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Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
aneb „léta předválečná“
■ ROK 1936
Počasí
Počasí letošního roku bylo převážně deštivé, hlavně zjara
a sice od května až do počátku srpna. Obilí, následkem
častých a vytrvalých dešťů přebujelo a polehalo. Následkem
toho se zrna v klasech nemohla plně vyvinouti a úroda,
proti minulému roku, velmi suchému, byla značně menší.
Slámy bylo mnoho, sýpka však slabá. Nevyvinuté obilky
odpadly do zadiny. Jeteliny, brambory a řepa daly sklizeň
dobrou.
Obilní monopol
Vázané zemědělské hospodářství trvalo i letošního roku
s tím rozdílem, že si Státní obilní ústav z určené ceny obilí
srážel poplatky, jako úhradu na uskladnění apod.
U každého druhu obilí byly poplatky jiné a sice: u pšenice
se platilo z ceny 1q 18 Kč, u žita 9 Kč, u ječmene 12 Kč
a u ovsa 7 Kč. Přirozeně, že s tímto opatřením zemědělci
nesouhlasili. Prodej ostatních zemědělských produktů byl
volný. Jedině řepa byla omezována.
Omezený osev obilí
Aby se nehromadily příliš veliké zásoby obilí ve skladištích Obilního ústavu, byla celá oblast republiky rozdělena
do krajových skupin a každé z nich určena plocha, která se
měla osíti obilninami. Ve zdejší obci stanoven největší přístupný osev pšenicí, žitem, ječmenem a ovsem na 56 % veškeré orné půdy, pro pšenici pak jen 20 % orné půdy.
Zbývající plocha, tj. 44 %, mohla se osít libovolnými hospodářskými plodinami, nebyl-li již omezený dodávkou, jako je
tomu u cukrovky.
Volba starosty a rady
Volba starosty, obecní rady a komisí byla provedena
7. ledna l. r. Starostou zvolen dosavadní starosta p. Václav
Jakeš, domkář v Tismicích čp. 58 ze skupiny republikánské,
prvním náměstkem p. Josef Bílek, domkář v Tismicích, ze
skupiny sociálně demokratické
Do obecní rady zvoleni: p. Václav Kaše, rolník v Tismicích
čp. 39 a František Moravec, rolník v Tismicích čp. 1 ze skupiny republikánské a František Dušek dělník v Tismicích ze
skupiny sociálně demokratické.
Stravovací akce nezaměstnaných
I letošního roku byla značná nezaměstnanost. Na její
zmírnění přispíval stát podporami. Ve zdejší obci bylo
podporováno do konce června 30 nezaměstnaných,
v podzimním a zimním období podpora nebyla zaslána
vůbec. Ženatí dostávali týdně 20 Kč, svobodní 10 Kč podpory tak, že si směli za určený obnos vybrati životní potřeby
u místních obchodníků. Nárok na vyživovací příspěvek byl
však omezen. Ten, který neměl v roce alespoň 90 dní
odpracovaných, podporu nedostal.
2

Dokončení stavby silnice Tismice – Limuzy
Z jara dokončena stavba silnice Tismice - Limuzy. Protože
někteří z místních občanů odepřeli dovážeti zdarma
potřebný kámen, štěrk, písek, musela obec svým nákladem
zbývající část silnice navézti. Českobrodský okres svým
nákladem silnici uválel.
Spolek pro pěstování ovocného stromoví
Na popud ředitele hospodářské školy v Liblicích,
ing.Palase, založen pro Tismice a Limuzy „Spolek pro
pěstování ovocného stromoví a zužitkování ovoce“.
Ustavující schůze konána počátkem října za účasti několika
občanů. Předsedou zvolen p. Jan Prokůpek, rolník na
odpočinku v Limuzích, místopředsedou p. Josef Nehasil
z Tismic, jednatelem říd. uč. Bedřich Krákora. Prvním jeho
úkolem bylo vysázení ovocného stromořadí při nové silnici
z Tismic do Limuz. Stromky za odborného dohledu zakoupeny u p. Funda ve Velími. Z části vysázeny jabloně, z části
višně, hlavně v katastru tismickém. Náklad s vysázením spojený hradili majitelé příslušných polí.
Obec vysadila mezi odumírajícími stromy u obecní silnice
„K Dolánkám“ nové stromky, nákladem 900 Kč. Stromy
rovněž zakoupeny u p. Funda z Velími.
CPO
Vlivem zhoršení mezinárodních poměrů a hlavně vlivem výbojného postoje našeho souseda Německa, nařídila vláda, aby se v každé obci republiky ustavil výbor
pro civilní protileteckou obranu (zkratka CPO), aby
občanstvo bylo informováno o účincích letecké války,
v první řadě o účincích jedovatých plynů, konány přednášky. U nás přednášel nadp. v z. p. Hošek z Českého
Brodu. V naší obci se skládá výbor z 21 členů a to mužů
nevojáků nebo vojáků propuštěných z armádního svazku. Náčelníkem byl jmenován p. Josef Nehasil z čp. 15,
který musel skládati slib věrnosti do rukou okresního
hejtmana. Výbor byl rozdělen do několika skupin
a každé určen přesný a omezený úkol, který by museli
vykonati v případě války a útoku nepřátelských letadel
na naší obec. Všichni i náčelník- byli podřízeni starostovi obce.
Protiplynové masky
K výcviku členů civilního výboru bylo zakoupeno 10 protiplynových masek od p. Chema v Lutíně a sice, 9 masek po
99 Kč, 1 maska za 130 Kč.
Českobrodský okruh
Závody motorových vozidel – motocyklů a aut, konány
jako loňského roku na trati, procházející naší obcí. Za tím
účelem byla částečně opravena silnice v ohebu u kostela.
Půjčka na obranu státu
Podle usnesení obecního zastupitelstva a na doporučení
obecní finanční komise ze dne 29. června l. r. upsáno na
„Půjčku na obranu státu“ z kmenového jmění obce 10 000 Kč.
Nový mostek v lesíku
Na místě zpuchřelého a prohnilého mostku v lesíku přes
potok Bušinec, postaven – p. arch. Fuchs, stavební mistr
v Českém Brodě, nový betonový most, nákladem 7 000 Kč.
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Úmrtí nejstarší občanky
V prosinci zemřela nejstarší občanka obce pí. Marie
Kučerová, nar. r. 1846, ve stáří 91 roků. Zajímavé, že po celý
svůj život, nijak záviděníhodný, vážně nezastonala.
Obecní rozpočet
Obecní rozpočet na r. 1936 byl sestaven takto:
Potřeba řádná:
33 813 Kč
Úhrada řádná:
16 750 Kč
Schodek:
17 063 Kč
Schodek byl uhrazen 125% přirážkou k dani činžovní
a 300% přirážkou k daním ostatním. Původní výše rozpočtu byla poněkud vyšší a žádáno, pak již řadu předchozích
let o příspěvek u zemského vyrovnávacího fondu. Rozpočet
však byl vrácen s tím, aby byly zavedeny všechny přípustné
dávky obecní. Po úpravě výše upraven a tak, jak je uvedeno a od příspěvku z vyrovnávacího fondu upuštěno.
Ale i tak obdržela obec letošníhop roku, ovšem jako
splátku z let minulých částku 1 999 Kč jako příspěvek na
krytí úroků.

■ ROK 1937
Počasí
Počasí v tomto roce bylo celkem příznivé a mnoho se
nelišilo od počasí v roce minulém. Úroda byla poměrně
slabší, avšak obilí dobré kvality.
Volba osvětové komise
18. března byla zvolena nová osvětová komise.
Předsedou zvolen pan Emanuel Jonáš, místopředsedou
Václav Bártl. Členy: Bedřich Krákora, František Vondruška
a František Hakl.
Nový knihovník
Koncem března l. r. resignoval dosavadní obecní knihovník pan Josef Vízner. Nástupcem byl zvolen pan Josef
Hroch, hostinský. A tak se obecní veřejná knihovna přestěhovala do stánku jistě málo vhodného.

■

jaro 2010

muž, který vychovával národ v ideálech demokratických
a všelidských. Význam Masarykův je světový a historii je
dáno, aby jeho plodný život i jeho dílo náležitě zhodnotila.
Nový administrátor
Počátkem září nastoupil na naší faře nový administrátor
dp. František Burián, který vystřídal v duchovní správě oblíbeného vikáře Gráfa z Přistoupimi. Do našeho kostela i do
školy dojížděl a tak fara zůstala i nadále opuštěna.
Rozpočet
Rozpočet na rok 1938 předpokládá řádnou potřebu
32 711 Kč, úhrada Kč 15 949 Kč, schodek Kč 16 762 Kč bude
uhražen 125% přirážkou k dani činžovní a 300% přirážkami k ostatním daním.
Jednání s Němci
V lednu jednala vláda s německými stranami, které byly
ve vládě (soc. dem, křesť. sociálové, něm. agrárníci) o řešení
česko-německého soužití. Kladných výsledků tyto porady
neměly. Sudetoněmecká strana prohlásila, že správní cestou nelze řešit národnostní problém v ČSR. Obtížná jednání byla vedena i s polskými a maďarskými menšinami, jakož
i representanty Podkarpatské Rusi, které 17. února odhlasovala poslanecká sněmovna prozatimní autonomii.
Sudotoněmecká strana
Sudetoněmecká strana, která se u nás cítí „utiskovaná“
podává návrh na ochranu národní svébytnosti Němců
v ČSR. Je již zřejmé, že činnost této strany je řízena
z Berlína a SdP volí proto cestu průtahů a osočování,
v místech pak teror a pronásledování všeho českého. Aby
vláda měla zajištěnu co největší podporu stran, jednal min.
předseda Dr Hodža o vstupu slovenské strany l’udové do
vlády. Marně. A tak na sklonku tohoto roku není bohužel
jednoty v našem národě, tolik potřebné pro nadcházející
rok nebezpečí a zkoušek.

Z KRONIKY LIMUZSKÉ …
pokračování z minulého čísla

Školní výbor
31. října zvolen školní výbor. Předsedou byl zvolen
p. Josef Nehasil, členy: Dušek František st.,Vosecký Karel,
Pliml Jaroslav a Šplíchal Josef.

aneb „cesta z Limuz do Prahy trvá o hodinu méně
než cesta Tůčkem do Moskvy“ nebo „podle norem OV
má každý občan ve vsi přečíst aspoň 3 knihy…“

Cena na pozemky
Koncem října byla sjednána dohoda o ceně pozemků,
které postoupili p. Jiří Černý a František Moravec na stavbu
silnice Tismice - Vrátkov, na 7 500 Kč za ha.

■ ROK 1964
Moto: „Kronika je klíč od domova, který
generace předává generaci druhé“.

Úmrtí T.G.Masaryka
14. září stihla náš národ velká rána. Zemřel president
„Osvoboditel“ T. G .Masaryk ve věku 87 let. Jeho úmrtí bylo
provázeno spontánní účastí nejen celého truchlícího národa, ale i celého demokratického světa. S Masarykem odešel
muž, který spojil dobu obrozeneckou a dobou přítomnou,
jehož zásluhou náš národ dobyl znovu samostatnosti
a spojil se s větví slovenskou v jenom svobodném státě,

Obec
Stavební ruch v letošním roce byl minimální. Omezil se
jen na běžné opravy soukromých domků, z nichž některé
jsou ve velmi dobrém stavu a pěkné na pohled. JZD
v tomto roce neopravilo z budov, které spravuje, vůbec nic.
V dubnu se zřítila jedna z nejstarších staveb v obci
s hezkým barokním štítem a to vejminěk u čp. 1, patřící
kdysi rolníku Chlapcovi.

jedna
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Na jaře, v dubnu, obyvatelstvo brigádnicky vyčistilo ves
a položilo kanalizační trouby do strouhy, která vede celou
vsí. Tím se získala plocha, kterou před kapličkou prozatímně upravila A. Růžičková a Josef Růžička. V létě měla obec
velmi pěkný vzhled, protože řada obyvatel si velmi pěkně
upravila svoje zahrádky před domem. V srpnu se pokračovalo v kladení kanalizačních rour a zakrývání strouhy.
Zelená plocha na místě staré kovárny byla osetá travou
a Josef Uhlíř tam zasadil 2 ořechy. Z nich jeden uschl. Také
řada břízek, které vysázel J. Uhlíř kolem trávníkové plochy
u dvora, v suchém létě prořídla. Některé zašly, některé rozlámala bujná mládež a něco zničili trakroristi. Dne 17. listopadu pozdě večer za velikého větru se zřítila s velkým
rachotem část staré stodoly.Pouliční osvětlení bylo rozhojněno o několik lamp. Bohužel tyto nové lampy velmi často
nesvítí právě v těch nejtmavších koutech obce.
Místní národní výbor
Limuzy patřily do letošního roku MNV do Rostoklat. Po
letošních volbách do MNV přešla obec k MNV do Tismic.
Na veřejné schůzi před volbami byli občanům doporučeni
kandidáti za Limuzy. Dne 14. června byli zvoleni tito občané, jako poslanci do MNV Tismice:
Ludvika Doležalová, Josef Svoboda, Josef Uhlíř, Jan
Vančura, Stanislav Jůna.
Předsedou MNV v Tismicích a tím i v Limuzích, je
S. Jeřábek. V Limuzích úřaduje 1x týdně.
V obci funguje občanský výbor, jehož předsedou je Josef
Uhlíř a členové MNV a dále
A. Růžičková, Josef Růžička, Václav Lacina, M. Jelínková, M.Vosecká, J. Šašků a E. Hamtáková. Občanský výbor
byl svolán 1x za rok a ještě se členové nesešli.

Pepíček, v lednu Evuška Güntherová a v září Jarmilka Šašková. Za rok se narodily v obci čtyři děti a všem se daří
dobře.
Úmrtí
Bylo dost a vesměs staří lidé. V lednu zemřela paní
Terezie Vančurová čp. 2, žena bývalého malorolníka ve
věku 82 let. V únoru zemřela paní Františka Horynová,
vdova po hospodářském správci ve věku 86 let čp. 37.
V dubnu zemřel pan Oldřich Bambásek, bývalý majitel
zdejšího dvora a rodák Limuzský ve věku 75 let. V květnu
se rozloučila se životem paní Antonie Hamtáková, vdova
po rolníku čp.12. V červnu byl do své rodné obce převezen
a v Rostoklatech pohřben bývalý starosta obce, rolník Josef
Chlapec. Zemřel v domě důchodců v Lysé nad Labem. Bylo
mu 81 let. Pohřeb se konal za velké účasti lidí z Limuz
i okolí. Koncem června skončil svůj život pan Alois Slavík,
bývalý majitel hospodářství, který žil v Limuzích od r.1948.
Zemřel ve věku 64 let. Byl jednatelem Sokola, ČSČK
a funkcionářem Jednoty. V říjnu skonala u své dcery paní
Marie Beránková, Jindřiška Uhrová, narozená Tichá
z Limuz. Ranila ji mrtvice dne 15. XI. v sobotu v noci před
posvícením, když přijela na návštěvu ke své příbuzné
A. Růžičkové.

Doprava
Je v naší obci stále špatná. Od loňského roku se nic
nezměnilo. Autobus jezdí 2x denně do Českého Brodu
a 2x denně do Škvorce. Na vlaky nenavazují, slouží jen místní dopravě. Cesta z Limuz do Prahy trvá o hodinu méně
(1 ,5 až 2 hod) než cesta Tůčkem do Moskvy (2,5 hod).

Zdravotní stav
obyvatelstva byl průměrný. Vážných onemocnění bylo
několik, ale všechna skončila dobře. Úrazovost je poměrně
malá. Pracovní úrazy byly dva a to úraz cestmistra Václava
Laciny a úraz na ruce u L. Doležalové, členky JZD.
Svatby byly za letošní rok v obci dvě. V lednu se vdávala
hospodářka JZD a brala si s. Hladíka z Tismic. Druhá svatba byla v září. Zdenka Vančurová, agronomka JZD, si brala
Luboše Pavlínka ze Zlaté. Oba mladé páry se prozatím usídlily v Limuzích.
Celkem v obci přibylo za rok 4 děti a 2 mladí mužové =
6 lidí.
Zemřelo rovněž 6 lidí a to 2 muži a 4 ženy. Čili počet obyvatelstva zůstává týž, jako vloni.

Obyvatelstvo
Rozvrstvení obyvatelstva zůstalo téměř stejné, jako
loňského roku. Z mládeže se do JZD vrátila Zdenka Vančurová, která absolvovala Zemědělskou technickou školu
v Poděbradech. Dále v družstvu nastoupil po skončení
školy Václav Doležal, jako vyučený traktorista opravář
a mechanik. Devítiletku skončily letos 3 děvčata: Hana
Čichoňová, která odešla do Semil do učiliště pro tkadleny,
Jiřina Hartigová jde ve šlépějích své starší sestry na zdravotnickou školu v Kolíně a Míla Vosecká se učí prodavačkou
v samoobsluze v Českém Brodě. Jan Vančura udělal maturitu s vyznamenáním a je přijat na vysokou školu strojnickou.
U odvodu na jaře byli tito branci: Václav Doležal, Zdeněk
Nykodým, L. Jůna, Jan Vančura a Jiří Novotný. Všichni byli
odvedeni. Nástup V. Doležala odročen na příští rok.
Vojenskou službu už nastoupil na podzim J. Novotný.
Do první třídy základní školy nastoupil po prázdninách
Jiří Zelenka a Vláďa Beneš.
Za letošní rok přibyli v obci tito malí občánkové
a občanky: v červnu Hladík Pavlíček, v únoru Piterka

Služby obyvatelstvu
Obstarává dále Jednota v krámě vedeném paní
Benešovou a dozorčím výborem. Předsedkyní zdejší
Jednoty je Zdenka Uhlířová. Výroční schůze byla dne
18. února. Zapsaných členů má Jednota 62. Členské schůze
byly 4 za účasti asi 82 členů. Výborových schůzí bylo 10.
Dne 21. června byl pozván dozorčí výbor na slavnost přátelství v lázních Houštce. Téměř každý měsíc revidoval
dozorčí výbor prodejnu a hostinec Jednoty. Obě prodejny
shledal v relativním pořádku. Závadou bylo, že během roku
nebylo v prodejně některé běžné zboží, jehož je celkem
dostatek, jako např. čistící a prací potřeby. Sortiment zboží
nebyl rozšířen, ačkoliv jsme o to žádali. Důvod – nejsme
vývojová obec. To je zaklínadlo na všechno, cokoliv se má
v obci něco zlepšit. Druhá provozovna, hostinec je řízen
paní B. Skalovou. Svými rozměry nevyhovuje ani prodejna,
ani hostinec, ale zatím se nic podnikat nebude.
Zdravotní instituce jsou všechny v Českém Brodě.
Ošetřujícím a obvodním lékařem zůstala i letos
MuDr. Hanzlíková. Lékařská pohotovostní služba funguje
dobře. Voláme ji obyčejně z kanceláře JZD.
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Ostatní potřebné provozovny – prádelna, kadeřnictví,
správkárna obuvi aj. jsou v Českém Brodě. Letos na podzim
zřídily komunální podniky Český Brod očistné lázně, které
však fungují jen v pátek a v sobotu, v hodinách, kdy nemáme spojení. Sběrné suroviny si občas přijíždějí do obce pro
papír, lahve a starý textil.
Organizace fungující v obci
Československý červený kříž má v letošním roce 31 členů.
Předsedkyní byla znovu zvolená Marie Vosecká. Úkoly
ČSČK vytýčilo vládní usnesení, kterým byla místním organizacím svěřena péče o hygienu a estetický vzhled obce
a zdravotní dozor v chlévech a při výrobě mléka.
V letošním roce vyvíjel ČSČK menší činnost než loňského
roku. 4. března zúčastnila se delegátka B. Rejholcová schůze OV ČSČK. 20. března prodělala odborné školení,
pokladní L.Doležalová, předsedkyně M. Vosecká a revizor
účtů A. Vondráčková. 20. března byla početně navštívená
výborová schůze, na které přednášela sestra Vojhejnová
z OV Kolín o poslání vesnických organizací a uložila místní
odbočce úkoly.
V dubnu prohlédly tři členky (L. Doležalová, A. Růžičková, M. Jelínková) chlévy a kontrolovaly dojení. Nenalezly
žádné větší závady.
Při jarním úklidu obce odpracovali členové ČSČK 31
hodin. V červenci podal výbor hlášení o osobách se slabým
zrakem, které nebyly dosud registrovány. V prosinci se
zúčastnila M.Vosecká a M. Riedlová doškolování dobrovolných sester. V obci je 7 dobrovolných zdravotních sester,
které ošetřily za rok 60 případů. Nejvíce případů ošetřila
V. Navrátilová a J. Šašků. Dárců krve je v obci 7.
TJ Sokol
V obci není zájem o tělesnou výchovu mezi dospělými.
Zato mládež a děti cvičí náruživě a pravidelně. Letos začali
cvičit mládež mladí cvičitelé. Vlasta Nováková se ujala cvičení starších žákyň a předškolních dětí. Václav Hamták cvičí
chlapce. Hlavním úkolem letošního roku má být cvičení
sestav pro III.CS (celostátní spartakiáda). Mládež však cvičí
ve školách a proto se v naší jednotě na ni nepřipravujeme.
Hlavní akce TJ byly tyto: Výroční schůze byla 8.ledna za
účasti 21 členů. Na schůzi jsme se dozvěděli, že naše jednota byla na 3. místě na okrese Kolín. Dostali jsme čestný
diplom za dobrou práci a 800 Kč na tělocvičné nářadí.
Okresní konference se zúčastnila Jiřina Hartigová. 15. a 16.
února byl sraz turistů na Klepci, kde se stanovalo přes noc
za mrazu -16°C. Přítomen byl předseda OV ČST. Naši členové pomáhali při organizování srazu. 29.února pořádal
Sokol Šibřinky. Účastnilo se asi 102 návštěvníků. Druhý den
po Šibřinkách byla dětská veselice. O pomlázce dostaly děti
nadílku do trávy na zahradě a odpoledne hrál divadelní
kroužek pro děti a s dětmi. Účastníků bylo asi 62. 12.dubna
byl další sraz turistů na Klepci za účasti asi 300 členů. Pět
našich členů stanovalo a M. Tuček vyhrál soutěž ve střelbě.
30. dubna pálila mládež čarodějnice na Klepci. V květnu
proběhlo několik společných schůzí TJ. a představenstva
JZD, na kterých se jednalo o obnově zoraného hřiště
a cvičiště. 12. května bylo společně vytýčeno nové hřiště,
které má JZD upravit, oset travou a uvést do status quo
ante. Pak se hřiště ohradí. Dne 1. května zúčastnili se členové oslav 1. máje v Českém Brodě.
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Na konec školního roku připravila Vlasta Nováková
tělocvičnou besídku současně s V. Hamtákem. Bohužel na
besídku se přišlo podívat jen 26 občanů. V srpnu stanovalo
5 děvčat za vedení V. Novákové u Jevanských rybníků a to
týden. V září se začalo znovu pravidelně cvičit a měl začít
trénovat i kroužek stolního tenisu za vedení Jiřího Srpa.
Kroužek se však nesešel. V listopadu se Sokol zúčastnil štafety míru, pozdravnou stuhou, kterou do Rostoklat donesl
V. Doležal mladší.
Na oplocení hřiště dostal Sokol peníze od MNV
Rostoklaty tak, že se na podzim koupily betonové sloupky.
Hřiště přes veškeré sliby JZD zůstalo neupraveno. Velmi
lehce se něco zničí, ale těžko se pak dává znovu do pořádku. Hlavními funkcionáři letos byli: Jaroslav Chroust, předseda, Josef Růžička-místopředseda, Jan Vančura-náčelník.
Poslední akcí bylo předvánoční odpoledne dne 6.XII., které
připravila V. Nováková. Děti dostaly nadílku
Požárníci
Dobrovolní požárníci v obci nefungují. Není tu ani dostatek vody pro úporné sucho, které v roce 1964 u nás panovalo. Zaplať Bůh, že nikde nehořelo.
Politické a hospodářské poměry
Po politické stránce obyvatelstvo informuje hlavně
radio a televize. Politické organizace, jako je místní
organizace KSČ a Svaz mládeže nefungují. Předsedou
KSČ je bývalý tajemník MNV Josef Svoboda. Ten se však
v květnu z obce vystěhoval. V únoru byla ještě výroční
schůze místní organizace KSČ a pak ještě členská schůze
před volbami do MNV. Po odchodu s. Svobody , už žádná
schůze nebyla. Předsednictví převzal snad St. Jůna, mladý
soudruh.
Obyvatelstvo sledovalo v radiu i v televizi zasedání
ÚV KSČ, kde se jednalo o úpravě nájemného a penzí.
Informoval nás v televizi s. Lenárt a to 7. II. V březnu
byl
předmětem zájmu nový občanský zákoník,
v dubnu úprava cen některých druhů zboží. V květnu
volby do MNV a přidělení obce k MNV Tismice. V srpnu
dostali zdejší majitelé motocyklů a osobních aut nadělení v podobě poměrně vysoké daně z motorových
vozidel. Sledovaly se slavnosti 20.výročí Slovenského
povstání. Při nich si uvědomili, že slovenské povstání
nebylo jen záležitostí Slovenska, ale zúčastnilo se ho
i mnoho jiných národů v Evropě, např. Francouzi
a Poláci.
Zájem vyvolala i návštěva N. S. Chruščeva v ČSSR a hlavně
jeho zájezd do JZD Svoboda v nedalekých Bečvárech.
O návštěvě se povídalo po celém okrese dlouho před a po.
Proto bylo velkým překvapením pro všechny, náhlé odstoupení N. S. Chruščeva z funkce předsedy rady ministrů.
Nález beden s nacistickými dokumenty v Čertově jezeře
na Šumavě, byl hotová detektivka. Pak přišly volby presidenta republiky a návštěva stranické a vládní delegace
v SSSR.
Nový způsob plánování v průmyslu a nové uspořádání
průmyslové výroby nemá na vesnici velký ohlas. Vesnici
zajímají především otázky, týkající se zemědělství, nebo
různá nařízení, týkající se bezprostředně i vesnice, jako
např. nová úprava vybírání poplatku za radio, televizi
a elektriku.
5
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Kulturní poměry
Vedle radia a televize, kde máme možnost sledovat kulturní životy, navštěvujeme zájezdově divadla a různé podniky v Praze. Návštěvy organizuje TJ. Sokol a Radou žen
a sice členka obou organizací A. Růžičková. V JZD je kulturní referentkou E. Hamtáková. Divadelních zájezdů bylo celkem 8. V lednu to byla Gozziho Princezna Turandot
v divadle S. K. Neumanna. V březnu Večer tříkrálový od
Shakespeara v Tylově divadle. V květnu Jindřich IV.od
Shakespeara v S. K. Neumanna. V červenci jsme navštívili
Ledebourskou zahradu a představení Berenické od Racina.
V září byli členové JZD v divadle na Fidlovačce na
Branaldově Skříňce s líčidly a pak v Karlíně na staré, ale
pořád líbivé operetě Frimlově Rosemary. V listopadu jsme
byli znovu v divadle S. K.Neumanna na staré Šlechtově
veselohře Třetí zvonění. Poslední zájezd byl v prosinci do
divadla S. K. Neumanna na Hartogově hře Postel s nebesy.
Našemu obecenstvu se nejvíce líbila Rosemary a Třetí zvonění.
S nebývalým zájmem sledovali všichni zimní Olympijské
hry v Innsbrucku od 29. 1. do 9. 2. Místo draní peří nastoupily teď na vesnici táčky televizní, při nichž chodí i ti, kdo
televizor mají, k sousedům, aby si mohli o pořadu popovídat. Letní Olympijské hry v Tokiu měly už méně diváků,
protože byly v říjnu, kdy se sklízejí brambory a řepa. Lidé
jsou unaveni a chodí brzy spát. Nikdo však nevynechal
v sobotu francouzský detektivní seriál Inspektor Leckde
a Babiččinu krabičku, velmi oblíbený pořad starých písniček, uváděný neméně oblíbenou Jiřinou Bohdalovou.
Z ostatních kulturních událostí státních, zaznamenáváme ještě sjezd brigád socialistické práce, kterého se z naší
obce nikdo nezúčastnil. Pak památkový večer u hrobu
Rudoarmějců v Rostoklatech dne 30.dubna, spojený
s lampiónovým průvodem. Večer bylo v Rostoklatech dětské představení, kde hráli i Limuzské děti a kterého se
zúčastnili i limuzští občané. V červnu pořádal Sokol a Rada
žen zájezd do severních Čech. Navštívili jsme státní zámek
Veltrusy, Terezín, Cínovec, Lázně Teplice a vyhlídku Komáří
hůrku. Nakonec jsme se zastavili na večeři v Mělníce.
Zúčastnilo se 40 osob. Zájezd organizovala A. Růžičková
a s. Havlín, který nás autobusem bezpečně dovezl tam
a zpět.Viděli jsme velký kus českého severu, který není
hezký, ale neuspořádaný a zamořený exhalacemi továren,
rozkopaný a má všechny potoky znečištěné odpadovými
vodami průmyslu. Týden po tomto zájezdu jeli členové JZD
do Kroměříže, Luhačovic, Zlína. Byl to dlouhý výlet. Vyjelo
se ve 4 hod. ráno a vrátili se ve 3 hod v noci. Účast 50 osob.
V srpnu navštívili členové JZD okolí Liberce. Vcelku se může
říci, že dnešní vesnice má o kulturní prožitky slušně postaráno.
Lidová knihovna
Je další kulturní instituce ve vsi , která se však netěší valnému zájmu. Koncem roku má 288 svazků. Vzrůst počtu
svazků je 54 knih za 2 roky. Za rok 1964 přibylo 13 svazků.
Nové knihy jsme koupili jednak za poplatky 20 hal. za
1 knihu, vybírané za půjčené knihy, jednak jsme je dostali darem od OV Kolín. Čtenářů máme koncem roku 60 a to
hlavně mládež. Za rok jsme půjčili 168 knih, což je málo.
Podle norem OV má každý občan ve vsi přečíst aspoň
3 knihy do roka tj. pro Limuzy asi 500 knih. V srpnu navští6

vili knihovnu funkcionářky z OV Kolín a nařídily knihovnu
přečíslovat, aby bylo číslování znatelnější, zabalily jsme
knihy do bílých obalů. Knihy se půjčují po celý rok a to 1x
týdně. Složení knihovny je nedostačující. Chybějí tam hlavně čeští klasikové. Knihovna oplývá knihami z doby kultu
osobnosti, které nikdo nechce číst. Snažíme se knihovnu
doplnit hodnotnými knihami, o které by byl ve vsi zájem.
Letos pořádala LK besídku ve prospěch zakoupení dětských
knih. Byla 30. 3. Z výnosu besídky bylo zakoupeno za 76 Kč
dětských knih.
JZD Dukla – farma Limuzy
Složení a zaměření tohoto JZD je v zápise z minulého
roku. V obecní kronice sledujeme hlavně hospodaření
v Limuzích. Máme o tom jen velmi kusé informace, poněvadž členové sami neznají nejdůležitější výsledky a čísla
a na výroční schůze zváni nejsme. Výroční schůze a ples byl
13. II. v Tismicích. Členy na schůzi svážely autobusy. Účast
byla veliká, víc než 90 %. Členové byli celodenně hoštěni.
V únoru probíhalo doškolování družstevníků v Tismicích.
Přebíraly se brambory a při tom se debatovalo, jak málo si
družstevníci během zimy vydělají, což je pravda.
Mezinárodní den žen oslavilo družstvo dne 6. III. Každá
družstevnice byla pohoštěna a dostala zástěru a brigádnice
šátek. Oslavy se zúčastnilo 38 žen a dva muži a to
s.tajemník Svoboda a s. Bejšovec, družstevník. V březnu
rozhazovaly ženy strojená hnojiva a loupaly cibuli pro
závod Fruta v Mochově. V dubnu a to 10. - 12. se začalo připravovat k jařinám. 22. dubna mělo družstvo zaseto 22 ha
řepy, ale v Limuzích ani hektar.
Plán družstva na rok 1965
Výnosy - řepa 350q/ha, brambory - 200q/ha, kukuřice na
zeleno 500q/ha. Obnoví se znovu pěstování vojtěšky na
90 ha. Řepa se bude sít jako jednoklíčkové semeno
a použije se herbicidů a postřiků proti mšici do 30. dubna.
Píce se bude v Limuzích sušit ventilátory.
Přikoupí se 51 březích jalovic Na jednu prasnici se plánuje 13 selat. Dá se do provozu nový kravín v Tismicích a nový
polní mlat. Kravín v Tismicích bude mít dvousměnnný provoz. V roce 1964 se zoralo 8 ha půdy dosud nevyužité(mezitím je limuzské cvičiště). Za 1.čtvrtletí běžného roku
byly všechny dodávky překročeny. Vajíčka o 1 %.
V okresním pořadí je JZD Dukla za I. čtvrtletí na 5. místě.
Řepa byla dosetá od 1. do 5. května. Brambory se sázejí
ručně. Ženy z Limuz sklízejí špenát v Mrzkách pro mochovské mrazírny. Řepa se prvně plečkuje 15. května a 16. května se začalo s okopávkou. První okopávka a protrhávání se
skončilo koncem června a druhá okopávka 10. července.
Všechnu řepu až na 15 ha, udělali si limuzští sami.
Zbývajících 15 ha udělali brigádníci.
Žně se začaly žitem a to 14.července. V Limuzích se začala sekat pšenice- jiné obilí seto nebylo - dne 21. července
a to na poli Na Příčce a na Klepci. Na poli Pod vahou se pšenice sekala kombajnem a řádkovačem. Průměrný výnos
pšenice byl asi 44 - 45 q /ha. Konec žní byl 30. srpna.
Všechna sláma se poměrně pečlivě sklidila, protože je jí
letos žalostně málo.
Brambory se začaly vybírat 1. září. Úroda brambor byla
letos rekordní. Limuzy měly výnos 210 q/ha. Sklizeň brambor byla skončena 10. a 11. října. Současně se podmítalo
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a krmilo směskou slunečnice a kukuřice, která byla zaseta
po žitu na poli u řízkových jam.
Řepa se začala sklízet 6. října. Týden trvalo pěkné a suché
počasí, ale pak začalo pršet, čímž se sklizeň ztížila
a protáhla. Řepa byla dodělána 20. listopadu. Za jarní
vrcholný výkon při okopávání řepy byla vyhodnocena
ONV Kolín, jako nejlepší pracovnice Zdeňka Chvátalová.
Udělala 4 ha řepy. Za podzimní vrcholný výkon při sklizni
řepy byla vyhodnocena družstevnice Anna Vondráčková.
Sklidila 5,35 ha řepy. Obě družstevnice byly navrženy představenstvem JZD. Řepu sklidily zase téměř všechnu limuzské družstevnice za pomoci svých rodin. Jenom Na klínech
jim pomohly družstevnice z ostatních vsí.
Koncem října odstěhovali všechny zdravé dojnice z Limuz
do nového kravína v Tismicích. V Limuzích zůstanou jen
kusy tuberkulosní.
Také výkrmny prasat tu byly zlikvidovány. Zůstal jen
jeden výzkumný výkrm prasat, který velmi dobře vede
Karel Nehasil. Na drůbežárně byly staré slepice na podzim
zlikvidovány a vyměněny za mladé kuřičky. Podle článku
krajinského časopisu „Kupředu“ ze dne 8.ledna 1965 patří
JZD Dukla mezi přední družstva na okrese Kolín.
V hranicích bývalého okresu českobrodského je družstvem
nejlepším, obdrželo diplom a odměnu 2.000,-Kč. Ve výrobě
dosahuje na 1ha zemědělské půdy 190 kg masa, 680 l
mléka, 550 vajec. Výrobu obilovin splnilo na 104 %, cukrovku na 110 %, brambory na 100 %. K těmto dobrým výsledkům hospodaření přispěly jistě Limuzy lvím podílem.
V článku se ještě dodává, že družstvo má dobrou organizaci práce. Slavnostní hodnocení zemědělských závodů
a nejlepších pracovníků bylo dne 30. prosince 1964 v sále
Družstevního domu v Kolíně. Hodnocení se dělalo na podkladě socialistické soutěže za rok 1964. Hlavními ukazateli,
podle kterých byly závody hodnoceny, byly výsledky ve
výrobě živočišných produktů na 1 ha půdy a plnění dodávky výrobků rostlinných. Škoda, že se také nehodnotí pořádek na dvorech, údržba fondu staveb a strojů a péče
o lidi!!! To by naše družstvo jedničku nedostalo.
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Voda ve studních valem ubývala. Vydatnější srážky přišly
kolem 10. srpna. V srpnu se střídaly chladné dny s vedry.
Září bylo pěkné a suché, ale poměrně chladné, hlavně
v noci. Sucho mělo za následek opožděný vývin některých
zelenin, jako jsou okurky, rajčata. Také začátek října byl
suchý a slunný. Pršet začalo kolem 10. října v době, kdy
jsme to nejméně potřebovali tj. do sklizně řepy.
Přeprchávalo po celý říjen i v listopadu, který byl poměrně
teplý, bez mrazů. První sníh s deštěm napadl 29. listopadu
a zůstal ležet. Zajímavé je, že 18. listopadu byla velká
bouřka spojená s krupobitím a velkou vichřicí. Prosinec
začal proměnlivým počasím s mrazíky a sněhem. Toto proměnlivé a poměrně teplé počasí trvalo celý prosinec, takže
se dalo neustále rýt a pracovat v zahradách. Největší mrazy
byly po vánocích a to -12°C. Trvaly jen 3 dny. Sníh nebyl, ale
v prosinci trochu pršelo.
Závěr
Rok 1964 byl celkem rokem klidným. Nebylo žádných přírodních katastrof, vyjma velké sucho, které zmenšilo výnos
obilovin a to nejen zrna, ale i hlavně slámy a pícnin.
V zimě se muselo velmi dobře hospodařit se slámou
i s krmivy. Ale i tak, i když byl rok klidný, kronikář žasne,
kolik událostí je nutno zaznamenat ze života tak malé vesnice, jako jsou Limuzy.
Členové skupiny, kteří pomáhali
při zpracování zápisu jsou:
Anna Růžičková, kronikářka
Marie Vosecká za ČSČK
Ludvika Doležalová za MNV
František Vondráček za JZD farma Limuzy
Ing. Dr. Anna Horynová, zapisovatel a dokumentátor

Počasí
se vyznačovalo poměrně dlouhou a krutou zimou beze
sněhu. V lednu mrzlo naholo a něco málo sněhu napadlo
8.a 9. ledna. Největší mrazy byly od 18. do 22. ledna a to
-18° až -22°C. Na hromnice bylo teplo, což znamená další
dlouhou zimu. V únoru byla 5.února velká vánice a 2x
bouřka dopoledne a odpoledne. Celý únor mrzlo bez oblevy a mrazy se pohybovaly od -10 do -12 °C. V březnu mrzlo
dál a oteplení nastalo až 22. března, kdy prvně zpíval kos.
Sněhu bylo pořád málo a zimní vláha nebyla prakticky
žádná. Duben byl poměrně velmi chladný, ale už nemrzlo
ani nepršelo. První bouřka byla 22. dubna. Stromy kvetly až
začátkem května a to nejdříve třešně a broskvoně. Hlavní
květ všech stromů připadl na první týden května. Říká se,
když stromy odkvetou, je hojnost ovoce. To se letos částečně vyplnilo. Bylo hodně třešní, ale červivých, a dost hrušek.
Červen byl velmi horký a naprosto suchý tak, že většina
nasazených plodů opadala. Velká vedra byla mezi 10. a 20.
červnem, kdy tu bylo 32°C ve stínu. Slunovratné deště se
nedostavily, jen menší srážky asi 10mm/m od 20. do 22.
června. Velká horka byla opět v červenci a to od 18.- 22.,
kdy bylo znovu 32°C ve stínu. Při tom znovu strašné sucho.
7
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HISTORIE SE DOTÝKÁ
I SOUČASNÉHO ŽIVOTA
aneb “jak pokračuje rekonstrukce basiliky
v Tismicích“
V minulém čísle Trubadúru jsme se věnovali popisu
archeologického výzkumu, zajištění základů, drenážnímu
systému a zadláždění okolí kostela. Neméně důležité je
však také zajištění klenby střední lodi příčnými táhly.
Stávající příčné zajištění klenby nad střední lodí je řešeno
ve dvou výškových úrovních - v úrovni paty klenby jsou osazena tři průběžná kovaná táhla a v úrovni vrcholu klenby
pak tři dřevěná táhla s nakotvenými kovanými závlačemi.
Nový stav předpokládá, že v ideálním případě bude
možno dolní táhla aktivovat dotažením jejich matic na vnějším plášti zdiva. V případě, že toto řešení nebude možno
realizovat, budou táhla aktivována "vyklínováním" jejich
kotevních desek nebo závlačí. Konkrétní způsob provedení
bude nutno stanovit pro každé jednotlivé kotvení po jeho
zpřístupnění a posouzení jeho stavu a provedení, stejně jako
charakteru a pevnosti zdiva v jeho okolí. Pro vyklínování
kotevních desek nebo závlačí se používají ploché kovové
klíny, popř. podložené odpovídajícími roznášecími deskami.
Horní stažení – v každé pozici je nutno nejprve uvolnit
a ze zdiva vyjmout stávající svislou závlač a její kotevní profil. Původní dřevěné příčné táhlo musí být vzhledem
k požadované únosnosti a stabilitě nahrazeno vždy dvojicí
ocelových nosníků. Tyto nosníky musí být uloženy tak, aby
jejich dolní příruba byla min. 50 mm nad vrcholem klenby;
uložení zhlaví nosníků na zdivo musí být minimálně
0,20 m. Vzájemná poloha dvojice nosníků 1 bude zajištěna
vždy pěticí šroubů, kdy mezi stojiny bude vždy vložena
distanční vložka tl. 35 mm tak, aby ně bylo možno následně vložit táhlo. Původní kotvení horních táhel do zdiva se
předpokládá nahradit tak, že na vnějším plášti viditelné
svislé závlače budou zachovány, ale navazující kotevní profil bude nahrazen svorníkem zakončeným typovým ocelovým okem. Za něj bude zaháknuta napínací matice táhla 5,
jehož druhé zhlaví bude připevněno na nosníky 1 pomocí
závlače (zapřené o zarážky 2 navařené na horní příruby
nosníků). Aktivaci horního stažení lze provést jak dotažením napínacích matic táhel 5, tak dotažením "horních"
matic ozávlače 6; všechny matice musí být po jejich úplném
dotažení zajištěny "kontramatkami". Osazování nových
sestav "horního" stažení bude prováděno postupně; doporučuje se nově osadit toto stažení i při východním štítu.
(Převzato z webu zhotovitele)
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■ Hasiči naplánovali pro tento rok mnoho

již tradičních akcí
– vědí, jak na svou činnost čerpat dotace z obecního rozpočtu
Poprvé v roce 2009 zkusila obec Tismice podpořit akce
místních spolků formou dotace. Tento způsob rozdělování obecních prostředků, kdy žadatel obci předkládá
jednoduchý strukturovaný projekt a po realizaci dokládá zprávu a fotodokumentaci z akce, se nám velice
osvědčil. Na základě této dobré zkušenosti s loňskými
žadateli z řad hasičů a myslivců (sportovci zažádali,
avšak nedodali žádné vyúčtování) zastupitelstvo obce
Tismice vyčlenilo také pro letošní rok částku 30.000,- Kč
v rámci Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice.
O příspěvek řádně zažádalo SDH Tismice. Hasičům byly
přislíbeny prostředky na následující akce:
a/ Soutěž Podlipanské ligy v Tismicích
podpořena částkou 6 000 Kč
b/ Hasičská zábava pod širým nebem
podpořena částkou 15 000 Kč
c/ Maškarní bál pro děti
podpořena částkou 4 000 Kč
d/ Dětský den
podpořena částkou 5 000 Kč
Je tedy na co se těšit!!!

(ou)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kam s odpady – dopis ředitele
Technických služeb Český Brod
… pro mnohem lepší informovanost Vašich
obyvatel Vám píši. Chtěl bych Vám opětovně
sdělit , že Vaši občané mohou využít služeb
sběrného dvora a ukládat zdarma tento
odpad: ledničky, pračky, mikrovlnné trouby,
sporáky, televize, videa, počítače, monitory
a veškeré malé elektrospotřebiče.
Chápu, že někteří občané mají cestu do
Českého Brodu a nechtějí čekat na jednotlivé
sběry elektrospotřebičů, které organizujete
v obcích. Proto Vám opětovně nabízím tuto
možnost.
Přeji hezký den

Služby Czech POINT
na Obecním úřadě
v Tismicích fungují
naplno,
neváhejte je využít.

S pozdravem
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel
Technické služby Města Český Brod
Palackého 339, Český Brod
tel.: +420321622737
tel/fax: 420321622730
mobil: +420739462941
e-mail: krulis@ceskybrod.cz
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Z ČINNOSTI
spolků, sdružení a firem
■ Den Země na Klepci IV.
Tisková zpráva
Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků
Přípravy Dne Země na Klepci započaly 28. ledna, kdy
občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval
a okolí, Klub žen Přišimasy, obec Přišimasy a obec Tismice
svolali organizační schůzku, při níž seznamovali místní
občanská sdružení, školy a obce s návrhem pokračování
této úspěšné regionální kulturní akce. Byly řešeny nedostatky z minulých akcí a nakonec nastíněn konečný program.
O slunné sobotě 17. dubna 2010 se od 10 hodin scházeli
a sjížděli z různých stran organizátoři, úvalští skauti
a dobrovolníci, aby založili stanové městečko a připravili
Klepec pro konání akce. Skauti z Úval předávali příchozím
na přístupových cestách volné vstupenky, na které mohli
návštěvníci vyhrát zajímavé ceny. Čtvrtý ročník zahájilo ve
14:15 hodin připomenutí tragické letecké havárie, při níž
zahynuli polští občané s prezidentem Lechem Kaczynskim.
Na Klepci byla před kamenem Slouhou tato památka uctěna minutou ticha a městská garda Český Brod vypálila smuteční salvu. Druhá salva ohlásila pokračování programu,
bohužel bez ozvučení.
Za hřmění bubnů vlajkonoši z Otevřených Úval, zbrojnoši
a lancknechti městské gardy Českého Brodu přivítali
6 zástupců okolních obcí u prezentace obecních symbolů.
Každý z přítomných pronesl o znaku a vlajce své obce krátkou řeč a sice: Ing. Antonín Rubín (Škvorec), Jakub Nekolný
(Český Brod), Pavel Frank (Přišimasy), Pavel Běloch (Hradešín).
Za Úvaly pronesl zdravici bývalý starosta města Ing. Ivan
Černý. Starostka Ing. Martina Zdražilová představila jeden ze
tří návrhů nového znaku Tismic, který čeká na referendum
a schválení Poslaneckou sněmovnou Parla-mentu ČR.
Další část programu patřila dětem. Nejprve vystoupila
MŠ Tismice paní ředitelky Zdeňky Lundákové s před-stavením Skřítci v přírodě, kdy děti pečovaly o zasazený stromek. Po nich přišly na řadu děti z MŠ Škvorec, které
s hudebním doprovodem paní ředitelky Marty Vykouřilové
představily nápaditý vláček ve vstupu s názvem Jedeme
do ZOO. Další ukázku předvedly žáci z I. stupně ZŠ Škvorec
s paní učitelkou Mgr. Jitkou Pokornou, kteří předvedli
ukázku ze starých českých pověstí Oldřich a Božena. Na
závěr byla sehrána tradiční scénka O slouhovi a zlé selce
v podání Petry Kyselové a Milana Bednáře.
Na řadu přišlo slosování volných vstupenek o ceny.
Ing. Josef Ebr věnoval 3 kolekce pohlednic edice Český
místopis, malířka Eva Růtová z Hradešína věnovala 7 litografií a Jan Psota ml. 3 autorské výtisky publikace Drobné
památky v Úvalech a okolí. Starostové obcí Přišimasy Pavel
Frank a obce Tismice Ing. Martina Zdražilová vylosovali
13 vstupenek. Pěti výhercům byla předána cena na místě.
Držitelé vstupenek č. 004, 180, 319, 441, 506, 530, 543 a
586 si mohou do konce května cenu převzít po předložení
vstupenky u Jana Psoty ml. (mobil 722 146 983, psotajan@seznam.cz).
Poslední částí hlavního programu bylo zapálení slavnostní vatry v podání Jaroslava Weigla a Skautského
centra Úvaly. Bubeníci Městské gardy svolali návštěvníky
10

k vatře a přítomní zástupci okolních obcí v 16 hodin zapálili posvátný oheň s krátkým proslovem.
V doprovodném programu bylo pro návštěvníky připraveno stanové městečko, otevřené po celou dobu konání
Dne Země. Letošní akce nebyla přístupná pouťovým stánkům. Pořadatelé dali prostor prezentaci produktům místních spolků a obcí.
Klub žen Přišimasy nabízel koláčky a vydával vuřty
k opékání, které věnoval Milan Černý Jatky Tismice jako
sponzorský dar. Obec Tismice prezentovala upomínkové
předměty, nové návrhy znaků obce a mapu cyklotras
Pošembeří. Václava Coombesová ze Zahradnictví Limuzy
nabízela květiny. Ekocentrum Koniklec připravilo pro děti
a dospělé stánek s naučnými hrami. Ing. Josef Ebr prezentoval pohledy edice Český místopis. Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí prodával publikaci o drobných
památkách. Dále zde byla Keramika z Limuz. Obec
Hradešín a Region Pošembeří prezentovali projekty, upomínkové předměty, brožury a litografii malířky Evy Růtové
z Hradešína. Otevřené Úvaly prezentovaly své projekty na
území města Úvaly a přírodním parku Králičina. Sdružení
Leccos z Českého Brodu připravilo Výtvarnou dílnu.
U lesíka byl pro připraven MŠ a obcí Přišimasy dětský
lunapark. Lákavým byl skákací hrad rodiny Šimkových ze
Skřivan. Před lesíkem rozbila svůj stan goticky oděná
Středověká mládež, která odehrála divadelní představení.
Petr Berka, organizátor srpnového Mračení na tvrzi
Tuchorazi zde nabízel malby na cifernících hodin a altán zde
mělo i Skautské centrum Úvaly. Obec Tismice připravila
Azimuťák - orientační běh k objevení Osady psanců.
Občerstvení obstarával tak jako každý rok Roman Kabeláč
z Kolovrat a děti si na malém ohništi opékaly špekáčky.
Návštěvníci si na Klepci mohli ochutnat nebo zakoupit
i několik druhů medoviny od Vladimíra Vrány z Horoušánek.
Souběžně s doprovodným programem probíhala akce
Regionu Pošembeří, o.p.s., který připravil pro rodiče
s dětmi zalévání třešňové aleje pošemberskými konvičkami za razítko účastníkům. Na závěr celého odpoledne
byli Michaelou Vítkovou za MAS Pošembeří a Olgou
Suchou za MAS Říčansko vyhlášeni vítězové výtvarné
soutěže na nové logo a symbol Pošembeří. U stanového
městečka byla ke shlédnutí výstavka dětských návrhů
a informace o projektu zmíněných místních akčních skupin
Cesty které nás spojují. Hlavní cenou pro vítěze soutěže byl
vzlet horkovzdušného balónu.
Jan Psota ml. - koordinátor akce
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.

Poděkování:
Organizátoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. -- Klub žen Přišimasy o.s. -- obec
Přišimasy -- obec Tismice
Partneři:
Otevřené Úvaly, o.s. -- Skautské středisko Úvaly -- město Český Brod -- město Úvaly
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. -- Ekocentrum Koniklec -- obec
Hradešín -- Region Pošembeří, o.p.s. -- Městys Škvorec -- MŠ Tismice -- MŠ Škvorec -ZŠ Škvorec -- MŠ Přišimasy -- Ing. Josef Ebr Český místopis -- Zahradnictví Coombes
Limuzy -- Leccos, o.s. -- Městská garda Český Brod
Sponzoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí -- Milan Černý Jatky Tismice -- městys Škvorec -- obec Tismice -- město Úvaly
Média:
Náš Region -- Kolínský deník -- Život Úval -- Otevřené Úvaly -- Přišimaský zpravodaj - Dobrý den... -- Trubadúr -- Rostoklatský zvěstovatel -- Škvorecký zpravodaj -- Českobrodský zpravodaj -- Přišimaský zpravodaj -- www.iRegiony.cz -www.denzeme.cz -- www.ouvaly.cz -- www.posemberi.cz
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Na startu orienťáku – „za osadou psanců“

Jana a Vašík Školovi – náš tým orientačních
běžců zmožen sluncem

Jarka s Tomáškem Volných nabízí svou keramiku

Návštěvníci pomáhali vybírat náš budoucí znak

Nechyběla garda Města Český Brod
11
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Osvědčený stánkový tým

Usměvaví Kozovi si také vyšli na Klepec

U koláčů přišimašských žen je vždy plno

S kytarou se hnedle zpívá líp

Trpaslíčci z tismické mateřinky
12

Povím vám, jak je to s tím azimutem
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ZPRÁVA
OD NAŠÍ LIMUZSKÉ KRONIKÁŘKY
V minulém čísle jste byli informováni o snaze navázat
na psaní kroniky v Limuzích. Jak již bylo uvedeno, původní kronika byla uzavřena a je třeba, aby události v období
od r. 1973 až do konce r. 2009 byly doplněny.
Dne 11. 3. 2010 mi bylo umožněno se zúčastnit semináře „Kroniky I. - Základy kronikářské práce“ v Praze, který
pořádala fa SEKURKOM (semináře, kurzy, konference)
Praha. Nezůstalo ani jedno místo volné. Sešlo se 22 účastníků tohoto semináře.
Jako první na tomto semináři vystoupila Mgr. Andrea
Holasová – kronikářka pro Městskou část Prahy 6.
Seznámila nás zejména s novým zákonem o kronikářství
a novelizovanými předpisy. Nový zákon sice zlegalizoval
kroniky psané v elektronické podobě, ale je často kritizován, protože se vůbec nezabývá prováděcími předpisy,
neřeší práva a povinnosti kronikářů a neurčuje, která
instituce je kronikářům nadřízena. Zejména ze stran kronikářů, již v samém zrodu tohoto zákona, byly podávány protesty na jeho obsah a stále je požadováno jeho
přepracování a doplnění.
Mgr. Jaromír Košťák, pedagog, publicista, historik
a kronikář v Jílovém u Prahy a v Dolním Slivně na
Mladoboleslavsku, přednášel na téma „historické prameny v archivech a jinde, tvorba tzv. soudobé dokumentace.“ Tato přednáška byla obohacená i velmi pěknými
ukázkami nafotografovaných kronik. Byli jsme také poučeni, jakým způsobem pracovat s pamětníky, kde vyhledávat potřebný materiál a jak spolupracovat s archivy.
Na téma „ praktické zkušenosti kronikáře“ přednášel
Ph. Dr. Jiří Bartoň, kronikář Městské části Praha 11, pedagog a publicista, zaměřující se na regionální dějiny, historii školství a volného času. Seznámil nás zejména
s praktickou stránkou kronikářství. Vysvětlil nám, jaký
druh kroniky je nejlépe si vybrat, jaké používat psací prostředky, jak členit text, jak provádět grafickou úpravu,
apod. Nebylo to jen strohé poučování a vysvětlování, ale
i zajímavé vyprávění veselých historek spojených
s kronikářstvím.
V souvislosti s tímto článkem opět apelujeme na všechny občany naší vesnice. Pomozte nám všichni zmapovat minulost naší obce, i když třeba jen několika
větami! Když každý přispěje, může vzniknout docela
dobrý celek. Ovšem budeme vděčni, když i v příštích
letech budete s námi spolupracovat a pomáhat nám se
shromažďováním materiálu z jakéhokoliv dění obce
i života svých rodin. Je možné napsat článek, darovat
fotografie, plakáty z akcí, výstřižky z novin apod., zajímá
nás vše, co se týká naší vesnice. Je možné historii naší
obce jen převyprávět a my jí zachytíme, přepíšeme
a dáme vám autorizovat před konečným zápisem do
ručně psané kroniky.
Zejména nám pomohou příspěvky právě z doby, kdy
kronika nebyla psána, tj. již výše zmiňované období od
roku 1973 až do této doby. Prostě informujte nás o všem,
o čem si myslíte, že by nemělo v kronice chybět.
Děkujeme
Helena Vujkovičová, Limuzy
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ŠVEHLŮV SAD V LIMUZÍCH
úryvek z dopisu
Paní Vujkovičová, moc Vám děkuji za Váš mail a velmi zajímavou zprávu o Švehlově třešňovém sadu.
Rozhodně měl Váš tatínek pravdu, že je pojmenován po Antonínu
Švehlovi. Po Švehlově smrti (✝ 12. 12. 1933) se zvedla vlna obrovského
vděku nejen zemědělského lidu a ve stovkách vesnic a měst se začaly
sázet Švehlovy lípy, pojmenovávat parky, sady, ulice a náměstí po Švehlovi a začaly se stavět sochy a pomníky. Švehla byl mimo jiné 24 let
předsedou agrární strany a pozemkovou reformou vrátil lidu půdu.
Podařilo se mu sjednotit obyvatele venkova bez ohledu na majetkové
rozdíly a tím získal i širokou a stabilní voličskou základnu a nejen to, on
získal srdce lidí, protože byl: "člověk čistých rukou a ryzího srdce, pravý
obraz selské ušlechtilosti". Uměl vládnout tvrdě, ale moudře. A tak se
pojmenování sadů a pomníky staly nejen projevem vděčnosti a lásky ke
Švehlovi, ale i respektem k ideálům, za které bojoval - a to byl především zemědělský lid a demokracie. Stal se také symbolem sjednotitele
všech sil v národě v osudových dobách našich dějin a dodnes zůstává
v srdcích pamětníků a ve vzpomínkách našich prapředků, které se předávají v rodinách, legendou.
První vlna ničení pomníků a rušení pojmenování začala ve 40. letech
během II. sv. války, druhá po roce 1948 a třetí po roce 1969 - 70. Proto
jeho pomníky mají tak pohnuté osudy a je obdivuhodné hrdinství prostých lidí, kteří je i za cenu života ukrývali a některé se skutečně podařilo zachovat a třeba potřetí znovuobnovit.
Do dnešních dnů se znovuobnovují pomníky, pojmenovávají ulice po
Švehlovi. A to mne moc těší, protože tato osobnost pevného charakteru si zaslouží, aby na ni nebylo zapomenuto.
Tolik k vysvětlení, zda je pojmenování po ministerském předsedovi.
A měl-li vztah k Vašemu kraji? Kandidoval do parlamentu za Říčansko
a Jílovsko. Přesné hranice volebního obvodu Vám neřeknu. Zda měl
vztah k Vašemu kraji? Měl, jako ke každému v ČSR. On hodně jezdil po
venkově, ještě když nebyl ve vládě. Spíš bych řekla, že Vaši předci měli
vztah ke Švehlovi a proto po něm pojmenovali sad. Ale to byste měli
mít podrobně popsáno v kronice.
Ještě jeden důvod vzniku mohu poskytnout:
Po Švehlově smrti se OSRD (Okresní sdružení republikánského dorostu) rozhodlo, že na základě úkolu Říšské jednoty republikánského
dorostu "povinně vysadit ve svém okolí aspoň jeden ovocný strom",
budou vysazovat ovocné sady. Mladí a nadšení vyznavači Švehlova
učení tak na mnoha místech republiky tento úkol plnili. Stejně tak
v jeho rodné Hostivaři byl vysazen Švehlův sad, kde bylo vysázeno 160
třešní a 17 hrušní.
Mám prosbičku, kdybyste se ve Vašem okolí dověděla ještě
o nějakém pojmenování či pomníku, prosím, dejte mi vědět. Snažím se
o Švehlovi zmapovat maximum informací. Děkuji za pochopení.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište. Budu-li vědět, ráda odpovím.Mějte se moc hezky a přeji krásné Velikonoce.
Se srdečným pozdravem
Marie Zdeňková, Praha

… v čase velikonočním se k nám e-mailovou poštou
zatoulalo i toto milé velikonoční přání
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ZAJÍMAVOST Z ROSTOKLAT
Kluci z Cesty do pravěku se sešli,
aby zavzpomínali na Karla Zemana
Potomci s nimi žertují, že "byli při tom, když vznikalo
černé uhlí". Čtyři dětští herci ze snímku Cesta do pravěku
vzdají hold režiséru Zemanovi na letošním filmovém festivalu ve Zlíně.
Jedněmi z nejvýznamnějších hostů letošního zlínského
festivalu pro a mládež budou herci, které u nás zná sice
každý, ale nikoliv jménem. Vladimír Bejval, Petr Herrmann,
Josef Lukáš a Zdeněk Husták, hvězdy legendárního filmu
Cesta do pravěku, vzdají hold režisérovi snímku Karlu
Zemanovi, jehož sté narozeniny (a padesáté festivalu) se
budou letos ve Zlíně slavit.
Pár let po válce na Rujanu letadlem
Pokud byl někdo z českých filmařů opravdu světový, tak
právě Zeman. Když dokončil Vynález zkázy, film se prakticky okamžitě prodal do 72 zemí světa a jenom v New Yorku
promítalo 96 kin najednou. To se žádnému tuzemskému
režisérovi před tím ani po tom už nepodařilo.
Cestu do pravěku, snímek, který byl letos na Českých
lvech prohlášen nejlepším českým snímkem žánru sci-fi
a fantasy všech dob, Zeman natočil, když bylo Spielbergovi
osm let a o Jurském parku se mu ještě ani nezdálo.
A jak si na mimořádně talentovaného filmaře pamatuje
čtyřlístek hlavních hrdinů, kterým v době natáčení bylo od
jedenácti do patnácti let? "Malý kulatý muž," směje se Petr
Herrmann, který jako u herectví zůstal a dnes ho můžete
vidět v pražském Divadle Na Fidlovačce.
"Když se řekne Karel Zeman, tak se mi okamžitě
vybaví Zemanův dvousedadlový bavorák, kterým
pravidelně jezdil do práce," přidává se Josef Lukáš,
dnes starosta středočeských Rostoklat. "Do ateliérů
na Kudlově to měl sice jen padesát metrů, ale vždycky jel bavorákem, což se nám, puberťákům, samozřejmě ohromně líbilo."
Vladimír Bejval na natáčení vzpomíná jako na nejúžasnější
dobrodružství svého života. "Jednak to byla největší role, jakou
jsem kdy hrál, a jednak jsme si užili báječné dva roky prázdnin,"
říká. Točilo se ve Zlíně, v pražské Hostivaři i na Barrandově, na
přehradě Souš, v Jindřichově Hradci, v meandrech divokého
Váhu na Slovensku i na německé Rujaně.
"Pár let po válce jsme se dostali k moři a hned letadlem,"
neskrývají ani dnes své nadšení. Bejval, ve své době filmaři
velmi vyhledávaný herec, který si zahrál Ivánka v pohádce
Pyšná princezna, se později hlásil na DAMU, ale kvůli původu
ho nevzali. "Tatínek vysoký magistrátní úředník, maminka
v domácnosti, babička majitelka kloboučnického salonu, dědeček válečný zpravodaj, kmotr hoteliér," vypočítává důvody.
Královéhradecké divadlo o něj sice mělo zájem, ale musel
by vstoupit do strany. Po okupaci v roce 1968 utekl
s čtyřletou dcerou přes Vídeň do Spojených států.
Husákovi pak napsal, že to rozhodně nebylo
z ekonomických důvodů, jak se tu soudruzi snažili tvrdit.
"Neodepsal," směje se Bejval. Devět let žil v New Jersey,
dvacet let se v Kalifornii živil jako kaskadér ve westernové
show, potom se kvůli nemocné mamince vrátil do vlasti
a už tu zůstal.
14

I na ně dopadla měnová reforma
Ačkoliv kluci měli na natáčení učitele, škole
nedali.
"Zato jsme se naučili kouřit a pít, kupovali jsme si nugátové bonbony, chodili do kina, hecovali nejrůznějšími
naschvály nejmladšího Vláďu a hlavně si užívali ten pocit,
že pro nás každé ráno jezdí taxík až před ," vypočítává
Zdeněk Husták, který celý život pracoval jako projektant.
Během natáčení je však zastihla měnová reforma, na
kterou stejně jako ostatní velmi tvrdě doplatili. "Ačkoliv
jsme měli podepsanou smlouvu na čtyři sta korun za natáčecí den, nakonec jsme dostávali jen sto třicet, pokud se
kvůli špatnému počasí netočilo, osmdesát, a pokud nás
nalíčili, ale před kameru jsme se nakonec nedostali, sto
korun," loví v paměti Petr Herrmann.
Kamarádi, kteří se znovu potkali až necelých padesát let
po premiéře filmu, přiznávají, že Cesta do pravěku je provází celým životem. "Pořád si nás kvůli tomu někdo dobírá," kývají hlavou. "Zrovna nedávno jsem psal kvůli něčemu svůj životopis a potomek mi tam připsal: Byl při tom,
když vznikalo černé uhlí," směje se Zdeněk Husták. "Ale co
mu na to mám říct, když má pravdu?"
Autor: Jaroslav Sedláček
Pozn. red.: Josef Lukáš je dnes místostarostou obce Rostoklaty

Herci z filmu Cesta do pravěku (zleva Petr Herrmann,
Zdeněk Husták, Vladimír Bejval, Josef Lukáš)
Foto: http://kultura.idnes.cz/kluci-z-cesty-do-praveku-se-sesli-aby-zavzpominali-na-karla-zemana-1c1-/filmvideo.asp?c=A100411_230544_filmvideo_ob
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ROK 2010
– ROKEM VOLEBNÍM
Cimrman mi píše…
Předevčírem jsem objevil ve schránce dopis. V mé staré
kovové schránce, na kterou díky té nové mailové už občas
zapomínám. Obálka byla poněkud staromódní, adresa pečlivě napsána inkoustem a písmem, jakým psávali mí prarodiče. Odesilatel nebyl uveden, známka chyběla… Obezřetně jsem psaní otevřel. Oslovení na kvalitním dopisním
papíře znělo: Slovutný pane doktore. Zvědavě jsem list otočil a s jistými potížemi rozluštil podpis: Vám zcela oddaný
Jára Cimrman.
Po cestě od schránky k bytu jsem pobaveně přemítal:
Kdopak si asi dal s takovým šprýmem práci? Během ukládání nákupu do lednice jsem z případných pachatelů vylučovací metodou postupně vyřadil snad všechny své příbuzné,
známé, přátele i nepřátele. S kávou v ruce jsem přešel do
pracovny a znovu si dopis důkladně prohlédl. Potom jsem
jej třikrát za sebou pozorně přečetl.
Jára Cimrman se za mnou chystal přijet do Prahy! Již
dávno prý sleduje mé články o jaderné energii a energetice
vůbec a chtěl se mnou vědecky prodiskutovat některé
odborné „detaily“. Když ale hledal letecký spoj na internetu, narazil bohužel na záznam z jednání českého parlamentu. Úplně ho to zděsilo. Zemi, která má takový parlament, by měl on, Jára Cimrman, poctít svou návštěvou?
Pustil si jednání parlamentu i další den a ještě i ten po něm.
Televizní přenosy ze sněmovny však byly jen horší a horší.
V tu chvíli prý pochopil, že lid český nepotřebuje
Cimrmanovy odborné rady k energetice, ale především
k politice. Copak je možné, aby něco takového se odehrávalo v jeho bývalé vlasti, přímo v srdci Evropy?
Jára Cimrman si uvědomil, že jeho bývalá země je těsně
před volbami v akutním nebezpečí. Že současný politický
bordel (ano, Cimrman skutečně použil toto ne zcela salónní slovo – omluvil to ale tím, že v českém parlamentu jsou
používána slova mnohem, mnohem vulgárnější) může být
prodloužen o další čtyři, osm či - jak to geniálně zobecnil dokonce o „n krát čtyři“ roky.
Další Cimrmanovy postřehy na adresu „politického bordelu“ raději nebudu citovat doslovně, abych ho nevystavil
nebezpečí trestního stíhání. Nutno podotknout, že Jára
Cimrman ve většině případů užívá distingovaný slovník není to přece žádný revolucionář, natož anarchista. Začal
tedy hledat způsob nápravy situace v rámci platných zákonů. Z internetu si stáhl český volební zákon, prostudoval si
i programy všech dosud registrovaných politických stran.
A jak už je jeho zvykem, po chvíli bádání skutečně vynalezl geniální způsob, jak politickou situaci napravit.
Sedím nad Cimrmanovým dopisem již několik dnů.
Studuji české zákony, volební řády, mailuji svým známým
politologům, telefonuji svým přátelům, dotazuji se právníků. Ano, nápad Járy Cimrmana je skutečně geniální. Kdyby
byl mladší, měl by kandidovat na premiéra či dokonce na
samotného prezidenta.
Recept je jednoduchý:

■

jaro 2010

Vážení spoluobčané, článek byl záměrně
zkrácen, neboť není naším cílem radit Vám
a nabádat Vás, koho a jak máte volit.
To sami jistě víte nejlépe. Důležité je,
abyste ani v tomto rozporuplném čase
nezůstali lhostejní a k volbám přišli.
Dobrou volbu Vám přeje
Obecní úřad Tismice

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané
ve dnech 28. a 29. května 2010

Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů informuji politické strany, politická
hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010,
o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 2
Sídlo volebního okrsku č. 1:
Kancelář Obecního úřadu Tismice,
Tismice 136, 282 01
Sídlo volebního okrsku č. 2:
Společenská místnost v Limuzích,
Limuzy 67, 282 01

Občané, dostavte se k volbám …
František Janouch
V Praze, 14. dubna 2010
15
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ZPĚTNÝ ODBĚR

KALENDÁŘE KOLÍNSKO

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vychází v rámci projektu Středočeského
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

kraje

Milí čtenáři,
vězte, že nefunkční elektrospotřebiče stejně jako papír či
sklo nepatří do běžné popelnice. Pokud totiž zdraví škodlivé materiály vyhodíte spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, pak skončí na řízené skládce nebo ve
spalovně odpadů. Pro životní prostředí to vůbec není příznivé. Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení
ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména
sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.

Již nyní spolupracujeme s vydavatelem na příštím
výtisku kalendáře Kolínsko 2011, které již tradičně
obdržíte v předvánočním čase. Bohužel je stále těžší
vybrat obrázky, které ještě nebyly v kalendáři publikovány. Žádáme vás proto i touto cestou o staré
pohlednice či dobové fotografie, jež by posloužily
pro další vydání sympatického kalendáře, který je
mezi vámi ve velké oblibě. Materiály, které nám přinesete si oskenujeme a ihned vám je vrátíme.
Děkujeme za spolupráci.
(ou)

■ Využijete možnosti proškolení řidičů ?
Na Obecní úřad Tismice se obrátil pan Václav Rychtář,
provozovatel autoškoly a dlouholetý pracovník – bývalý
vedoucí odboru dopravy MěÚ Český Brod, s nabídkou na
proškolení řidičů amatérů. V případě zájmu minimálně 10
účastníků vám v průběhu cca 2 hodinového školení budou
zodpovězeny dotazy k problematice předpisů o silničním
provozu, řidičských průkazech, přestupcích v dopravě
apod. Obec Tismice uhradí školiteli dopravu, vlastní školení je pro účastníky zdarma.
Svůj zájem o školení, sdělte obecnímu úřadu na adresu:
ou.tismice@volny.cz
(ou)

■ Co se děje v mateřince

Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje
novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost 13.
srpna 2005. Výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů ukládá povinnost zajistit a financovat zpětný odběr, oddělený
sběr a ekologické zpracování použitých elektrických
a elektronických zařízení od občanů i firem. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru neziskové kolektivní
systémy, které organizují zpětný odběr, oddělený sběr
a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení.
Jedním z kolektivních systémů je společnost ASEKOL.
K financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení
slouží tzv. recyklační příspěvek. Jedná se o finanční částku,
kterou jsou výrobci a dovozci elektrozařízení povinni odvádět kolektivním systémům na sběr, svoz a zpracování již
nefunkčních elektrozařízení. Všechna nová elektrozařízení
jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru.
Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na
obalu, v záručním listu nebo v návodu. Takto označená
elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jejich
vyhazování do kontejneru na směsné odpady nebo do
volné přírody je přísně zakázáno.

Kontejner na zpětný odběr
drobných elektrospotřebičů
je Vám k dispozici v kanceláři
Obecního úřadu Tismice.
16

V pondělí 3. května 2010 se konalo setkání rodičů dětí,
navštěvujících mateřinku v Tismicích. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý rok, seznámila rodiče s plánovanými akcemi – výletem, dětským dnem apod. Vyzvala také rodiče,
aby se aktivně podíleli na chodu školky svou činností ve
sdružení přátel mateřské školy. V rámci sdružení by rodiče mohli diskutovat o problémech, které je třeba řešit,
domlouvat se na možné podpoře a pomoci školce, inspirovat vedení školky i zřizovatele k novým krokům ve
zkvalitnění výuky ve školce a zlepšení vlastního prostředí
školky.
Přítomní rodiče se prozatím dohodli na založení „sešitu“,
na jehož stránkách lze diskutovat o různých tématech, kritizovat i chválit, inspirovat.
Vedení školky rovněž iniciovalo školení na téma zdravého
životního stylu „ŽIVÁ ABECEDA“, v rámci kterého byl personál i zřizovatel proškolen v nových přístupech k výživě,
výchově i metodách podpory duševního vývoje dětí. Ředitelka školky uvažuje o možném proškolení rodičů.
Zřizovatel ve spolupráci s vedením školky vypsal konkurz
na novou paní učitelku. Společně preferujeme, aby zaměstnanci školky měli odpovídající vzdělání, aby postupně získali k místní mateřince vztah, tak jak tomu u stávajících
paní učitelek, jež věnovaly mateřince velkou část svého
aktivního života.
V dubnu letošního roku byla také schválena nová zřizovací listina mateřské školy. V souladu s novými právními
úpravami se mění zejména nakládání s majetkem. Budova
mateřské školy sice nadále zůstává v majetku obce, avšak je
dána do správy mateřské škole k jejímu plnému využití.
Tato skutečnost bude nadále vedena i katastrem nemovitostí. Veškerý drobný dlouhodobý majetek v hodnotě
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464.661,04 Kč byl školce obcí Tismice bezúplatně převeden
k 1. květnu 2010.
Samozřejmě není v silách školky zajišťovat v plném rozsahu údržbu budovy. Obec Tismice je připravena do konce
tohoto školního roku investovat do druhé větve ústředního topení (třída, jídelna, ředitelna, izolace), usilujeme rovněž o možnost zateplení budovy z programu Zelená úsporám, umožní-li to podmínky programu.
(ou)

■ Údržba zeleně
Sečení a údržbu zeleně v obci Tismice bude v roce 2010
provádět firma Luboš Šídlo z Vrátkova. V části Limuzy pak
Jaroslav Dittrich. Obec Tismice jedná s TJ Tismice o možném
zapůjčení traktůrku pro sekání fotbalového hřiště recipročně za sečení v areálu mateřinky a malého hřiště.
(ou)

■ Opravy místních komunikací
Nákladem 4 680 Kč byla upravena polní cesta na Klepec
tak, aby se pěší i cyklisté vyhýbali poli pana Hamtáka
z Limuz a nepůsobili tak škody na plodinách.
Nákladem 15 120 Kč byla zpevněna cesta k čp. 13
v Tismicích.
(ou)

Cesta k čp. 13 Zubíkovi

■

jaro 2010

■ Zeleň v Limuzích
V dubnu tohoto roku byly pokáceny nakloněné
a nestabilní stromy s prohnilými kořeny v úvozové cestě na
Klepec pod Doležalovými a dále jasan u silnice proti
Kovářům v Limuzích.
Místostarosta obce spolupracuje s Ing. Bažantem na přípravě projektu údržby zeleně a nových výsadeb v Limuzích,
který by měl být financován z evropských peněz. Zvažovali
jsme obdobný projekt také pro Tismice. Vzhledem
k plánované rekonstrukci kabelového vedení ČEZ, která je
v Limuzích již dokončena, a také vzhledem k plánované
realizaci splaškové kanalizace však považujeme obnovu
zeleně za předčasnou.
(ou)

■ Oprava střechy Kulturního domu

v Tismicích zahájena
Vítězem řádného výběrového
řízení na rekonstrukci střechy
a systému ventilace Kulturního
domu v Tismicích, jež bude financována z Programu rozvoje venkova
ČR - Leader MAS Region Pošembeří
v rámci 1. výzvy roku 2009, se stala
firma PETR HAVEL – KLEMPÍŘSTVÍ
(Poděbrady), která splnila veškeré
požadavky výběrového řízení
a nabídla nejnižší cenu za zhotovení díla, tj. 745 400 Kč bez DPH.
V současné chvíli je uzavřena smlouva se zhotovitelem,
podepsána Dohoda o financování projektu z Programu
rozvoje venkova ČR se SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) a předáno staveniště. Práce byly zahájeny 4. 5.
2010. Stavební dozor bude vykonáván externí pracovnicí
obce Tismice, stavební inženýrkou Janou Školovou. Výše
podpory z Programu rozvoje venkova bude v případě řádného dokončení prací a vyúčtování činit 450 000 Kč. Zbylé
náklady budou uhrazeny z dlouhodobé rezervy obce
Tismice. Na předfinancování si obec nebude brát úvěr.
Součástí projektu je rovněž vytvoření informační brožury
o historii i současnosti kulturního domu v Tismicích.
Zajímavé fotografie i několik vzpomínek poskytl obci knihovník a pamětník pan Josef Buchar z Tismic.
Touto cestou žádáme i ostatní pamětníky o jakoukoliv
zajímavou informaci či příhodu vztahující se ke stavbě
„kulturáku“ či k historii místa (bývalé prodejny i skladu či
hospody v místě dnešního pohostinství či penzionu).
Těšíme se na vaši spolupráci.
V souvislosti s rekonstrukcí střechy jsme plánovali
i obnovu interiéru sálu. Žádali jsme v rámci Programu
Obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR
o finanční podporu na zbroušení a nátěr parketové podlahy sálu a dále na výměnu sametové opony a výměnu
koberce jeviště. Bohužel, finanční prostředky programu
byly rozděleny jiným žadatelům. Uvažujeme však, pokud se
budou daňové příjmy obecního rozpočtu vyvíjet příznivěji,
že bychom k plánované rekonstrukci přistoupili
a financovali ji z běžného rozpočtu roku 2010.
(ou)
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■ JE VÁM DIVNÉ,

proč obec Tismice investuje do kultury
či obnovy kostela namísto kanalizace
a infrastruktury obecně?
Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce Tismice si velmi
jasně uvědomuje bezútěšný stav infrastruktury v obou
obcích. Financování projektu splaškové kanalizace je ve
stádiu zaregistrované žádosti na Ministerstvu zemědělství.
V těchto dnech byly žádosti ministerstvem předány
Krajskému úřadu Středočeského kraje ke stanovení priorit.
O výsledku jsme nebyli dosud informováni. Bylo by minimálně dobré, aby byla naše žádost určena k financování
v příštích letech. To znamená, že bychom ji nemuseli registrovat u Ministerstva zemědělství ČR znovu tomto roce.
Aktuální informace průběžně zveřejňujeme na našich
webových stránkách www.tismice.cz .
Také na projektové dokumentaci společného vodovodu
pro Tismice i Limuzy intenzivně pracujeme. Resp. tyto
práce byly zadány firmě INGAS, s.r.o., která vzešla
z výběrového řízení v roce 2009. Jedná se o téměř milionovou investici. V tuto chvíli jsou smluvně ošetřeny podmínky
připojení v obci Rostoklaty a průběžně jsou takto zajišťovány ostatní úseky trasy vodovodu. Na tomto místě patří
velký dík právě zastupitelstvu obce Rostoklaty, které se
k našim potřebám postavilo velmi vstřícně a stanovilo velmi
příznivou cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích
ve vlastnictví obce Rostoklaty. Vyjednat trasu vodovodu
není vždy lehké. Vlastníci pozemků často hledají pouze svůj
vlastní prospěch a příležitost, jak vydělat na takovéto veřejně prospěšné stavbě. Proto hledáme jiná, byť zdlouhavější
řešení, například jednáme se Středočeským krajem, majitelem komunikací.
Také veřejné osvětlení je prvkem infrastruktury. Limuzy
již celkovou rekonstrukcí prošly, v Tismicích Lajtlovicích
bychom toto rádi dokončili v souvislosti s pracemi ČEZ, a.s.
v tomto roce. Neboť se jedná o pořízení svítidel historického typu, která jsou velmi drahá, požádali jsme o podporu ve
výši 450 000 Kč v II. výzvě programu Leader, MAS Regionu
Pošembeří. Výběr projektů nyní probíhá. Počet žádostí převyšuje možnosti programu a tak s napětím očekáváme, zda
budeme podpořeni. Samotná rekonstrukce veřejného
osvětlení v Lajtlovicích by však měla proběhnout bez ohledu na dotaci, je však možné, že se nám napoprvé nepodaří
instalovat všechna svítidla. Dalším rizikem je možné zastavení akce ze strany ČEZ, a.s., které nepředpokládáme.
Na výše uvedené investiční akce lze žádat do specifických
programů. To znamená, že pokud z programu „X“ lze
financovat např. kanalizaci, pak není možné ze stejného
balíčku peněz postavit veřejné osvětlení. Pokud
Ministerstvo zemědělství vyčlenilo v rámci Programu rozvoje venkova na kanalizaci takový objem peněz, který dokáže uspokojit cca 5% žadatelů a na druhou stranu vyčlenilo
množství prostředků na obnovu kulturních památek a je
zřejmé, že šance na úspěch je v tomto programu vysoká,
pak je na místě přinést do obce peníze byť na opravu naší
basiliky. Je lépe, když „přitékají“ peníze alespoň někam,
než aby nepřitékaly vůbec. V případě tismického kostela je
příjemcem dotace Římskokatolická farnost Český Brod
a obec opravu pouze spolufinancuje.
18

Z tohoto důvodu se snažíme budovat a využívat dotačních zdrojů, tam kde to lze, ač se tím neřeší nejpalčivější
problémy infrastruktury. Je-li možné „dosáhnout“ na peníze na obnovu zeleně, pak sázíme aleje a obnovujeme stromořadí. Jsou-li peníze na hřiště, pouštíme se do hřiště.
Jakmile započne realizace velkých projektů infrastruktury,
na tzv. „měkké“ projekty (kultura, zeleň,…) řadu let prostředky nebudou.
Často přemýšlím, jak je to s tvrzením, že „nejsou peníze“.
Sama tato slova nerada používám. Skutečností však je,
že obec s cca 460 obyvateli ročně hospodaří s penězi,
za které je možné postavit jeden běžný rodinný dům
se zahradou. Z těchto prostředků je pak nutné svítit, platit linky ROPID, hradit poplatky za žáky základních škol,
provozovat vlastní mateřskou školu, udržovat veřejná prostranství, provozovat pohřebiště, personálně zajistit činnost obce a obecního úřadu apod. a ještě investovat do
infrastruktury. Bez dotačních peněz bychom toho mnoho
nesvedli. A tak buďte prosím spolu s námi rádi „za každou
korunu“, za kterou se třeba vysadí strom.
(mz)

■ Hřbitov
Veřejné pohřebiště v Tismicích se v současné době potýká s několika problémy. Jistě se daří toto pietní místo průběžně zvelebovat, avšak stav zeleně urnového háje je kritický. Thuje svými kořeny postupně zasahují do statiky
hrobů a tyto ničí. Navíc po dlouhé zimě byla řada větví
polámána a po jejich odstranění zůstaly v porostu
nevzhledné „díry“. Rádi bychom tento problém odstranili.
Thuje kolem urnového háje a také další proschlé stromy
plánujeme vykácet a nahradit novými. Kolem urnového
háje budou v patřičné vzdálenosti vysázeny tisy. V zhledem
k názvu obce je to jistě příhodné řešení, které schvaluje
i dendrolog. Rovněž vstupní prostranství hřbitova bychom
rádi zpevnili a také chceme vyměnit prorezlý
a zdevastovaný rezervoár vody. Zároveň jej posuneme
z pohledově exponovaného místa u brány hřbitova. Rádi
bychom na hřbitově osadili několik laviček pro možný
oddych zejména starších návštěvníků. Prosklená vitrína
u vchodu umožní zveřejňovat potřebné dokumenty
a oznámení důstojným způsobem. V dubnu tohoto roku
jsme vás formou dotazníku vyzvali ke spolupráci. Chtěli
jsme znát vaše podněty, jak hřbitov dále zvelebit. Bohužel
ohlasů nebylo mnoho a tak vás touto cestou znovu žádáme o reakci. Záleží vám na vzhledu našeho hřbitova?
Pak prosím vyplňte do časopisu vložený dotazník
a předejte obecnímu úřadu. Těšíme se na spolupráci
s vámi.
(ou)

■ Bývalá hasičská kůlna
Možná mnoho z vás, kteří tu nežijete od mala, netuší
o jakou budovu se vlastně jedná. Všimnete si jí, pokud
zamíříte směrem od knihovny lesní stezkou ke slovanskému hradišti. Obec Tismice nemá pro tuto budovu smysluplné využití. Opakované pokusy o uzamčení budovy selhaly. Zámky byly vždy poničeny a zděná kůlna násilně otevřena. Zmizela řada tašek, do budovy zatéká. Naopak přibylo
množství harampádí, kterého se nejbližší sousedé rádi
tímto způsobem zbavili. V tomto stavu je budova spíše
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DÍKY, ŽE POMÁHÁTE

nebezpečná. Jakmile bude vydán demoliční výměr, bude
bývalá hasičská kolna stržena, prostranství vyčištěno
a urovnáno.
O příštím využití pozemku není dosud rozhodnuto. Máte
také vy, občané, návrh, jak s tímto pozemkem naložit? Budeme za váš názor vděční.
(ou)

■ Návrh obecního znaku
Mnozí jistě sledují, jak postupuje tvorba znaku obce
Tismice. Zapojení občanů do výběru a tvorby návrhů bohužel nebylo velké. Je určitě i naší chybou, že občané nevzali
tuto věc za svou. Snad ji ani nepovažují za příliš důležitou.
Avšak i toto je cesta k posílení sounáležitosti s domovem.
Proto patří dík všem, kteří nezůstali k tomuto tématu lhostejní a vyjadřovali se k němu. Všechny názory byly přínosné. Nakonec vznikl úplně nový návrh znaku, ve kterém
dominuje tismická basilika. Zjistili jsme, že je pro vás unikátní románský kostel dominantou a jistou vizitkou obce.
Není divu, vždyť naše basilika je uvedena v učebnicích
evropské architektury. Máme být tedy díky našim předkům
na co pyšní.
Představujeme vám přibližnou podobu budoucího znaku
obce Tismice. Symbolem obce Limuzy je zde zelený vrch –
Klepec. O sounáležitosti obcí hovoří ve znaku dvě hvězdy.
Finální podoba znaku a návrhy praporu jsou předány
k dopracování panu Janu Severovi, zpracovateli.
(ou)

V dubnu tohoto roku proběhla v Tismicích humanitární
sbírka ošacení, obuvi, nádobí a jiných pro nás možná již
nepotřebných věcí.
Darovaný textil a obuv, hračky apod. jsou pracovníky diakonie jednorázově svezeny do skladu a následně do třídírny Broumov, kde pracují klienti azylových domů. Sebrané
věci zde třídí na nositelné oděvy, které jsou následně předány potřebným, dále na poškozený materiál, který je dále
průmyslově zpracováván a na nepoužitelný materiál, který
končí v odpadu.
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli
v krizové životní situaci a na okraji společnosti, a to s cílem
jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti.

Vážení spoluobčané Tismic i Limuz.
Tím, že jste do sbírky darovali věci,
jež vám byly k nepotřebě,
jste pomohli mnohým dalším, kteří
díky vám získali práci.
Upřímně vám děkujeme.
(ou)

Obecní úřad tímto upřímně
děkuje paní Anně Tylové za
finanční podporu Trubadúru
a panu Milanu Černému za
příspěvek na nákup DWD
přehrávače pro mateřinku
v Tismicích.
19
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PŘÍBĚH
To stačí
Jednu oblast postihlo strašné sucho. Tráva nejdřív
zežloutla a pak uschla. Pomřely keře a nejslabší stromy.
Z nebe nespadla ani kapka a ráno nikdy zemi nepřineslo
ani chvilkové občerstvení rosou. Tisíce malých i velkých zvířat umíraly. Jen máloco mělo sílu utéct poušti, která všechno pohlcovala.
Sucho bylo den ode dne horší. Dokonce i silné staré stromy, které svými kořeny dosahovaly hluboko do země, ztratily listí. Všechny studánky a prameny zmizely. Potoky
a řeky vyschly. Jenom malá kytička ještě žila, protože jí
jeden pramínek dával pár kapek vody. Ale pramínek si zoufal: „Všechno je suché. Má žízeň a umírá. A já s tím nedokážu nic udělat. Jaký smysl mají mé dvě kapky vody?“
Poblíž stál starý a mohutný strom. Uslyšel jeho nářek,
a ještě než umřel, řekl pramínku: „Nikdo od tebe nečeká,
že dáš život celé poušti. Tvým úkolem je udržet při životě
tu kytičku. Nic víc.“
Jsme zodpovědni za kytičku. Ale často na to zapomínáme, abychom mohli naříkat nade vším, co nedokážeme.
Pan profesor skončil přednášku a jako obvykle se zeptal:
„Máte nějaké dotazy?“ Jeden student zvedl ruku: „Pane
profesore, v čem je smysl života?“ Někdo z těch, kteří se už
chystali odejít, se zasmál. Profesor se na studenta dlouze
a tázavě zadíval, aby poznal, jestli svou otázku myslel
vážně. Bylo to tak.
„Odpovím vám.“ Vytáhl z kapsy u kalhot peněženku
a z ní kulaté zrcátko, ne větší než mince. Pak řekl: „Za války
jsem byl malý kluk. Jednou jsem na ulici uviděl rozbité
zrcátko. Schoval jsem si z něj ten největší kousek. To je on.
Začal jsem si s ním hrát a učarovalo mi, že můžu zamířit
paprsek světla do tmavých koutů, kam se slunce nikdy
nedostalo – do hlubokých děr, trhlin, skrýší. To zrcátko jsem
si nechal. Když jsem dospěl, zjistil jsem, že to nebyla jen
dětská hra, ale metafora toho, co můžu v životě dělat. Já

■ Narodili se

jsem také úlomkem zrcadla, které jako celek neznám. Ale
s tím, co mám, můžu poslat světlo – pravdu, porozumění,
poznání, dobro, něhu – do temných koutů lidského srdce
a můžu něco v někom změnit. Možná to uvidí jiní lidé
a budou to také dělat. V tom je pro mne smysl života.“
(Další příběhy pro potěchu duše, Portál 2001)

Chcete také vy někomu poděkovat?
Milí spoluobčané, v dnešní uspěchané době se
potýkáme s řadou obtíží, cítíme se sami, často opuštění,
často bez pomoci. Přesto však kolem nás žijí lidé, často
naši sousedé, kteří nabídnou pomocnou ruku v těch
nejobyčejnějších věcech běžného života. Taková
pomoc je vždy velmi milá. Chcete-li takovým
ochotným lidem poděkovat, napište nám.
Trubadúr taková slova velmi rád uveřejní.

■ Svá životní jubilea oslavili

Veronika Etela Pincelová
Obecní úřad přeje maličké Verunce vše dobré do
života.

Drahoslava Skalová z Tismic
Anna Tylová z Tismic
Jana Pohořalová z Tismic
Milan Horálek z Tismic

■ Odešli
Josef Fuchs z Tismic
Upřímnou soustrast. Obecní úřad Tismice
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