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Z KULTURY
Dny evropského historického dědictví
v Tismicích - 16. 9. 2007

Den, prozářený podzimním sluncem byl odměnou všem,
kteří se na přípravách slavnosti svěcení hřbitovního kříže,
otevření výstavy o historii obce a na přípravě koncertu VOX
BOHEMICA podíleli. O příjemné atmosféře nedělního
odpoledne „vypovídají“ následující fotografie.
V rámci slavnosti bylo možné zakoupit nové propagační
materiály obce. Brožura o historii basiliky a přilehlého hřbitova je k prodeji na Obecním úřadě Tismice za 50,- Kč.
Stejně tak zde lze zakoupit nově vydanou brožuru
„Klepec“ za 20,- Kč a CD „Kronika Limuzy“ a „Kronika
Tismice (1.díl)“ v PDF formátu za 100,- Kč.
(ou)

Prodej
propagačních
materiálů.

Svěcení kříže
- Páter M. Bator.

Výtvarná soutěž
- logo Pošembeří.
Logo
Dnů evropského
historického
dědictví.

Výstava - historie
basiliky a obce.

Historické kroniky
se těšily velkému zájmu.
Celkem se sešlo kolem 150 návštěvníků.
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Návštěvníky koncertu
přivítala starostka obce.

Pan Dedik vítá návštěvníky márnice.

Vox Bohemica.

Krása tismického oltáře a stropu baziliky.

Netradiční zakončení
koncertu
před kostelem.

Z knih Jaroslava Seiferta recituje Rudolf Kvíz.
Zpívající sbor opouští basiliku.
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■ Tématický kalendář pro občany
Letos poprvé využila obec Tismice možnost připojit se do projektu Kalendář Kolínska – města, obce, vesnice a osady na
starých pohlednicích. Svou stránku zde naleznou jak Tismice, tak Limuzy. Občané dostanou do svých domácností kalendář
jako dárek v předvánočním čase.
(ou)

Z TISMICKÉ KRONIKY …
pokračování z minulého čísla
Aprovisace
Nedostatek potravin stoupal hlavně u těch, kteří byli
odkázáni na nákup a neměli své půdy. Po žních r. 1915 byl
zřízen v Praze obilní ústav a v každém sídle politických
úřadů, okresní obilní ústav, který přiděloval obcím určité
množství mouky, jež se přidělovala bezzemkům, nebo těm,
jímž výnos vlastního hospodářství nepostačoval k výživě
rodiny. Mouka se vydávala na lístky – chlebenky.
Chlebenky
Chlebenky rozdělovala chlebová komise. U nás předsedou
komise byl učitel zdejší školy p. František Kratochvíl. Obec rozdělena na okrsky a každý člen komise měl rozdávati chlebenky svému okrsku. V chlebové komisi byli: Josef Nehasil čp. 15.
Dovežená mouka přidělena místním obchodníkům
p. Jindřichu Weinsteinovi a Ant. Stuchlému k detailnímu
prodeji a rozvažování. Zpočátku byla mouka nebo moučné
výrobky rozdělovány pravidelně. Později bylo sice dost chlebenek, ale mouka nedošla žádná nebo na místě plné dávky
vydáno jen takové množství, které při rozdělení celkového
množství připadlo na osobu.
Za vařivou mouku pokládal obilní ústav vlastně všechno,
co bylo rozemleto na prášek. S podivem, že lidé v té době
4

všechno snesli, že se ještě více neohražovali nebo nedošlo
k hladové vzpouře. Mouka – a ani to snad nebyla mouka,
která mnohdy byla přidělována do obcí. Čerň, učiněná
čerň a v ní rozemleto, bozi vědí co! I pýr se rozemílal a byl
státními výzkumnými úřady vychvalován za velmi výživnou potravu. Mnohdy se nevědělo, jsou-li to na drobno
rozemleté plevy nebo něco jiného. Rozemílána kupř.
nejen kukuřice, ale celé kukuřičné palice. Nad názvem
„mouka“ se leckdos pozastavil a posílal hlasitě hromy do
těch, kteří tuto útrapu zavinili. Chléb z takové mouky se
nedal upéci. Nedržel pohromadě. Rozsypal se a krájeti se
na krajíce téměř nedal. Z pečiva vyčnívaly špatně rozemleté kousky kukuřičných hlavic, zapichovaly se při jídle do
měkkého patra.
V roce 1917 na podzim (a potom až do konce války) bylo
pekařům zakázáno podsypávati chlebové těsto moukou
a nařízeny k podsypávce – plevy- pšeničné plevy a když jich
nebylo, třebas i ječné s pěknými bodlinami. I kdyby byl
pekař chtěl nevím jak, přece se plevy dostaly do těsta,
zapekly se - a hnus vzpomínati.
Chudáci hospodyně! Jakživy se snad tolik nenapřemýšlely o svém kuchařském umění, jako nad moukou – válečnou.
K jídlu to nebylo a zužitkovati se přece jen muselo.
Lepšího nebylo nic a horšího snad také ne. Z podobné
mouky se dělával perník- sladké pečivo, ne snad pro
pochoutku, ale protože jiného se z mouky nedalo udělati.
Troškou syrobu se osladilo, aby se zlomila zatrpklá chuť
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a hlavně, aby žmolky držely pohromadě. Místo běloučkých
buchtiček byl černý perník.
Mlecí výkazy
Pro samozásobitele byly zavedeny tzv. mlecí výkazy.
Podle počtu členů rodiny bylo povoleno semlíti určité
množství obilí ve mlýně, jejž mělo obec přidělený. Naše
obec směla mlíti v místním mlýně nebo v Klučově. Později
si mohl samozásobitel vyvoliti kterýkoliv mlýn. Na těžce
pracující bylo určeno 300 g obilí denně, pro lehce pracující
225 g obilí denně. Pravidelně platil mlecí výkaz 2 až 3 měsíce a smělo se semlíti jen ono množství obilí, které bylo na
výkaze označeno. Záleželo však jen na mlynáři nebo stárkovi, aby se v uvedené době semlelo totéž množství obilí
po dvakráte i víckráte. Povolené obilí přirozeně že nepostačovalo a prostě se podvádělo tak, jako ve všem jiném.
I na šrotování bylo potřebí zvláštních výkazů. Aby se lidé
vyhnuli mlýnu, zakupovali si mlýnky- šrotovníky, na nichž si
doma a v tajnosti šrotovali. I mouku si tak doma vyráběli.
Jemnější šrot používali za vařivou mouku, hrubší ke krmení. Lidstvo se nuceně blížilo svému prvotnímu stavu
s prostým životem a hlavně prostými potřebami.
Nahrážky
Bída naučí člověka přemýšleti o mnohém a hlad donutí
k požívání toho, o čem jindy pochyboval, že je jedlé a nebo
k jídlu vhodné. Kupř. na místě kávy – před válkou všeobecně užívána zrnková káva- pražilo se žito, ječmen, hrách.
Aby odvar byl sladší, namáčelo se obilí na určitou dobu do
vody, aby se utvořil slad a ten teprve pražen. Praženy
i boby, koňské kaštany, bukvice a žaludy. Na místě čaje,
který se k nám nemohl dovážeti, sušeno listí jahodové
a malinové (ostružinové) a odvar se pil. I lebeda se používala na místě zeleniny.
Králíci a kozy
Nedostatkem masa pěstováni králíci. Aby se maso nepřejedlo, upravováno na mnoho různých způsobů, ba vydána
i zvláštní knížka, jednající o pěstování králíků a úpravě masa.
V rodinách, kde před válkou nepěstováno žádné hospodářství, během války se pěstovaly kozy, hlavně kvůli mléku.
Toho byl citelný nedostatek a stoupalo v ceně.
Pražáci i z okresního města docházeli do vsi, kupovali
zásobu na den či dva, aby se znovu vraceli. Mléko bylo
vzácný produkt.
Honba za živobytím
Nikdy snad v období posledního století nezažilo lidstvo
tolik starostí o zítřek, jako v této hrozné, nelidské době.
Večer si ulehla starostlivá matka, aby se hodně časně zrána
probouzela, ještě za tmy, aby putovala za živobytím.
Překřehlá stála ve frontě u obchodu pro bochník chleba,
kávu, svíčky, mouku- prostě všechno, co se v domácnosti
potřebovalo. U nás na venkově tak sice nebývalo, ale podávám pro celkovou situaci v této době. Čím dříve přišla, tím
dříve přišla na řadu a tím dříve se mohla vypraviti někam
jinam na honbu za živobytím.
Stávalo se, a ne snad řídce, že před obchodem se i spalo
na tvrdé dlažbě, v obavě, aby nebyla předskočena.
Na venkov se jezdilo za moukou, mlékem, masem, hráchem, bramborami a p. Nabízely se přímo neslýchané ceny
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a ani za ty se nedalo koupiti. Venkov potřeboval svoje produkty vyměnit za jiné – hlavně textilie – prádlo, látky a také
zlato-prostě všechno, co se mohlo v hospodářství
i domácnosti potřebovati. Vyměňovalo se potud, pokud
bylo co. Bylo mnoho případů, že manželka vyměnila za
živobytí pro rodinu veškeré prádlo i šatstvo svého muže,
vojáka, který po svém návratu neměl se do čeho obléci. Za
raneček mouky ve mlýně (u většiny hospodářů také nebyl
přílišný blahobyt) se platilo zlatem. Kdysi zámožné rodiny
byly válkou úplně ožebračeny.
Pro brambory i od nás se jezdilo až k Německému Brodu.
Od té doby jsou hojně v užívání batohy (ruksaky), jak se
tehdy říkalo. Přivézti plný pytel bramborů, bylo velikým
štěstím a zabezpečením rodiny na několik týdnů.
Odvážeti, nebo někomu prodávati životní potřeby bez
povolení nebylo dovoleno. Ve vlacích i v obcích byl dozor
a ten, kdo s velkou potíží sehnal po vsi trochu mouky,
brambor nebo něčeho jiného a byl přistižen, všechno bez
milosrdenství zabaveno ve prospěch státu.
Rekvisice dobytka
Jako na obilí, i na dobytek byly rekvisice a každý pěstitel
byl nucen odvésti určitý počet dobytka. Komise, která za
tímto účelem chodila, podobně složená jako při nuceném
odevzdávání obilí, po obcích, zapsala kus dobytka, povětšině
vykrmený, oznámkovala jej a musel se prodati státu za maximální cenu. Že i zde se děly přehmaty a nespravedlnosti,
netřeba připomínat. I to bylo, že soukromníci (z rekvisiční
komise) s takto zabaveným dobytkem obchodovali.
U řezníka se dostala jen omezená váha masa. V obcích,
kde bylo několik rozumných lidí a přáli své obci, připravili tzv. nucenou porážku. Maso z takovéto nucené porážky
se rozprodávalo jen místnímu obyvatelstvu a teprve po
jeho uspokojení, též jiným. Nucené porážky se uměle
praktikovaly. Přerazila se noha – a stát byl ošizen o kus
dobytka - vlastně spíše různí sprostředkovatelé. Bídě
v obci bylo alespoň na čas pomoženo. Po čase se nucená
porážka opakovala.
Nedostatek tuků
Z každého zabitého vepře se mělo odváděti určité množství tuků do sběrny (u nás na obecním úřadě) a takto sebraný tuk přidělován rodinám, tuk kupujícím.
Bezmasé dny
Od 2. června 1915 byly zavedeny bezmasé dny dvakrát
v týdnu- v úterý a v pátek. Později zavedeny tři dny
v týdnu. Zvláštní komise chodily na kontroly, dodržuje-li se
nařízení. Zdá se, že toto nařízení, jako řada jiných bylo zbytečné, hlavně u nás na venkově. Stalo se, že do zdejší obce
přišel kontrolor k starostovi obce. Zabíjel a nabídl mu
pohostinství. Za svou pohostinnost doplatil. Byl udán
a u soudu, kam věc musela jíti, byl odsouzen k pokutě.
Starosta si odlehčil alespoň slovy :“Až si nebude moci
sedlák zabíti prase, vy všichni budete již dávno mrtví“.
Cukřenky
Cukr, ač se jej u nás vyrobilo ohromné množství, byl vzácným produktem a hledaným výměnným zbožím.
Přidělován byl na lístky a sice11/4 kg na osobu měsíčně,
později jen 1 kg.
5
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Tabačenky
Nejhůře snad ze všech bylo pro kuřáky. Zvláštní, že
i nekuřáci se naučili kouřiti. Ten kdo měl zásobu cigaret,
cigár nebo tabáku, dostal za ně od kuřáka výměnou všechno, hlavně potraviny. Tabák byl nejvýhodnějším platidlem
i přes to, že hospodyně posílaly kuřáckou vášeň svých mužů
na zelenou horu. Kuřáci v nedostatku si vypomáhali všelijak. Pěstovali ovšem na zapřenou, na zahrádkách tabák,
připravovali jej, pajcovali, po troubách pekli a všelijaké jiné
„kumšty“ s ním dělali, jen aby si jej trochu připravili, aby
byl jako kupovaný. V nejhorším případě musely postačit
senné nebo jetelové výdrolky, suché listy ze stromů a p.jen když se kouřilo od pusy. Do tabáku se míchal chmel,
bukové listy – a ještě po tomto byli kuřáci jako diví. Je viděti, že kuřácká vášeň jest strašlivá. Snad by se hlad snesl
spíše, než nedostatek kouření
Svítivo a palivo
Petrolej byl přidělován jako všechno ostatní na lístky. Při
rozdělování mělo býti pamatováno na hospodářství a na
rodiny, kde byly malé děti. Přirozeně, že přidělené množství nemohlo nikterak postačiti a buď se petrolej opatřoval
výměnou nebo se nahrazoval jiným svítivem. Snad v každé
rodině se našly čadící lampičky naplněné olejem, jinde benzínem. I kahany, naplněné tukem- sádlem, lojem, máslem,
stearinem, vaselinou, nebyly řídké. Karbidové lampy od kol
konaly výborné služby. V nejhorším případě se svítilo loučemi, jako za hodně dávných dob u nás. Svíčky se vyráběly
podomácku. V obchodech byly rovněž přidělovány na poukázky. V noci se mnoho nesvítilo.Chodilo se záhy spát
a vstávalo se až za světla. Nebylo jiné pomoci.
Uhlí docházelo do obce náhodně, nejvýše vagon či dva
pro celou obec. I školy se zavíraly pro nedostatek topiva.
Dříví přiděloval lesní úřad pro jednotlivé obce až u Sázavy.
Třebas, že rozsáhlé lesy dolánecké nejsou od nás daleko.
Příděl dřeva nepostačoval a bylo proto v obcích na
Kostelecku vyměňováno za obilí od lesních dělníků. Na
nádražích se uhlí rozkrádalo. Bída donutila ke krádežím.
Nedostatek drobných peněz
Kovové drobné mince se pomalu ztratily z oběhu. Stříbro
se ukrývalo i ostatní z niklu. Na místě nich se razily železné
desetníky a dvacetníky, tedy v nehodnotné měně. Aby se
čelilo nedostatku drobné mince, bylo dovoleno bankovky
půliti, čtvrtiti i rozdělovati na osminy. Jak potom válečné
„úplavice“ (tak se totiž lidově nazývaly válečné bankovky)
vyhlížely, může si snadno každý představiti.
Hostince a pivo.
I na pivo došlo. Ječmen byl zabavován pro výživu lidu
a na slad ponechána jen menší část. Pivovary si pokoutně
opatřily daleko větší množství, než jaké jim bylo přiděleno.
Cukr měl nahraditi slad. Aby se ušetřilo sladu, bylo nařízeno vařiti pivo 2°; nejvýše 4° - tedy o málo silnější obarvené
vody. Ale i té „slaboty“ nebylo. Hostincům přidělováno
pivo jen ve velmi omezeném množství. Když byl přidělen
sud piva, vezl se do vsi slavnostně a netrvalo dlouho a bylo
po pivě. Takováhle událost se hnedle roznesla po vsi a po
dlouhé době vypuštění pijáci pospíchali, aby vypili „třebas
jen o jednu více“, než druhý. Ani na zábavy nebylo jej přidělováno příliš mnoho.
6

O kterémsi bále (podle vypravování místního hostinského)- dostal hostinský 3hl piva. Návštěva (jako vůbec ve
válce) byla tak veliká, že si návštěvníci neměli ani kam sednout. Hlavně žen (muži byli ve válce) bylo tolik,že samy
zaujímaly polovici sálu. Přirozeně, že se každá tlačila do
popředí, aby byla viděti a mohla se dosyta vytančiti.
Tanečníků bylo málo a zase hlavně jen mladíci, sotva
odrostlí škole. I na oknech se sedělo. Z okolních obcí, kde
zábavy nebylo, přišlo mnoho přespolních, snad aby se
vytančili, ale, a to hlavně, že se čepovalo pivo. Do devíti
hodin po třech hektolitrech piva nebylo ani památky.
Prodávala se limonáda (slazená cukerinem) a když i ta
došla, točila se prostě studničná.
Před pijáky neobstál ani denaturovaný líh. Hostinská si
zapomněla ukliditi láhev lihu. Postavila ji v chodbě na skříni. Ráno stála sice láhev na svém místě, ale místo lihu naplněná vodou. Labužníci kořalky ji vypili.
Téměř v každé domácnosti se otevřel vlastní pivovar, třebas, že byl přísný zákaz o vaření piva v domácnosti.
Sháněny předpisy, kupován chmel – a pivo se vařilo i pilo,
třebas se někdy uvařila břečka, všemu možnému podobná,
jenom ne pivu.
Cena piva stále stoupala. Od 1.2.1916 byl půllitr piva za
28 h (před válkou za 14h), od 20.5.1916 1/2l za 30h, od
1.6.1916 za 36 h, od 25.9.1916 za 48 h a v roce 1918 již přes
1 K. Čím bylo pivo dražší, tím v jakosti klesalo, ale tím se
více pilo. Po válečném pivu se snad nikdo neopil. Za aprovisaci (mouku nebo obilí) bylo ovšem piva dosti, ale jen
u těch, kteří si podobnou věc mohli dovoliti.
(Zapsal dne 17.12. 1928 Pátek, okresní školní inspektor)

Z ČINNOSTI spolků a sdružení
■ Hasiči zorganizovali

sběr šrotu
V neděli dne 21. října 2007 zorganizovali tismičtí hasiči
sběr železného šrotu v obcích Tismice, Limuzy a Vrátkov.
Pravidelný sběr odpadu, železa, nebezpečného odpadu či
objemného odpadu jistě přispěje k čistotě nejen veřejných
prostranství, ale i k upravenosti pozemků jednotlivých
domů. Hasičům patří poděkování.
Sběr objemného odpadu proběhl na podzim tohoto
roku ve dvou termínech. Kontejnery přistavené panem
Pávem byly velmi rychle zaplněny. Z tohoto důvodu a na
základě podnětů občanů využil Obecní úřad Tismice nabídky svozové firmy NYKOS na sběr objemu přímo na nákladní vůz spolu se sběrem nebezpečného odpadu. Přestože
byli všichni občané formou letáku do schránek o této akci
informováni, zájem nebyl příliš veliký. Obecní úřad zvažuje, zda napříště nevyužije ke sběru objemného odpadu
pouze svozové firmy, aby tak předešel faktu, že kontejnery zaváží i obyvatelé sousedních obcí, resp. i místní občané
v takové míře, že nezbyde místa pro ostatní.
Obecní úřad přistavením kontejneru vychází vstříc každému, kdo v průběhu roku nahromadí menší množství
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odpadu, který nelze dát do běžné popelnice. V žádném
případě není kontejner určen za účelem vyklízení
garáží, částí nemovitostí, odklízení suti po demolici
staveb apod. Odpad většího objemu je každý povinen likvidovat sám na vlastní náklady na místo
k tomu určené.
(ou)

■

podzim 2007

Organizátoři všem účastníkům soutěže děkují a těší se na
setkání s výherci při slavnostním předání cen. Rovněž patří
dík všem hlasujícím i všem, kteří tentokrát nezvítězili.
Cenu soutěže -let balonem- sponzorují balonáři, členové
MAS Region Pošembeří, Michaela a Petr Vítkovi ze
Sibřiny, Vzduchoplavecká Společnost Královského
Města Slaný.
(Martina Zdražilová,
předsedkyně SR Regionu Pošembeří, o.p.s.)

■ Sportovci opravili plot

u mateřinky v Tismicích
Obec Tismice tímto děkuje tismickým sportovcům za
opravu oplocení pozemku kolem mateřinky v Tismicích. Po
loňské pomoci s vyčištěním rokle pod hradištěm od pneumatik je to již podruhé, co se sportovci aktivně zapojili do
mimosportovních aktivit, které přispějí ke zkvalitnění života v naší obci. Obec Tismice věří, že spolupráce bude nadále pokračovat a že jejím dalším výsledkem bude např. společný projekt na rekonstrukci sportovního zařízení.
(ou)

TYFLOCENTRUM
V polovině r. 2006 bylo založeno kolínského pracoviště
TyfloCentra Praha, o. p. s., které zajišťuje sociální služby
zrakově handicapovaným osobám. Od doby založení
poskytlo desítkám zrakově handicapovaných občanů informace týkající se:
kompenzačních pomůcek – zvětšovací lupy (i elektronické kamerové), zvětšovací počítačové programy, čtecí
programy, hodinky s hlasovým výstupem, hmatové
budíky a hodinky, indikátory hladiny a mnohé další;
■ možností zákonných dávek a příspěvků - příspěvek
na péči (dříve bezmocnost), průkazy mimořádných
výhod, příspěvky na kompenzační pomůcky, pracovně-právní podmínky pro občany se zrakovým handicapem atd.;
■ předávání kontaktů na instituce provádějící navazující
služby pro osoby se zrakovým postižením.
■

Z REGIONU POŠEMBEŘÍ
LOGO PRO POŠEMBEŘÍ
– výsledky soutěže
Region Pošembeří, o.p.s vyhlásil v závěru školního
roku 2006/2007 soutěž pro malé výtvarníky pod
názvem LOGO PRO REGION POŠEMBEŘÍ. Mottem
soutěže byl následující citát: „To, co se má
v budoucnu stát velikým, rodí se z nepatrných začátků“ (Publilius Syrus,1. stol. př. n. l.)
Návrh loga měl vyjadřovat princip spolupráce, vzájemné
komunikace, princip výměny zkušeností a vzájemné pomoci v rámci regionu Pošembeří, který vznikl z iniciativy
14 zakladatelů v prosinci roku 2006.
Pravidla soutěže byla zveřejněna na webu Pošembeří
(www.posemberi.cz ) a v místních časopisech. Do soutěže
zaslali malí výtvarníci celkem 39 obrázků. Výherci, jimž
bude předána cena v podobě „balonové letenky“, byli
vybráni širokou veřejností na putovní výstavě obrázků
v rámci Dnů Evropského historického dědictví dne 15. 9.
2007 na Hradešíně, dne 16. 9. 2007 v Tismicích a dále
v Českém Brodě dne 30. 9. 2007 při akci občanského sdružení Leccos. Dále bylo možné hlasovat právě na webu
Pošembeří.
Vítězkou soutěže se stala Lenka Svobodová ze třídy
5.C ZŠ Úvaly (web - č. 4). Na druhém místě se umístila
Markéta Stejskalová ze ZŠ Přistoupim (web - č. 38)
a třetí místo vybojoval Lukáš Svoboda taktéž ze ZŠ
Přistoupim (web - č. 36).
Pro logo Pošembeří byl jako nejvhodnější grafičkou
vybrán druhý návrh Markéty Stejskalové (č. 37).

A dále poskytlo sociální služby zaměřené na:
předčítání, pomoc při vyplňování dokumentů – dle potřeb uživatele služeb, poskytované ve
středisku nebo v terénu;
■ volnočasové a vzdělávací aktivity –přednášky, sportovní
akce, tvořivá činnost;
■ podporu pracovního uplatnění – pomoc osobám se
zrak. postižením při hledání zaměstnání a zajištění
i pomoc asistenta přímo na novém pracovišti klienta;
■ dobrovolnický program – zrakově handicapovaní zde
mohou získat odborně proškoleného dobrovolníka.
■ průvodcování,

Mezi nejvíce využívané služby patří sociálně-právní poradenství, zejm. informace týkající se kompenzačních pomůcek a zákonných možností sociálních dávek a příspěvků.
Cílem činnosti je podporovat osoby s těžkým zrakovým
postižením v samostatném životě, zapojení do společnosti
a poskytovat jim odbornou pomoc, oporu a informace.
Kontakt:
Martina Čáslavová
Sociální pracovnice / vedoucí pracoviště
TyfloCentrum Praha, o. p. s. pracoviště Kolín
Smetanova 764 (budova nové polikliniky, 3. p)
Kolín 280 02
tel. 321 752 529, mob. 774 064 330
7
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NEÚSPĚCH NÁS NEODRADIL,
připravujeme se na „velký LEADER“
Obecně prospěšná společnost MAS Region
Pošembeří se intenzivně připravuje na podání Žádosti o realizaci SPL (strategický plán LEADER)
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 , OSA IV, LEADER.
Vychází přitom z Integrované rozvojové strategie území
Místní akční skupiny (MAS) Region Pošembeří, která vznikala komunitním způsobem ve spolupráci s výzkumnou
a poradenskou agenturou Tima Liberec průběhu první
poloviny roku 2007.
Strategie (IRS) MAS Pošembeří definovala potřeby regionu, spočívající v rozvoji místní ekonomiky, modernizaci
zemědělských podniků a podpoře podnikatelských aktivit,
dále v ochraně životního prostředí a péči o přírodní
a kulturní dědictví, do 3 základních priorit rozvoje:
I - Život v obcích
1.1 Šetrný cestovní ruch a venkovská turistika (ubytování, stravování, další služby, rekreační zařízení,
nabídky pro turisty, cyklostezky, hippostezky, pěší
a naučné stezky apod.), rozvoj příměstského CR
(každodenní relaxace a víkendová rekreace)
a zážitkové turistiky (včetně doplňkové infrastruktury), propagace regionu
1.2 Rozvoj služeb pro obyvatele a návštěvníky obcí
a regionu, podpora společenského života
a prevence problémových jevů u dětí a mládeže
1.3 Vzdělávání dětí a dospělých (pracovníků veřejné
správy, zastupitelů, osob na rodičovské dovolené
a dalších obyvatel pro nové uplatnění na trhu práce,
seniorů aj.)

■

podzim 2007

3.3 Péče o kulturní a přírodní dědictví, obnova
a ochrana kulturních památek a cenných přírodních
lokalit
Region Pošembeří zaregistroval svůj ZÁMĚR v rámci letní
výzvy LEADER ČR Ministerstva zemědělství ČR. Bohužel
jsme se nedostali spolu s dalšími 33 z celkového počtu 57
zúčastněných MAS mezi ty, jimž bylo rozděleno celkem cca
50 mil Kč. Protože včas účast v LEADERu ČR vylučovala
možnost účastnit se 1. výzvy LEADER PRV, máme nyní otevřenou cestu právě k těmto finančním prostředkům
Evropské unie pro období 2007(8) – 2013. Ani s touto
výzvou však naše příležitosti nekončí, další II. Výzva LEADER PRV bude vyhlášena v roce 2008.
Nyní se tedy MAS Pošembeří soustředí na konečnou
podobu Strategického plánu LEADER pro období 2007(8) –
2013 a zejména na propracování jednotlivých opatření
a aktivit, jež by měli vést k rozvoji území stávajících 37,
resp. 36 obcí regionu. Této práci se nyní věnuje strategický
tým z řad členů MAS ve spolupráci s externími odborníky.
Termín pro odevzdání žádosti byl stanoven na
21.12. 2007.
Příprava na Leader není jedinou aktivitou MAS
Pošembeří. Společnost dále kordinuje aktivity regionu
zejména v oblasti cestovního ruchu, v oblasti propagace
regionu – aktuálně na Region Tour 2008, dále na webových
stránkách propaguje místní akce obcí i jiných subjektů
území MAS. Společnost se dále stará o průběžné informování o výzvách jiných ministerstvech či kraje
a zprostředkovává základní informace pro podávání žádostí. MAS rovněž připomínkovala Plán rozvoje cestovního
ruchu Středočeského kraje, kam se jí podařilo umístit řadu
z místních projektových záměrů a rovněž usiluje
o začlenění sítě cyklotras pod názvem „Česká hrouda“ do
generelu cyklotras Středočeského kraje.
(Miloslav Oliva,
manager MAS Region Pošembeří)

II - Podpora místní ekonomiky a její diverzifikace
2.1 Modernizace zemědělských podniků a uplatnění
biotechnologií, podpora řemeslných aktivit
a dalšího podnikání obyvatel, zakládání malých
firem (do 10 zaměstnanců), využití nových technologií (stroje a zařízení, výrobní metody) podnikateli
a místními podniky
2.2 Spolupráce výrobců potravinářských produktů
(např. pěstitelé jablek), propagace místních výrobků
(zemědělských i nezemědělských), podpora obchodování s místními produkty
2.3 Zajištění alternativních příjmů osob pracujících
v zemědělství (nezemědělská výroba a služby)
III - Aktivní ochrana a tvorba životního prostředí
3.1 Ochrana životního prostředí, zejména udržování
krajiny (vč. údržby a obnovy polních cest, řadové
a rozptýlené zeleně), úpravy veřejných prostranství a nakládání s odpady,
3.2 Využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů
energie
8
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA
A STAVEBNÍ INVESTICE

■ Most v centru obce Tismice
Krajský úřad Středočeského kraje získal na opravu komunikací nemalý úvěr. Také most v centru Tismic čeká na svou
obnovu. První kolo výběrového řízení na dodavatele stavby bylo neúspěšně ukončeno, protože se žádný dodavatel
nepřihlásil. Krajský úřad tuto skutečnost zdůvodňuje velkým množstvím stavebních akcí v celém Středočeském
kraji. Druhé kolo výběrového řízení bude zahájeno dle slov
Ing. Baka v nejbližších dnech.
V souvislostí s rekonstrukcí mostu plánuje obec Tismice
zrekonstruovat přilehlé chodníky, tedy i „opilý chodník“
u parku a související část dešťové kanalizace. Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků se obec pokusí získat
z dotačního titulu – Program obnovy venkova, vyhlašovaného právě krajem. Termín podání žádosti je stanoven na
polovinu prosince.

■ Veřejné osvětlení v Limuzích
V současné době připravuje ČEZ DISTRIBUCE, a.s. prostřednictvím firmy ENERGON Dobříš s.r.o demontáž venkovního vedení a zároveň výstavbu podzemního kabelového vedení NN0, 4 kV v Limuzích „po velké straně“.
Oficielně ČEZ zatím termín zahájení prací obci nesdělil,
avšak dle projektantů by k realizaci akce mělo dojít na
podzim roku 2008. Obec Tismice zároveň připravuje projekt veřejného osvětlení ve stejné trase, na nějž bylo
z rozpočtu obce uvolněno 17.000,- bez DPH.
(ou)

■ Veřejné osvětlení v Tismicích
V Tismicích byl dokončen další úsek veřejného osvětlení
v lokalitě od transformátoru ke křížku u Kašů, resp. bylo
položeno kabelové vedení v souvislosti s rekonstrukcí
kabelového ČEZ v místě. Stožáry veřejného osvětlení
budou osazeny teprve v souvislosti s plánovanou výstavbou
v lokalitě „Nad Mateřinkou“. Celkové náklady akce činily
34.862,- Kč.

■ Nová výstavba „nad mateřinkou“
Obec Tismice opakovaně předloží všem vlastníkům
pozemků nad Mateřskou školou v Tismicích návrh parcelace dané lokality a návrh smlouvy, která předpokládá společný postup a financování geodetického zaměření parcel
a následné zajištění regulačního plánu. Výsledkem společného snažení, nastane-li mezi všemi vlastníky shoda, bude
území připravené pro investora, který lokalitu zasíťuje
a umožní rozjet novou zástavbu. V rámci regulačního
plánu budou v lokalitě vymezeny komunikace, které zajistí přístup ke každé z parcel. Bez těchto opatření, která
vyžadují společnou vůli všech majitelů pozemků, včetně
obce, je pole nad mateřinkou vzhledem k dosavadnímu

■

podzim 2007

uspořádání k zástavbě nevyužitelné. Obec tím, že tyto
pozemky zahrnula v rámci územního plánu do zóny pro
budoucí výstavbu, učinila první krok ke zhodnocení parcel.
Pořízením regulačního plánu cena pozemků stoupne na
úroveň parcel stavebních.
(ou)

■ Kanalizace
Obec Tismice v těchto dnech dokončuje sběr Smluv
o smlouvách budoucích na uložení kanalizační přípojky
a čerpací šachty na pozemcích přilehlých k jednotlivým
nemovitostem. Obec tak pokračuje v činnostech započatých
výběrem firmy INGAS již v roce 2005 a směřujících ke stavbě
kanalizace. Neboť na přelomu roku 2006/2007 došlo
k zásadním změnám ve stavebním zákoně a dále ke změnám
v chápání pojmu „vodního díla“ jak na půdě stavebního
úřadu a dále také na kraji a ministerstvech, byla obec nucena
přerušit stavební řízení a nejprve doplnit územní rozhodnutí
stavby právě o přípojky u jednotlivých objektů. Vydání územního rozhodnutí na přípojky je podmíněno předjednáním
věcných břemen s jednotlivými majiteli pozemků.
Obec Tismice se v současnosti zhruba orientuje
v dotačních možnostech kraje, Státního fondu životního
prostředí, titulech Ministerstva zemědělství a nového
Programu rozvoje venkova, kde se výrazně uplatňují peníze z Evropské Unie.
Každý dotační titul obsahuje jiné množství prostředků,
různě podporuje obce dané velikosti a různě podmiňuje
přiznání dotace obci. Některé dotační tituly dokážou akci
pokrýt ze 30%, jiné z 90%. I v případě, že obec získá dotaci v maximálně možné výši, bude nutné akci zafinancovat
vlastními prostředky, úvěrem a také příspěvky od občanů.
Není možné a reálné postavit kanalizaci bez toho, aby také
vlastníci nemovitostí na zkvalitnění životního prostředí
v obci přispěli. Výši příspěvku, stanovenou na 20.000,- Kč
(dle dohody bude sociálně slabým občanům umožněn
splátkový režim) nelze měnit v závislosti na vzdálenosti přípojky od hlavního řadu apod. Žádný úsek podružného
řadu nebude fungovat bez hlavního řadu svedeného na
ČOV, ať již ČOV v Českém Brodě, možná i ČOV na vlastní.
Poměřování individuálních rozdílů v připojení nemovitostí
jejich vlastníky není na místě. Pokud občané chtějí
v budoucnosti likvidovat své splašky centrálně, pak je třeba
dívat se na celý projekt z nadhledu jako na společnou akci.
Obec se snaží projít všemi administrativními
a projektovými nároky akce. Projektová dokumentace je
pořizována z rozpočtu obce a pro všechny občany, kteří
projeví vážný zájem. Projektová dokumentace se stavebním (vodoprávním) povolením v právní moci je nezbytnou
přílohou žádosti o dotaci. Veškeré průtahy a nerozhodnost
vlastníků nemovitostí celou akci zbytečně brzdí.
Všichni bychom si měli uvědomit, že úspěch akce leží i na
přístupu každého z nás. Současné financování obcí je takové, jaké je. Pokud chce obec budovat je nezbytné, aby její
občané hleděli dopředu a věděli, že je to bude stát také
námahu a vlastní prostředky. Polemika o tom, zda je toto
postavení venkovských občanů správné a často důstojné,
likvidaci odpadních vod nevyřeší. Obec se pohybuje
v prostředí a pravidlech nastavených vládou, parlamentem
a zákony naší země.
9
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Předpisy Evropské unie a normy v rámci České republiky
se stále zpřísňují. Je třeba vědět, že dosavadní způsob likvidace odpadních vod časem nebude možný. Zamysleme se
nad tím, kolik bude každého z nás stát pořízení těsné
nepropustné jímky a její pravidelné vyvážení na vzdálenou
čističku. Každý, kdo má již nyní čističku odpadních vod
u rodinného domu ví, že její údržba a povinnost kontrolovat kvalitu vypouštěných vod není levná.
Výše popsaná situace je realitou, se kterou se vedení
obce musí vypořádat. Vedení obce se rovněž zabývá dalšími variantami řešení – výstavbou vodovou, výstavbou vlastní čističky. Možnosti řešení jsou různé, nápady pak končí na
nemožnosti reálně vypořádat vlastnické vztahy
k pozemkům nebo na příliš velké investici a konečném
nezájmu občanů o připojení. Čerpáme ze zkušeností okolních obcí. Jedna věc je, co lidé navenek chtějí, druhá věc, za
jakých podmínek jsou v konečném důsledku ochotni se připojit. Například zkušenosti s připojením na vodovod konkrétně v obci Vrátkov jsou velmi špatné. V lokalitě, kde více
či méně fungují místní studně a lidé kupují balenou vodu,
je reálnost připojení domácností velmi nepravděpodobná.
Diskuze nad těmito otázkami bude i nadále pokračovat.
Protože však není možné stavební dokumentaci neustále
měnit a předělávat (časová i finanční náročnost), je obec
připravena jít zvolenou cestou tlakové kanalizace, jejíž
provoz jistě není vždy tak bezúdržbový jako provoz gravitačních stok, ale jejíž výstavba je v konečném důsledku
cenově a technicky přijatelnější.
(mz)

■ Lavičky na zastávkách
Obecní úřad Tismice objednal dodávku 2 ks laviček pro
autobusovou zastávku u bytovek a u Mateřské školy
v Tismicích. Zbudování přístřešků obecní zastupitelstvo
z finančních a prostorových důvodů neodsouhlasilo.

■ Nové hřiště v mateřince

- společně přiložili ruku k dílu
Mateřská školka v Tismicích má nové hřiště. Na začátku byly
stesky dětí, vedení školky i rodičů na naprostou nedostatečnost

starých kovových průlezek. Rodiče v čele s místostarostou obce
a jedním z tatínků – panem Boudou, založili Sdružení rodičů
a přátel mateřinky. Na webových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj byla uveřejněna výzva na předkládání projektů
v rámci Programu obnovy venkova na rok 2007. Na pracovním
setkání jsme společně vytipovali nejnutnější problémy k řešení
a rodiče přislíbili aktivní pomoc při budování. Týden trvalo
zpracovat dva projekty: „Místo kroužku kruh“ (na rekonstrukci sociálního zařízení) a „Podej mi ruku“ (na vybudování nového hřiště). Ministerstvo se rozhodlo podpořit menší z obou
projektů – vybudování dětského hřiště.
Následoval výběr dodavatele a jednotlivých herních
prvků, rodiče měli možnost hlasovat písemně nebo po
10
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e-mailu. Vybrali jsme masivní dřevěné herní prvky
v hodnotě 75.000,- Kč firmy NEPO. František Páv zajišťoval
bagrovací práce.
Po té, co firma prvky dodala, sešli se rodiče na dvou
sobotních brigádách, aby přiložili společně ruku k dílu.
Dočistili a štěrkem zasypali dopadové plochy jednotlivých
atrakcí, urovnali okolní terén a založili nový trávník.
Současně silné ruce tatínků a přátel školky vyklidily haraburdím zastavěný sklep školky a pomohly se stěhováním
těžkých skříní ve třídách. Uvolnili tím další prostory pro
vznik výtvarné dílničky a také počítačové učebny, která se
zrodila v hlavách přítomných.
Všem, kteří přišli a pomohli, patří upřímný dík. Největší
odměnou však pro ně jistě je nadšení jejich dětí
a uspokojení ze společné práce. A snad právě ta společná
práce vede lidi k sobě a vytváří vazby, které dělají venkov
jejich domovem.
Pořizovací náklady dětského hřiště činily 101.000,- Kč,
včetně dobrovolnických prací. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR by mělo z této částky uhradit 65.000,- Kč.

■ Rekonstrukce sociálního zařízení
V srpnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení mateřinky. Celkové náklady činily 307.193,- Kč.
Rekonstrukci velmi pečlivě a profesionálně provedl pan
Oubrecht a Instalatérství ZELDA. Díky rozšíření sociálního
zařízení a vybavení nové třídy pro rukodělné práce a práci

■

podzim 2007

s počítačem, bude možno, pokud obdržíme kladné rozhodnutí Ministerstva školství a kraje, otevřít od 1.1. 2008 druhou
třídu předškolního vzdělávání. Předběžně je tato nová třída
téměř naplněna. Zbývá zaplnit ještě 5 volných míst. Přednost
mají děti, které budou docházet v průběhu celého týdne.
V souvislosti s rozšířením kapacity školky byly do školky
pořízeny nové šatní skříňky a police na skladování lůžkovin
a dále také moderní lehátka.
Mateřská školka se již na nové děti těší.
(ou)

■ Rekonstrukce střechy mateřinky
V září tohoto roku byla rovněž ukončena rekonstrukce
střechy mateřinky. Náklady činily 547.462,- Kč.
Rekonstrukci provedla velmi dobře f. BEK s.r.o z Chrášťany.
Kraj poskytl z Programu obnovy venkova dotaci ve výši
121.000,- Kč.
(ou)

■ Mostek U Skalů
V měsíci září proběhla plánovaná rekonstrukce mostku
u Skalů. Práce poctivě a s citem provedl pan Václavek,
s nímž obec Tismice již řadu let spolupracuje. Pan Dittrich
z Limuz vyrobil pro tento účel zábradlí. Celkové náklady
činily 25.000,- Kč.
(ou)
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OD SOUSEDŮ …
■ Nemocnice v Brodě má nové vedení
Nemocnice v Českém Brodě má nového nájemce.
Nemocnici spolu s poliklinikou pronajalo Město Český Brod
společnosti PUBLIC PRIVATE HOSPITALS na dobu 15 let
s možností následného odkupu. Nový nájemce nemocnice
byl tisku, starostům okolních obcí a dalším představen na
slavnostním otevření dne 10. září 2007.
Nové vedení nemocnice přítomným představilo vizi dalšího
rozvoje a celkové přestavby zdravotnického zařízení. Všechny
budovy, vyjma stávající budovy polikliniky (vpravo od vjezdu
do nemocnice), stávající rozestavěné budovy, budovy dětského střediska a budovy bývalé porodnice, počínaje zadním
traktem budov rehabilitace a LDN budou postupně zbourány
a nahrazovány moderní výstavbou. Nemocnice se zaměří na
vytvoření lůžek následné péče a pooperačních stavů. Místem
operačních výkonů a akutní pooperační péče se pro náš region stane kromě nemocnice Kolín, také nemocnice v Brandýse
nad Labem, která je nyní taktéž v rukách PPP.
Běžná ambulantní a odborná péče zůstane v Českém
Brodě zachována, naopak nájemce slibuje odbornou péči
na vysoké medicínské úrovni.
Věřme, že své plány a vize nový nájemce zrealizuje, a že
to přinese užitek všem potřebným.
(ou)

KRÁTCE Z OBCE …

O NÁS
VÝROČÍ
■ V posledních měsících roku slaví své

kulaté narozeniny
Paní Vlasta Kořínková z Tismic
Pan František Šermauer z Tismic
Pan Karel Pešava z Tismic
Paní Jiřina Maturová z Tismic
Paní Marie Malinová z Tismic
Všem oslavencům pevné zdraví a pohodu přeje zastupitelstvo obce Tismice.

■ Narodila se miminka ...
Eliška Nevoralová z Limuz, Jakub Páša z Tismic, Kristýna
Pučalíková z Tismic

■ Rozloučili jsme se:
S panem Václavem Pášou z Tismic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.

■ Tismická bazilika

po letech opět zažila svatbu ...
Své ANO si zde řekli v sobotu dne 25. 8. 2007 novomanželé Streličkovi.

■ Odstranění mobilního vysílače společnosti Vodafone
z okraje sadu směrem na Limuzy znamená, že také tato
společnost spolu s Telefonica O2 umístí své vysílací zařízení
na novém GSM vysílači nad obcí Tismice. Pronájem pozemku společností Telefonica O2 a následné zahájení provozu
představuje kromě zkvalitnění signálu mobilních operátorů, také každoroční přínos 90,000,- Kč do pokladny obce.
■ Vandalové poničili malbu autobusové zastávky
u rybníka. Protože ani po té, co byli přistiženi, ani po té co
byli oni i jejich rodiče ústně i písemně vyzváni k uvedení
zastávky do bezvadného stavu, na tuto výzvu starostky
obce nereagovali, resp. „vymalovali“ zastávku zcela nedostatečným způsobem, postoupil obecní úřad celou věc přestupkové komisi v Českém Brodě. Český Brod zahájil přestupkové řízení, které nebylo k dnešnímu dni ukončeno.
■ Občané Limuz se právem ozývají proti rozorání přístupové cesty na Klepec. Zastupitelstvo obce se bude problémem zabývat a hledat cestu nejen k zamezení opakované
orby v místě cesty, ale budoucím vytyčením cesty, popř. liniovou výsadbou vhodných dřevin.
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