištění
likvidace odpadů podnikatelem podléhá v souladu se
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kontrole Obecního úřadu Tismice.
■ Společnost Nykos nebude od 1. 3. 2010 vyvážet
sběrné nádoby neoznačené známkou. Registrační
známka obsahuje údaj o objemu nádoby a nesmí být
použita v rozporu s tímto údajem.
■ Platba za odpad činí 500 Kč na osobu či rekreační
objekt. Veškeré ostatní náklady hradí obec Tismice ze
svého rozpočtu.
■ Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28.2.
příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková
povinnost za domácnost převyšuje částku 1000 Kč, je možno
poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 28. 2. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
■ Směsný odpad se shromažďuje do plastových či plechových popelnice o objemu 110 -120 l nebo 240 l, označených identifikační známkou svozové firmy. Jednorázově lze přikoupit označené igelitové pytle za 27 Kč.
■ Poplatník má ohlašovací povinnost, tzn. je povinen nahlásit veškeré údaje a změny související s využitím sběrné nádoby.

Inzerce
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JAK JE TO S NAKLÁDÁNÍM
S ODPADNÍMI VODAMI
Do doby výstavby splaškové kanalizace je splaškové
odpadní vody v obci Tismice možné likvidovat pouze těmito způsoby:
■ shromažďováním ve vodotěsných a bezodtokových jímkách (žumpách) povolených stavebním úřadem a zajištěním jejich vyvážení v souladu s obecně závaznými předpisy
■ zřízením vlastní tzv. domovní čistírny odpadních vod
(DČOV), povolené speciálním stavebním úřadem
Likvidace splaškových odpadních vod shromažďováním
v jímkách s přepadem, odtokem, zásakem je dle stávající
právní úpravy nepřípustná.
V obci se zakazuje rozstřik nebo jiná závlaha splaškovou odpadní vodou blíže než 200m od souvislé bytové
zástavby tak, že není přípustné zavlažovat takovou vodou
zahrady a to ani vlastní, neboť je ohrožena povrchová
i podzemní voda. Rozstřik nebo závlaha splaškovou
odpadní vodou předčištěnou v DČOV je možné na základě platného povolení vydaného speciálním stavebním
úřadem.
Vlastník nemovitosti, která není napojena na veřejnou
splaškovou kanalizaci vzhledem k tomu, že to není technicky
možné a nevlastní ani neprovozuje domovní čistírnu odpadních vod, je povinen minimálně 2 roky zpětně uchovávat veškeré doklady o vyvážení vzniklých splaškových odpadních
vod, které likvidoval prostřednictvím bezodtokové jímky
(žumpy). Na vyžádání oprávněného pracovníka vodoprávního úřadu, jímž je ze zákona i Obecní úřad Tismice, dále
Městský úřad Český Brod nebo pracovníka ČIŽP ve stanoveném termínu předloží ke kontrole doklady o četnosti
a množství vyvážených splaškových odpadních vod.
Vypouštění odpadních vod bez povolení je nezákonné a každému, kdo tak činí, hrozí pokuta. Dozor
provádějí a pokuty udělují vodoprávní úřady (obecní
úřady obcí s rozšířenou působností), případně Česká
inspekce životního prostředí. Podnikající fyzické
osobě nebo právnické osobě se ukládá pokuta za
nedovolené vypouštění odpadních vod, a to ve výši
od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč. Fyzické osobě lze za
vypuštění odpadních vod v rozporu s vodním zákonem udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Srážkové vody je vlastník nemovitosti povinen likvidovat
na vlastním pozemku vsakem nebo zaústěním do dešťové
kanalizace obce a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu obce, který řeší technické podmínky připojení.

UŽITEČNÉ INFORMACE
■ Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí v roce
2010 činí „1“ pro k. ú. Tismice i Limuzy.

■ Stav obyvatelstva obce Tismice
dle Českého statistického úřadu byl k 31. 12. 2009
celkem 420 obyvatel. Dle údaje ohlašovny Obecního
úřadu v Tismicích měla obec Tismice k 31. 12. 2009
celkem 468 obyvatel. Z toho v Tismicích 369,
z toho 285 dospělých a 84 dětí. V Limuzích celkem
99 obyvatel, z toho 76 dospělých a 23 dětí.

■
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KMETINĚVSKÁ VÝZVA
Na základě velmi brutálního trestního činu, který byl
v naší obci spáchán před 6 lety – brutální vražda třináctileté dívky, jíž spáchal její stejně starý spolužák – a na podkladě všech následných skutečností, které po tomto činu
nastaly a vešly ve známost se obracím jménem občanů naší
obce Kmetiněves na širokou veřejnost, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní činitele s výzvou
k otevření nové veřejnoprávní diskuse, na jejímž konci by
mělo být přijetí zákona o snížení dolní věkové hranice
trestní odpovědnosti při spáchání obdobných brutálních
trestných a promyšlených trestních činů jakými je vražda.
Především navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl
vézt k široké a věcné diskuzi celou naší společností.
Není možné, aby pachatelé takovýchto trestných
činů byli pouze „ jakoby pokáráni, dáni do jakéhokoliv výchovného ústavu, kde mají dokonce za dobré
chování povoleno téměř vše - vycházkami počínaje
a sledováním televize konče.“
Není současný právní řád příliš nakloněn těmto
pachatelům?
Není pochybnosti o tom, že současná generace
dětí dospívá daleko dříve než tomu bylo
v minulosti. Rovněž tak po fyzické stránce je dnešní
mládež daleko dříve vyspělejší. Pokud by tedy
novou úpravou trestního řádu o dolní hranici trestní odpovědnosti mládeže došlo k jejímu snížení,
mohla by být jejich trestná činnost řešena podstatně širší škálou nápravných opatření.
Myslím si, že při posuzování minimální věkové hranice trestní odpovědnosti je nezbytně nutné si uvědomit, že nezáleží ani tak na konkrétním počátku
trestní odpovědnosti mládeže, ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu delikventního jednání dospívajícího jedince.
Nejenom já, ale i většina našich spoluobčanů je
hluboce přesvědčena, že čím dříve tito mladiství zjistí, že jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude
pro nás, ale i pro tu mládež především.
Otázka tedy zní, je současná právní úprava postačující k trestání takovýchto brutálních trestních činů
končících vraždou? Umožňuje tato právní úprava
dětem mladším 15 let, které se dopustí takovýchto
činů, uložit taková opatření, která by byla odpovídající a dostačující reakcí na jejich delikventní jednání?
Naše společná odpověď zní: „Nikoliv, současný právní řád doslova nahrává těmto pachatelům a proto je
třeba tento zákon co nejrychleji změnit. Myslíme si, že
dnešní mládež je natolik vyspělá, že by měla rozpoznat co se smí a co ne, co je trestné a co nikoliv a co
působí bolest a co ne.“
Už jen představa, že takhle vážně narušený
a nemocný člověk se může zcela volně, bez jakéhokoliv záznamu v rejstříku trestů, pohybovat mezi
širokou veřejností je burcujícím mementem dnešní
doby a celé naší společnosti.
Proto se my všichni občané středočeské
Kmetiněvsi obracíme na všechny naše občany, zákonodárce, ústavní činitele a všechny ty, které nenechavá tento zločin lhostejnými s žádostí o podporu
naší výzvy, která by zahájila hlubší a věcnou diskuzi
na všech úrovních mezi občany naší republiky
o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti
a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů, především končících vraždou.
(Luděk Kvapil, starosta obce Kmetiněves,
23.1.2010)
Pozn. redakce: reagujte na ou.tismice@volny.cz
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MÍSTO PRO POLITICKÝ NÁZOR … ANEB

JAK SE NA TO DÍVÁTE VY?

Jiřina Šiklová
Narodila se v roce 1935 v Praze. Vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. V roce 1965 se podílela na založení katedry sociologie FF UK. Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty vyloučena a později vězněna za šíření zahraniční literatury. Po roce
1989 se vrátila k výuce sociologie a podílela se na založení Katedry sociální práce FF UK či pražského
Centra pro Gender Studies.
Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali.
Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za
komunismu ani nesnilo.
■ Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých
a chamtivých rukou.
■ Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí
se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.
■ Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.
■ Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x
dražší.
■ Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho "oficiální" roční plat.
■ Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.
■ Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci.
■ Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži.
■ Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české.
■ V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další.
■ Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova.
■ I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.
■ Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.
■ Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora.
■ Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.
■ Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály.
■ Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým.
■ Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.
■ Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají.
■ Svou lenost pak omlouváme filozofií, že "jsou stejně všichni stejní", případně "tihle budou ještě horší".
■ Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu.
■ Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž
v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.
■ Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak
přezíravě se k nám budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny
a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.
■ Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se
vždycky nějak dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální "fanoušky", ochotné
jim odpustit úplně cokoli.
■ Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám
nezbude než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát.
■ Kolikrát jsme už slyšeli, že "není koho volit", mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem
studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten "vyhozený"?
Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?
■ Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale
absolutní moc korumpuje absolutně.
■ Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: "A proč jste s tím tehdy něco neudělali?" Připravujme si dnes
odpověď pro naše děti.
■

Nemusíte to podepisovat. Můžete to poslat dál.
Jiřina Šiklová, Klimentská 17, Praha 1
e-mail: jirina.siklova@ecn.cz
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Něco méně úředního z obce
■ aneb Víte, že tu máme vydry?
O tom, že tu máme vydry jsme se dozvěděli od manželů Pangrácových z Tismic. Ochotně nám poskytli „noční“
fotografii tohoto zvířete, které je i není vítaným návštěvníkem naší obce. Jistě mnozí z nás mají radost, že se tato
zvířata v přírodě stále více množí, avšak působí zároveň
i mnohé škody, zejména v rybnících. Je velmi těžké
posoudit, zda mají pravdu ekologové či poškození hospodáři. V médiích se vede diskuze, zda stavy vyder regulovat, či ne. Každopádně, je dobré o tomto zvířeti něco
vědět a je príma mít příležitost uvidět jej ve volné přírodě také u nás.
(mz)

■ …a dokonce Eskymáky?

■

zima 2010

Vydra říční
Je přizpůsobena k životu ve vodě. Její protáhlé
válcovité tělo klade při plavání menší odpor
a dlouhý (asi 50 % délky těla), u kořene zesílený
svalnatý ocas slouží jako kormidlo. Nohy má krátké, nepříliš vhodné k rychlému pohybu po zemi,
a mezi prsty opatřené plovací blánou. Ušní boltce
se ukrývají v srsti, nosní a ušní otvory pod vodou
uzavírá zvláštní záhyb kůže. Srst je velmi kvalitní,
přiléhavá a s jemnou a hustou podsadou, na břiše
připadá na 1 cm2 téměř 50 000 chlupů. Zbarvení
je převážně kávově hnědé, pouze krk a spodní
část těla mají světle šedivý až bílý odstín. Dlouhé
hmatové chlupy na čenichu umožňují orientaci
v kalné vodě či při prolézání nor. Samice mají
2-3 páry mléčných bradavek.
Rozšíření
Obývá celou Evropu a značnou část Asie po severní Írán, Přední i Zadní Indii a některé ostrovy
(Sumatru, Tchaj-wan, Japonsko).
U nás byla hojná do počátku 20. století, avšak
neúprosné pronásledování pro kožešinu i škody na
rybách, a posléze regulace a znečištění řek téměř
způsobily její vyhubení. Až během posledních dvou
desetiletí její početní stavy opět vzrůstají
a postupně se navrací do míst, odkud vymizela.
Hlavní těžiště výskytu leží v pásmu hor a pahorkatin
od Českého lesa přes Plzeňsko, Šumavu a jihočeské
pánve na Českomoravskou vrchovinu, místy žije na
Ohři, v severozápadních Čechách, na Podorlicku, na
Dyji a v moravských Karpatech, přinejmenším
migrující jedince však lze už zastihnout kdekoliv na
vhodných tocích.
Literatura
Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše
savce, 2. doplněné vydání

Vydra říční.
Noc v iglů čp. 128 A
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■ Narodili se

O NÁS

Radek Veselý z Tismic
Kristýna Plašilová z Limuz

■ Odešli
Václav Voslář z Tismic
Václav Lysczas z Limuz

H
■ Svá životní jubilea oslavili

a v zimě oslaví
Manželé Václava a Neil Coombesovi
z Limuz s radostí oznamují, že mají
nového člena rodiny. Šestiměsíční
Davídek se stává novým občánkem
obce Tismice“.

František Procházka z Tismic
Jaromír Polák z Tismic
Silvia Kuprová z Tismic
Dagmar Badová z Limuz
Eva Doubová z Tismic
Zdeněk Bauer z Tismic
Jaroslav Doležal z Tismic

spokojený Davídek

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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– JAK BUDE VYPADAT NÁŠ OBECNÍ ZNAK?

Pište, mailujte, vybírejte spolu s námi (ou.tismice@volny.cz; Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01). Vaše názory budou
zastupitelstvu obce vítaným vodítkem při výběru obecního znaku. Děkujeme.
(oz)
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