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Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám představili čtvrtletník Trubadúr
v nové podobě. Naleznete v něm rubriky
➢ aktuálně z obce
➢ dění v regionu
➢ z činnosti spolků a sdružení
➢ kultura v režii obce
➢ z Vašich příspěvků
➢ z Tismické kroniky.
Uvítáme Vaše názory, připomínky a budeme potěšeni
Vašimi příspěvky.

AkTUálně z oBce

zvolení zastupitelé
Kandidátní listina
"NAŠE
"NAŠE
"NAŠE
"NAŠE
"NAŠE
"NAŠE
odS

oBCE"
oBCE"
oBCE"
oBCE"
oBCE"
oBCE"

2
4
1
3
5
6
1

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Heřtus petr
polák Roman
zdražilová martina ing.
Coombesová Václava ing.
doubová Eva
Koza Jiří
Bouda Jan ing.

věk
34
37
41
41
65
29
37

Navrhující
strana
NK
NK
NK
NK
NK
NK
odS

politická
příslušnost
BEzpp
BEzpp
BEzpp
BEzpp
BEzpp
BEzpp
odS

Hlasy
abs.
151
136
114
126
107
133
75

v%
17,47
15,74
13,19
14,58
12,38
15,39
37,31

pořadí
1
2
3
4
5
6
1

náhradníci dle výsledků
Kandidátní listina

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

"NAŠE oBCE" 7
odS
2

Hladečková dana
Freundlová marie ing.

32
42

NK
odS

BEzpp
odS

97
67

11,22
33,33

pořadí

1
1

Všichni kandidáti do obecního zastupitelstva děkují
voličům za jejich 52,15 % volební účast a projevenou důvěru. Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Tismice se uskuteční v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů
po marném uplynutí desetidenní lhůty pro možnost
zneplatnění voleb.
obecní úřad Tismice tímto děkuje členům okrskových volebních komisí za bezchybnou a profesionální
práci.
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AkTUálně z oBce
■

Rekonstrukce kabelového vedení Čez
v Tismicích – lajtlovicích a související
rekonstrukce historického veřejného
osvětlení

V současné době vrcholí výkopové práce a pokládka kabelů v uličním prostoru Lajtlovice. Rekonstrukce rozvodů NN
je investiční akcí Společnosti ČEz. investorem veřejného
osvětlení je obec Tismice.
obec Tismice sepsala projekt pod názvem „půjdem na to
od lesa“ - rekonstrukce historického veřejného osvětlení v
obci Tismice a podala jej na jaře roku 2010 v rámci ii.
výzvy programu Leader mAS Regionu pošembeří, do Fiche
č. i. - NÁŠ domoV - atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci, opatření iii.2.1.1. obnova a rozvoj vesnic.
V této chvíli byla naše žádost úspěšně zaregistrována
Státním zemědělským a intervenčním fondem ministerstva zemědělství ČR a v nejbližší době bychom měli podepsat smlouvu na dotaci ve výši až 450 tis. Kč. práce by měly
být dokončeny do konce tohoto kalendářního roku.

sející potrubí dešťové kanalizace jako protipovodňové
opatření v místě obecní cesty vedoucí kolem doležalů ke
Klepci a již zmíněný zbývající úsek veřejného osvětlení.
Bude třeba stanovit priority a pořadí realizace těchto projektů, neboť zainvestovat všechny v jednom roce nelze.
občané mají možnost formou dopisu či e-mailu, popř.
telefonicky obecnímu úřadu během listopadu 2010 sdělit,
jaké pořadí z hlediska potřebnosti by třem uvedeným projektům přiřadili. Vaše neanonymní reakce poslouží zastupitelstvu obce jako podklad pro jeho rozhodnutí a tvorbě
rozpočtu.

■

obecní vodovod

dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu
vodovodu pro Limuzy i Tismice je ve fázi kompletace, resp.
připravuje se pro podání Stavebnímu úřadu města Český
Brod.

■

Splašková kanalizace Tismice

V současné době probíhá řízení o prodloužení stavebního
povolení na akci Tismice – splašková kanalizace. Žádost
o dotaci je zaregistrována na ministerstvu zemědělství ČR.
Hledáme další cesty financování. Stavba kanalizace je pro
obec Tismice prioritou.

■ Splašková

kanalizace a čistička
odpadních vod v limuzích

V současné době je na Stavebním úřadě města Český
Brod zaregistrována žádost obce Tismice o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí na akci Splašková kanalizace
a ČoV v Limuzích.
Výkopové práce v Lajtlovicích.

■

Veřejné osvětlení Tismice

projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení obce Tismice (mimo Lajtlovice, kde je toto nyní
rekonstruováno) v souvislosti s plánovanou generální rekonstrukcí vedení NN společnosti ČEz v roce 2011 je připravována společností Electrosun Bobnice. Na Stavební úřad
města Český Brod by měla být podána do konce roku 2010.
projektově budeme na realizaci akce v roce 2011 připraveni.

■

Veřejné osvětlení v obci limuzy

Stavební povolení k projektu zbývající části veřejného
osvětlení v uličce u Badů v Limuzích bylo Stavebním úřadem města Český Brod vydáno dne 15.10. 2010. pro rok
2011 budou pro Limuzy připraveny pravděpodobně 3 akce –
chodníky k autobusovým zastávkám, retenční žlab a souvi-

■ Dešťová
limuzy

kanalizace (retenční opatření)

dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu
retenčního zařízení – dešťová kanalizace Limuzy je ve fázi
koordinace s projektem vodovodu a kompletace, resp. připravuje se pro podání Stavebnímu úřadu města Český Brod.
Retenční nádrž spolu s navazujícím dešťovým potrubím má
být umístěna na úvozové cestě směrem ke Klepci (pod
doležalovými), aby pojmula, popř. zbrzdila záplavovou vlnu
z polí, která způsobuje zaplavení centra obce Limuzy.

■ Rekonstrukce

chodníků, příkopů
a vjezdů – Tismice

Stavební řízení k projektu chodníku podél komunikace z
centra Tismic k mateřince bylo odborem dopravy města
Český Brod zahájeno dne 30.9.2010. K realizaci tohoto projektu by měly být využity dotační zdroje.
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■

zima 2010

AkTUálně z oBce
■ limuzy

– výstavba chodníků
k autobusovým zastávkám

Stavební řízení k projektu chodníků k autobusovým
zastávkám v Limuzích bylo odborem dopravy města Český
Brod zahájeno dne 11. 10. 2010.

■

limuzy – oprava opěrné stěny rybníka

V srpnu roku 2010 provedla firma Nowastav a.s. opravu
havarijního stavu opěrné zdi rybníka v Limuzích. V té sou-

předchozí zimy a jara, zatížení přilehlé komunikace těžkou
technikou, pravděpodobně nevhodné přílišné odtěžení
bahna během poslední rekonstrukce a samozřejmě postupné přirozené chátrání původní bez základu založené zdi.
Celá rekonstrukce stála 519.179,- Kč vč. dpH. obci se
podařilo se Správou a údržbou silnic Kutná Hora vyjednat,
že se na nákladech bude podílet částkou 100.000,- Kč.
Celá oprava bude před zimou dokončena opravou krajnice
vozovky, tak aby nedocházelo k zatékání dešťových vod do
tělesa chodníku a opěrné zdi.

■

Bývalá hasičská kůlna – vše je jinak

V minulém čísle našeho občasníku byli občané informováni
o záměru demolice bývalé hasičské kůlny v Lajtlovicích
a zároveň vyzváni k návrhům, jak vzniklé prostranství využít. Bohužel žádný takový podnět obecní úřad neobdržel,
naopak se našel zájemce o odkup stavby spolu s přilehlým
pozemkem. zastupitelstvo obce zvážilo možný finanční přínos prodeje a upřednostnilo jej před demolicí objektu.
záměr na prodej kůlny a přilehlého pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Tismice. Jiný zájemce se k
odkupu nepřihlásil. Nemovitost byla prodána panu zdeňku
Kolínskému, majiteli nemovitosti čp. 9 v Tismicích.

■

návrh obecního znaku obce Tismice
obec Tismice požádala dne 12. července 2010 Kancelář poslanecké sněmovny, podvýbor pro heraldiku a vexilologii o udělení obecních symbolů –
znaku a praporu.
Žádost obce Tismice bude projednána pravděpodobně v posledním
čtvrtletí tohoto roku.

Jediná ryba ulovená při tolik očekávaném výlovu...- chudinka se tam
sama bála a nakonec ji ještě někdo snědl.

vislosti byl zároveň rekonstruován přilehlý chodník. Firma
navrhla dvě varianty řešení, přičemž zastupitelstvo obce
vybralo tu, která spočívala ve výstavbě masivní kamenné
stěny na betonovém základu.
příčinou zborcení opěrné zdi rybníka byla souhra několika nežádoucích faktorů – extrémní počasí a úhrn srážek

■

SlUŽBY oBČAnŮM

Svoz nebezpečného odpadu v obcích Tismice a Limuzy proběhne dne 6. 11. 2010. Harmonogram svozu je následující:
09.15 - 09.30
11.40 - 11.55

Tismice - U sep. nádob před oÚ
limuzy - U sep. nádob

odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo
posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech. pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.
Nykos a.s.

■

Nová stěna – výsledek rekonstrukce

4

VÝzVA oBČAnŮM

Žádáme spoluobčany, aby nám pomohli v důležitém rozhodnutí, zda v obci instalovat veřejný rozhlas či nikoli.
myslíme si, že veřejný rozhlas by mohl být velkým pomocníkem v informovanosti spoluobčanů o dění v obci.
Své názory můžete sdělit ústní nebo písemnou formou
přímo na obecním úřadě, nebo je vyjádřit na stránkách
www.tismice.cz .
(ou)
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Dění V RegionU
■ Jak

se nás dotýká projednávání
návrhu zadání Územního plánu
Města Český Brod?

Tismické určitě zajímá, jakým směrem se bude rozvíjet
bytová zástavba Českého Brodu. Faktem je, že jeho katastrální území začíná na úrovni „cedule“ označující počátek
obce Tismice – tedy cedule u Strnadů.
Český Brod má plochy pro budoucí zástavbu téměř vyčerpány, proto přistupuje k vymezení ploch nových. Uvažuje
o zástavbě směrem na Štolmíř, dále také v areálu bývalého
cukrovaru, i za hřbitovem. průmyslová zóna se má rozšiřovat směrem k Liblicím.
Jediná změna, která by se“tismičáků“ mohla více
dotknout, je výstavba mimoúrovňové křižovatky na křížení
komunikací iii/113 (vedoucí z Tismic) a i/12 (Kolínská).
Tento krok, který vzhledem ke stavu veřejných financí
a situaci v dopravě není zrovna aktuální, by však jistě přispěl
ke zvýšení bezpečnosti řidičů, pěších i cyklistů směřujících
z Tismic do Českého Brodu a zpět.
(ou)

■

Dodatek k Tarifu PiD

Bezplatná přeprava dětí od 6 do 10 let se rozšiřuje na
území prahy od 1. 10. 2010 i do vlaků zapojených do pid.
pokud má někdo opencard a má žákovský průkaz (modrožlutý, oranžový a využívá předplatní kupony zvláštní zlevněné), pak může opencard využít jako náhradu průkazky pid
ve vnějších pásmech nebo pro kombinaci vnějších pásem
s pásma 0 s tím, že si na kupon vyplní jak číslo žákovského
průkazu, tak 10 číslic z opencard. Na opencard nemusí být
nahraný žádný kupon pro prahu.
od 1. 10. bude plně zaintegrována poslední trať na území
Hmp - 173.
ing. Yveta matfiaková
odbor ekonomiky dopravy
tel.: +420 234 704 553
e-mail: ropid@ropid.mepnet.cz
http://www.ropid.cz <http://www.ropid.cz>

z ČinnoSTi SPolkŮ A SDRUŽení
■ Dětský

den na počátku léta

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili dětského dne,
který uspořádal SdH Tismice ve spolupráci s obcí Tismice
a mateřskou školkou. dětský den se konal 1. sobotu v měsíci červnu. Tradiční start byl u místní knihovny, kde nás
zapsali paní pášová s paní Kozovou a dali nám průkazky, do
kterých jsme po splnění úkolu dostávali razítka. dále již
naše cesta směřovala k hustému lesu, zvanému "Lesík", kde
nás čekalo mnoho nádherných pohádkových postaviček,
které nás odměňovaly za splněné úkoly.
při průchodu lesa jsme potkali: motýla Emanuela s makovou panenkou, Fantomase s princeznou Xénií, jednookého
piráta a hasiče, pata a mata. příjemné chvilky jsme strávili i u dvou veselých klaunů i čarodějnice s bílým králíčkem.
závěr cesty směřoval na louku, kde jsem si zaskákali s včelaři a příjemně se ochladili se dvěma zelenými vodníky. dále
nás čekala mateřská školka a Jan Bouda, od kterých jsme
také dostali několik sladkostí za splněné úkoly.
příjemné překvapení nás čekalo na konci louky, kde pro nás
hasiči připravili občerstvení, které se v tropickém dni všem
hodilo. Schovat před sluníčkem jsme se mohli v připravených
stanech, kde jsme od Rumcajse, manky a Cipíska dostali limonádu a buřtíka. oheň již praskal. Tatínek si dal dobře vychlazené pivo a moc se usmíval. při odchodu domů, jsme si mohli
prohlédnout i auto a hasičskou elektrocentrálu. Na louce jsme
nebyly sami, zúčastnilo se s námi dalších asi 90 veselých dětí.
Již dnes se těšíme na příští ročník dětského dne s hasiči.
za SdH Tismičtí Soptíci
p.S. poděkování od hasičů paní Kozové, paní pášové, Janu
Boudovi, kolektivu mateřské školky Tismice a v neposlední
řadě sponzorovi Vzp při pomoci na dětském dni.

■ Podlipanská

liga v Tismicích
historicky poprvé

Na sobotu 26.6. 2010 jsme jako SdH Tismice již několik
měsíců dopředu naplánovali soutěž podlipanské ligy. Jedná
se o seriál soutěží, který probíhá ročníkově, tzn.v jednom
kalendářním roce od jara do podzimu. Hodnocenou disciplínou je požární útok.
Jelikož tato soutěž byla v naší obci plánována vůbec poprvé, přinesly přípravy i různé problémy a otázky. Jako první
bych zmínil potřebu velkého množství vody, jedná se zhruba
o 45 m3. To jsme vyřešili ve spolupráci s panem Balounem,
který nám zapůjčil nádrž a s firmou SAdY TiSmiCE, která
nám zapůjčila filtr, přes který jsme filtrovali vodu z potoka.
potřebu el. energie jsme vyřešili elektrocentrálou
TATRA, kterou již od loňského roku vlastníme. potřebné
vybavení(káď, základnu a další) nám ochotně zapůjčili ostatní spřátelené sbory.
po vyřešení těchto nejdůležitějších otázek jsme se mohli
v sobotu v 5.30 hod sejít a vše připravit na louce. Soutěž
měla podle plánu začít v 9.15, ale jelikož se některé soutěžící sbory opozdily, byly paní starostkou martinou
zdražilovou závody zahájeny zhruba v 9.30 hod. Celkem se
sjelo 11 družstev mužů, 7 družstev žen, 10 družstev dětí
a 2 družstva přípravky.V tomto ročníku ligy to byla asi nejhojnější účast.
Takový počet lidí samozřejmě také něco sní a vypije,
a proto bylo přichystáno občerstvení - grilované klobásy, maso,
guláš, pivo a pro řidiče a děti limonáda. za přípravu a obsluhu
stánku občerstvení patří poděkování zejména našim ženám, a
to nejen členkám SdH.Velké díky také patří všem ostatním,
kteří se podíleli na zajištění akce, jak na louce nebo při parkování v Lajtlovicích, tak i na bezpečném průjezdu na louku.
5

TRUBADUR podzim 2010_Sestava 1 11/3/10 7:36 AM Stránka 6

podzim 2010 - informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

z ČinnoSTi SPolkŮ A SDRUŽení
po odběhnutí posledního družstva následoval nástup, na
kterém proběhlo vyhlášení výsledků. i když se naše družstva neumístila na předních pozicích, chuť a síla do dalších
závodů a akcí nám nechybí.
doufáme že všem soutěžícím se v Tismicích líbilo i díky
krásnému počasí a prostředí a že se zde opět za rok sejdeme na dalším ročníku podlipanské ligy.
za SdH Tismice Rudolf Ferbs

■

… a zábava uprostřed prázdnin ...
Byla tam opět! Ale kde?
A co se tam dělo???

Tak na to vysvětlování půjdeme pěkně od lesa! přesněji,
když jsme v Tismicích, tak od toho“našeho tismického lesíku“. Tím jsme již nakousli, kde se akce konala. Ano, někteří
již určitě tuší o co vlastně šlo. dne 31. července se konala
již podruhé v historii zábava pod širým nebem pod taktovkou
tismických dobrovolných hasičů. Nyní společně nahlédneme
pod pokličku, jak se taková akce vlastně rodí, aby jste si
mohli udělat představu, co taková akce obnáší od A až do z.
Tak hlavně nevznikne ze dne na den, ale v našem případě
jsou počátky již na začátku roku, kdy se “objeví“ přesnější
termín konání akce. potom je nějakou dobu klid. zhruba
měsíc před akcí se přípravy roztočí na plné otáčky. A to
v podobě přípravných schůzek (pozn.konaných v hospůdce,
aby příprava nebyla na suchu), kde se např.dohaduje, jaká
kapela bude hrát, kolik čeho je potřeba pořídit, jaké bude
občerstvení, co kdo bude jmenovitě dělat, kdy se roznesou
pozvánky a pakáty. Letos si roznášení pozvánek vzalo na
starost ženské družstvo, prý aby jste je po vsi také poznali.
Když padne shoda o konečné podobě zábavy, vznikne právě
taková akce jaká se konala letos. pro hasiče to znamenalo,
že již den před tím byly na valník naloženy stany, stoly,
lavičky a ostatní potřebné věci, aby se v sobotu nemuseli
zdržovat. V sobotu již dopoledne vyrazila parta pod vedením zkušeného mistra elektrikáře Rudy Ferbsta, aby připravila osvětlení přístupové cesty. ostatní měli „nástup“
v poledne, kdy se začaly stavět stany a lavičky. potom si
každá parta začala připravovat svoje pracoviště –jedni
výčep, další panákovnu s malým občerstvením, další si připravovali tradiční gril na klobásy a ještě bych zapomněl na
přípravy spuštění malého Temelína, který nás po celý večer
zásoboval energií, teda tou elektrickou.Tak nějak to zhruba vypadalo do doby, než jste dorazili na louku.
program začal již v 16 hodin, kdy firma CAR FoR YoU
postavila pro naše nejmenší na louce nafukovací skákací
hrad spolu s lezeckou stěnou a zároveň přistavila na ukázku vozy Chevrolet. pro nás všechny bylo milým překvapením,
kolik dorazilo rodičů s malými dětmi, které se zde mohly na
uvedených atrakcích bezplatně vyřádit.Tím nám to odpoledne nějak rychle uteklo a den se začal chýlit k večeru. Na
louku se začali trousit první návštěvníci. Ti, kteří dorazili
směrem od Tismic, procházeli okolo naší blondýny Jíti
(pozn.pro ty, kdo z nějakého důvodu nevědí, tak se jedná o
Jitku Borovskou z Tismic, letošní maturantku). právě ona
seděla na odloučeném pracovišti u vstupu na louku, kde jste
6

měli možnost finančně přispět na konání zábavy. Rovněž
jste si mohli prohlédnout vystavené vozy Chevrolet a po
případném zaevidování také možnost vyhrát víkend s autem
této značky.

pozn.: Losování proběhlo později, ale v době vydání tohoto čísla Trubadúru již víme, že se autíčkem o víkendu projížděli manželé dittrichovi z Limuz. prý to bylo skvělé, říká
paní dittrichová, která by takové autíčko hned brala.
po prohlídce aut jste již dorazili na „plac“, kde se ten
večer vše odehrávalo: improvizované jeviště s kapelou
Syntéza pod vedením kapelmistra pavla Jirsíka (jinak pavle
moc děkujeme za fajnový večer), velký stan se 150ti místy
k sezení, dále jste zde ještě našli stánek s občerstvením
jak tekutým - pivo,limo,nějaké ty paňáky,vínečko a kafíčko,
tak pultík s něčím malým a teplým do žaludku - hranolky
a sladkou tečkou, domácími moučníky. Kdo se nebál porušit
případnou večerní dietu, tak si mohl dát u druhého stánku
vynikající klobásky z tismických jatek.
Během večera jste si jistě všimli fotografa, pana Šnajdra z kolínského deníku. V tomto deníku o naší zábavě najdete krátký rozhovor s naším hasičským mluvčím Rudou
Ferbstem a zároveň pár fotek ze zábavy.
počasí nám tento rok opět přálo a tak se zábava protáhla
až do ranních hodin. Hasičům ovšem vše končilo až v 7 hodin
ráno, kdy se povedlo složit stany a naložit vše na valník. po
té následoval úklid louky od všech odpadků. Když sluníčko
začínalo probouzet ranní louku pod lesem prvními paprsky,
tak už bylo vše uklizeno a všichni jsme vyráželi k domovům,
abychom mohli dohnat spánek, který nám všem začínal chybět.
Velké hasičské poděkování patří vám všem, kteří jste
dorazili na zábavu a tímto nás podpořili. Nakonec také
děkujeme firmě Sady Tismice, která nám pomohla svojí
technikou a v neposlední řadě musíme ještě poděkovat
obecnímu úřadu za finanční příspěvek.
Všem moc děkujeme!!!
p.S:za rok se na Vás všechny budeme opět těšit na louce
pod lesem-Vaši dobrovolní hasiči z Tismic.

za SdH Tismice sepsal petr Heřtus

■ ”Regionem

s větrem v zádech“
aneb jak jsme otvírali cyklotrasy

obec Tismice, koordinátor projektu „Regionem s větrem
v zádech“ připravila na neděli 10. října slavnostní otevření
cyklotras, které spočívalo ve společné jízdě obecních
a městských týmů do cíle, jímž bylo fotbalové hřiště
v Tismicích.
Jízda byla naplánována na nedělní dopoledne tak, aby se
jí mohly bez obav zúčastnit i rodiny s malými dětmi. Trochu
jsme se obávali počasí. Ještě ráno v půl osmé ukazoval teploměr pouhé 2 °C. přesto mnozí nezaváhali, nasadili rukavice, svetry, bundy a šátky a vyrazili na místo společného
srazu v Tismicích. Spolu s mrzeckými a limuzskými se nás na
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kUlTURA V ReŽii oBce

Na startu v Tismicích.

Nejmladší tismická závodnice Bětuška Nekolová.

cestu ořechovkou, hradešínským lesem do přišimas, na
Klepec a mrzeckou cestou zpět do mrzek a dále do Tismic
vydalo celkem sedmnáct. převahu měly jednoznačně děti. V
ořechovce jsme již odkládali první vrstvy, kopeček ke hřbitovu nám rozproudil krev. mrzečtí však potřebovali pohybu
trochu více a tak si okruh dali dvakrát. Slunce zalilo jinovatkou pokrytá pole svými teplými paprsky, šípkové keře
svěže zářily a listí zlátlo před očima. Cyklotrasy v našem
bezprostředním okolí vedou převážně polními a lesními cestami a skýtají turistům romantické výhledy do okolí. Jízda
vrchem Klepec byla fyzicky náročnější, zejména ve sjezdech po mokrých kamenech a vystouplých kořenech bylo
třeba intenzivněji brzdit. Všichni jsme to však zvládli, v

jezírku nikdo neskončil. V té době se k nám již připojili i
cyklisté z přišimas a posléze také další parta z mrzek.
Kolem jedenácté celý peloton o síle asi 35 lidí dorazil do
Tismic. zde již vyhrávala hudba pana Jirsíka, fotbalisté
točili limonádu i pivo, vařili horké nápoje pro ty, které ani
dlouhá jízda nezahřála a konečně také opékali výborné klobásky, které snad všem přišly k chuti. Fotbalisté se také
postarali o doprovodný program – ženská část jejich týmu
perfektně připravila jízdu zručnosti. Soupeřily tu mezi
sebou nejen děti, ale také celé rodiny.
do cíle dorazili zástupci mrzek, Hradešína, přišimas,
Škvorce, dobročovic, Úval, Břežan, Tuklat, Českého Brodu,
Rostoklat, Úval, Regionu pošembeří o.p.s. i Klubu Českých

Na Klepci to houstlo.

Jízda zručnosti.

V cíli.

turistů a mnozí další, celkem asi stovka návštěvníků. přijel i
reportér Kolínského deníku. Všichni obdrželi pamětní certifikát.
Celkové náklady na osazení dopravního značení v délce
necelých 81 km cyklotras činily 415 tis. Kč. investory byly
jednotlivé obce. dodavatelem značení pak firma SomARo
Cz, s.r.o.
obec Tismice do dopravního značení celkem za obě
katastrální území investovala 42 tis. Kč.
Věříme, že tento projekt přispěje rozvoji cestovního
ruchu v našem regionu, resp. že i zdejší občany přivede do
míst méně známých a mnohými zatím neobjevených.
martina zdražilová
7
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eURoPeAn HeRiTAge DAYS
Dny evropského dědictví v Tismicích
V neděli, 19. září 2010 se v tsimické basilice a jejím areálu uskutečnil již třetí ročník Dnů evropského dědictví.
letošní téma znělo“duše památek“.

Památka, co to vlastně je památka?
památka něco či někoho pamatuje, něco konkrétního či
abstraktního připomíná. památkou může být cokoliv, co v
sobě obsahuje vzpomínky na události a osoby dávno či
nedávno minulé. Svou přítomností nám je připomíná.
označení památka se rovněž používá pro budovy, které
jako němí svědkové stojí a slouží a často se přizpůsobují
potřebám svých majitelů. A ačkoliv procházejí mnoha úpravami, kterým se prostě nelze ubránit, neboť byly vytvořeny pro potřeby člověka, a člověk a jeho potřeby se v čase
neustále proměňují, jsou svědectvím časů mimo běžnou lidskou paměť. Budova, stavba, která se stala svědkem nesoucím svědectví o dobách dávno minulých, je schopna mnohých výpovědí o lidech, kteří ji stavěli, používali a v ní žili.
A tyto výpovědi často bývají až neuvěřitelně podrobné a
sugestivní. Takovéto stavby a jejich výpovědi lidé natolik
intenzivně vnímají, že je jako památky, jako svědky, jako
dokumenty chrání pro další generace, aby i ony mohly se
pokusit v nich číst. A i ve stavbách lze číst někdy jako v
jasné srozumitelné otevřené knize a někdy je třeba notně
se soustředit a začíst se mezi řádky. A tak budovy v sobě
nejen odrážejí činy lidí, ale také díky svému kontaktu s
minulostí oživují a prohlubují lidskou paměť. A paměť překračující hranice věků stává se vytouženou cestou lidstva v
překonání a poražení nezastavitelného plynutí času a pomíjivosti všeho. Je to vlastně cesta k jisté nesmrtelnosti, o
které lidé tolik sní.
lidský sen o nehmotné substanci
přetrvávající smrt - toť věčné hledání lidské duše. duše,
která bývala považována za nesmrtelnou. Ale kde ji hledat?
Je klidně možné, že nesmrtelnou duši utvářejí lidské skutky, touhy a přání, snad je to lidská vůle a myšlení.

z koncertu.

8

lidské výtvory
Lidské výtvory, kterými jsou i stavby, vstřebávají produkty a výsledky lidského ducha. Někdy jimi dokážou
nasáknout jak mořská houba vodou. Lidský duch promítnutý
do neživého objektu dává mu pojednou jakýsi vyšší obsah.
Jakousi duchovní náplň, a stavby – památky na lidská konání - dostávají tak další rozměr. Tento nový obsah, někdy
hromaděný po staletí mnoha lidskými generacemi, je vlastně onou nesmrtelnou duší, onou pamětí překonávající neúprosné plynutí času. Ale památky nejsou věčné a jako vše i
ony podléhají jisté zkáze. Člověk se však snaží co nejvíce
této zkáze zabránit, zpomalit ji a onu nahromaděnou paměť
– získanou duši památek – si chce uchovat pro sebe, pro své
potomky co nejdéle. Ta touha je velká. Ne však všichni tu
skrytou nehmatatelnou duši stejně vidí, či dokážou jasně
rozpoznat, a ne všichni mají stejnou potřebu ji chránit.
A každý člověk ji určitě vnímá po svém a každá památka
umí promlouvat různou řečí k různým lidem - někdo umí
naslouchat řeči té a jiný zase oné.
nepřeberné množství lidských individualit
Nepřeberné množství lidských individualit kráčících lidskou civilizací zanechalo za sebou stopy svého tvůrčího
ducha. ducha třeba tvořícího krásné věci, třeba bojujícího
o pouhé přežití. Některé tyto stopy nám zůstaly otištěné i
ve stavbách a jejich nesmrtelné poselství, tu křehkou,
lehce zranitelnou duši, bychom měli chránit a opatrovat
jako drahocenné a těžko nahraditelné dědictví, ale také
rozvíjet a obohacovat jako živý odkaz. odkaz, od kterého
se neočekává stagnace, ale další a další zhodnotnění.
Václav michalička
muzeum Novojičínska, p.o.

U stánku obecního úřadu panoval úsměv.
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dana Hladečková vedla výtvarnou dílnu.

Výstava obrazů v márnici.

detail kostelní makovice.

zájem o přednášku Jana psoty byl veliký.

V prvé řadě zde byl k vidění opravený interiér tismického kostela. o průběhu rekonstrukce a restaurátorském
průzkumu zajímavě povídal pan doc. Jaroslav Alt, akademický malíř.
obecní úřad připravil ve spolupráci s panem Herzogem z
Vikariátu Kolín výstavu fotografií, pan Jan psota ml. pak
vyprávěl o historii kostela. Své posluchače si získalo i TRio
miSTERiUm mUSiCUm pRAHA, pavla Kšicová – zpěv,
Josef Kšica – cembalo, Jan Kvapil – housle. V márnici pak
byly k vidění obrazy malíře Jana Severy. Návštěvníci si
mohli zakoupit signované perokresby kostela a jeho okolí.
Tyto jsou nyní k dostání v kanceláři obecního úřadu v
Tismicích za 50,- Kč.
zahradnictví Neil Coombes se postaralo o květinovou
výzdobu a potěšilo zahrádkáře pestrou nabídkou hrnkových
květin. malí (ale i velcí) „umělci“ dostali příležitost ztvárnit
téma „duše památek“ ve výtvarné dílně, kterou obětavě a s
úsměvem celé odpoledne vedla paní dana Hladečková.
místní hospodyňky napekly koláče, Elektro Heřtus zapůjčilo automat na kávu a tak žádný mlsný jazýček snad nepřišel zkrátka. K nahlédnutí zde byly i obecní kroniky, k zakoupení pak turistické známky, pohlednice, Cd s přepisem
obecních kronik.
pan Jan přibyl nabídl všem přítomným možnost vložit své
poselství dalším generacím do pozlacené kostelní makovice.
Také obec Tismice do připravené schránky vložila své
poselství, turistickou známku a pohlednice. Jan psota daroval obci milý dárek – papírový model kostela.
mnozí odvážlivci po lešení tajně vystoupali až k samotné
makovici kostela. Naskytl se jim ojedinělý a nezapomenutelný pohled na obec i široké okolí. Taková příležitost se
jistě nikomu dalšímu nenaskytne minimálně po dobu několika desetiletí.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem dalším, které
jsem nezmínila, kteří však obětavě pracovali na přípravě
slavnosti. Ještě o pár dnů dříve bylo prostranství kostela
zarostlé, všude haldy materiálu, podlaha kostela pokrytá
vrstvou stavebního materiálu a prachu. Velký kus práce zde
odvedli samotní farníci i pracovníci na údržbu obce. pomohli
i místní občané.

papírový model kostela.

díky všem za přípravu zdařilé slavnosti, které se zúčastnilo cca 150 lidí.
martina zdražilová
9
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oBnoVA cHRáMU 2008 – 2010
Podrobnosti o rekonstrukci kostela dále popisuje pan Miloš Herzog

Stručná historie kostela
Unikátní románský kostel bazilikálního typu z konce 12.
století se dodnes dochoval v téměř neporušeném stavu. od
15. století probíhaly drobné úpravy a v roce 1755 se
zastřešením obou věží a přistavěním sakristie stavební
vývoj baziliky uzavřel.
Trojlodní neomítnutá stavba je z pískovcových kvádrů,
s hladkým dvouvěžovým západním průčelím a třemi apsidami v jedné rovině. V jižní stěně lodi je vsazen pozoruhodný
gotický boční vstupní portál z roku 1504, ozdobený znakem
místní zemanské rodiny Vrbíků z Tismic, sídlící na sousední
tvrzi. Jedná se o vynikající ukázku pozdně gotické kamenické tvorby. západní průčelí s dvouvěžím není tak zdobné
jako východní část s apsidami, ale udivuje svou strohou krásou. Nad vstupním barokním portálem je zazděné původní
románské okno (zazděno bylo po přistavění kruchty v lodi).
Hlavní loď bazilikálního trojlodí je od bočních lodí oddělena románskými arkádami, které spočívají střídavě na pilířích a sloupech, což je prvek známý především v porýní;
v Čechách se jedná o naprostý unikát. Sloupy arkád vyrůstají z klasických atických patek se čtyřmi nárožními lístky. Stěny lodě jsou členěny vpadlými poli, a sklenuta je
barokní valenou klenbou stýkajícími se lunetami z roku
1755. Kruchta byla barokně upravena v roce 1700, apsidy
jsou sklenuty konchou. Fresky na klenbě a v apsidách bočních lodí jsou z 2. pol. 18. století od Jana Svobody, malované girlandy na sloupech jsou ze 17. století. Na triumfálním
oblouku se dochoval fragment pozdně románské nástěnné
malby - postava biskupa.
Vnitřní zařízení baziliky je převážně barokní. Hlavní oltář
pochází z roku 1755, v jeho středu ale vyniká gotická socha
"Tismické madony" (dnes nahrazena kopií) z roku 1420.
Boční oltáře a kazatelna jsou rokokové, cínová křtitelnice
z roku 1786 je signována J.m.B. (Josef mitterbacher). do
vnějšího pláště baziliky jsou vsazeny renesanční náhrobníky
z roku 1582 a 1609.
Tismický kostel je dosud poměrně neznámou stavbou,
která však podle historiků umění představuje jednu z nej10

významnějších památek České republiky, která ve své kategorii zaujímá i přední místo mezi románskými kostely celé
Evropy. Je příkladem vyvinuté ideální formy románské baziliky, bohužel bez přesného datování i jména donátora stavby. Historikové nabízejí vysvětlení, že Tismicko patřilo
svého času koruně a bazilika byla postavena při dvorci,
který si tu možná některý z panovníků udržoval, neboť
jinak lze jen těžko odpovědět na otázku, proč v tak nenápadné obci vznikla tak grandiózní stavba.
z předchozího je zřejmé, že nejen v rámci vikariátu Kolín
je kostel jedním z historicky nejzajímavějších, avšak technický stav památky zdaleka nedosahuje pozornosti, jaké by
si svým charakterem zasloužil; patří bezpochyby
k nejimpozantnějším románským církevním stavbám
v České republice.
Stavební obnova: před zahájením obnovy byl stav kostela
velmi špatný.. Na mnoha místech byla narušená střešní krytina a zastřešení, klenby nad střední lodí byly nestabilní
a hrozila nebezpečná destrukce dalších jejích úseků. Ve
zdivu jsou znatelné zřetelné smykové a tahové trhliny,
které stále postupují a deformují základové zdivo. Také
nebylo vyřešeno odvodňování okolí kostela, které způsobuje
nežádoucí podmáčení jeho základů a průsak vody do zdiva.
z toho důvodu byly viditelně poškozeny vnější i vnitřní omítky vzlínající vlhkostí. U značné části kamenných kvádrů
bylo a stále je zřetelné postupné oddělování a odpadávání
jejich vnější povrchové vrstvy. poškození vstupních dveří a
kamenných portálů u nich byla značná, mobiliář i interiér
kostela je viditelně poškozený a popraskaný.
pokud by k rekonstrukci kostela nedošlo, destrukce kleneb a chátrání prostorů by dosahovalo stále větších rozměrů, až by postupem času byl kostel zcela zničen a stal by se
nepřístupným. Nelze pochybovat o tom, že by to byla ztráta nejen pro obyvatele obce Tismice a návštěvníky pravidelných bohoslužeb, ale také pro širokou turistickou veřejnost, která památku ctí. V knize návštěv u vchodu do kostela většina vzkazů upozorňuje na špatný technický stav
památky a vyjadřují svá přání k rekonstrukci .
příprava na opravu kostela byla zahájena v roce 2008,
kdy byla zpracována projektová dokumentace ing.
Udatného „Tismice – kostel Nanebevzetí panny marie –
rekonstrukce a zpřístupnění objektu“. projektová dokumentace byla rozdělena do pěti etap:
1.
Rekonstrukce zastřešení
2.
zajištění zděných konstrukcí
3.
odvodnění okolí kostela
4.
obnova vnějšího pláště
5.
obnova vnitřních prostor
dalším důležitým krokem bylo zajištění finančních prostředků na realizaci prací dle projektové dokumentace. Na
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podzim roku 2008 byla podána žádost do programu rozvoje
venkova o dotaci na obnovu kostela. Vzhledem k technický
okolnostem i dostupným finančním prostředkům byla pro
účely dotace uplatněna pouze část stavebních prací dle
projektové dokumentace.
Vzhledem k charakteru původního zdiva z kamenných
kvádrů bylo vhodné po dokončení statického zajištění, tj.
osazení výztužných prutů do spár zdiva, zajištění klenby
nad střední lodí a prohloubení základů východní stěny a
jihozápadní věže, provést konečnou povrchovou úpravu
vnějšího pláště zdiva (= jeho očištění, doplnění a následnou
konzervaci a spárování mezi jednotlivými kvádry), až v určitém časovém odstupu (~ 1 ~ 2 roků), až proběhne konečné
dotvarování a stabilizace zdiva jednotlivých kvádrů. ze
stejného důvodu bylo vhodné i pozdržet práce na obnově
vnitřního pláště, celkové rekonstrukci zastřešení a interiéru kostela (s výjimkou provedení nové vnitřní elektroinstalace, neboť její stávající vedení bude při osazování výztužných prutů do zdiva zcela zničeno).
Rovněž tak provedení nových vnějších a vnitřních omítek
na dolních partiích obvodového zdiva je vhodné provést až
v určitém časovém odstupu, aby se tak umožnilo ve větší
míře přirozené proschnutí tohoto zdiva.
proto bylo v této stavební etapě přistoupeno k realizaci
těchto částí projektu.
1. etapa - rekonstrukce zastřešení – pouze oprava narušených částí, aby nedocházelo k zatékání do kostela, ne celková rekonstrukce zastřešení. Nová krytina bude provedena pouze na apsidách presbytáře. Na věžích kostela budou
provedena repase křížů a makovic
2. etapa - zajištění zděných konstrukcí – zajištění stability kleneb nad střední lodí, zajištění smykových a tahových
trhlin v obvodovém plášti. .
3. etapa - odvodnění okolí kostela - pro odstranění zvýšené vlhkosti kostela provedena dešťová kanalizace vč. okapového chodníku k rychlejšímu odvedení dešťové vody od
zdiva
4. etapa - obnova vnějšího pláště – obnova dveří, úpravu
vnějšího pláště zdiva věží. Vnější zdivo lodi kostela bude
provedeno v určitém časovém odstupu, aby se umožnilo přirozené proschnutí a stabilizace zdiva po jeho statickém
zajištění.
5. etapa - obnova vnitřních prostor - pouze obnova dlažeb
a elektroinstalace, vnitřní výmalba – kromě pilířů a sloupů.
Celková obnova interiéru bude řešena až v souvislosti s restaurováním fresek v interiéru.

před zahájením prací bylo provedeno odkrytí zeminy až
na základovou spáru kostela, kde se potvrdilo, že kostel je
založený na částečně zvětralé hornině. základy byly
v minulosti – první zásahy již v gotice – přezdívány a zesilovány. Hlavní příčinou současných statických poruch je
stavební úprava při barokní úpravě kostela ve třetí čtvrtině osmnáctého století, kdy byla do střední lodi dodatečně
vložena valená klenba s lunetami. protože při provádění
klenby nebyly její lunety nikterak podepřeny (podezděny),
je celková stabilita klenby velmi nízká a veškeré zatížení
šikmo působících sil přispívá k nežádoucímu „rozklápění“
podélných stěn lodi.
při provádění sond byly zjištěny stavební úpravy z let
1951 – 1962, kdy byly k základovému zdivu přizděny betonové bloky, které měly zajistit stabilitu základů. Toto opatření se z velké části minulo účinkem, protože hlavní příčinou trhlin ve zdivu nebyl pohyb základů, ale výše zmíněné
problémy v založení klenby nad střední lodí. Kromě toho
existence těchto betonových bloků zabraňuje vysychání
zdiva a nadměrně zatěžuje podloží u základů kostela. Byla
zvažována i možnost jejich odstranění, ale vzhledem k možným negativním vlivů na stavbu (vibrace, otřesy) byly ponechány v původním stavu. Vzhledem k jejich existenci byla
přepracována koncepce odvodnění kostela a nebyl proveden
odsoušecí kanál základového zdiva. došlo tím ke snížení
nákladů na tuto stavební etapu, a to umožnilo provést
rekonstrukci fasád věží kostela a průčelí v plném rozsahu.
V současné době zbývá dokončit rekonstrukci fasád věží,
provést položení okapových chodníků, kanalizace a drenážního systému a dokončit obnovu zastřešení lodi a apsid
presbytáře. Celkové náklady na realizaci obnovy kostela
přesáhly 6.700.000,- Kč,
z toho činil příspěvek ze
Státního zemědělského intervenčního fondu 4.895.000,Kč a obec Tismice podpořila projekt částkou 400.000,- Kč.
práce budou dokončeny a předány k 25. říjnu 2010 a bude
zahájen proces vyhodnocení akce a podání žádosti na SziF
o proplacení uznatelných nákladů do výše přiznaného příspěvku.
zpracoval:
miloš Herzog
stavební technik
Arcibiskupství pražského
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POZVÁNKA
NA PODZIMNÍ KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY
TISMICKÁ BASILIKA
Neděle 7. listopadu 2010
ZAČÁTEK V 16:00 HODIN

K poslechu hraje Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica, jehož členové jsou
amatérští i profesionální hudebníci širokého regionu (Český Brod, Kolín, Kutná
Hora, praha). Reprodukční styl orchestru vychází z bohatých tradic české
komorní hry. Je ovlivněn temperamentem, elánem a technickou dovedností svých
členů a orchestrálním obsazením. V bohatém repertoáru jsou zahrnuta díla všech
stylových období - od barokního po tvorbu soudobou.
pRogRAm KoNCERTU:
karel Stamic:
orchestrální kvartet F dur, op. 4/4
1. Allegro assai
2. Andante ma allegretto
3. presto assai

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období,
koncert č. 3 F dur „Podzim“, RV 293
1. Allegro
2. Adagio molto
3. Allegro

Dag Wirén:
Serenáda pro smyčce, op. 11
1. Allegro molto
2. Andante espressivo
3. Allegro vivace-poco meno moto
4. marcia

koncert č. 4 f moll „zima“, RV 297
1. Allegro non molto
2. Adagio – presto – Adagio
3. presto (tempo impetuoso d’estate)

Komorní orchestr:
Sólistka:
dirigent:
internet:
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VoX BoHEmiCA
Ludmila Štětinová - housle
Tomáš Charvát
www.voxbohemica.cz
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oBecní ÚřAD inFoRMUJe
■

evropské fondy v Tismicích
znovu pomáhaly

V pátek 8. října 2010 byl v rámci veřejné schůze slavnostně otevřen částečně nově zrekonstruovaný kulturní
dům v Tismicích.
obec Tismice využila své dobré zkušenosti s rekonstrukcí
chodníků a veřejného osvětlení v centru obce Tismice,
financované z programu rozvoje venkova ČR a v rámci 8. kola
programu rozvoje venkova, programu Leader mAS Regionu
pošembeří, o.p.s. podala v září roku 2009 projekt s názvem
„Když na kulturu neprší“ - rekonstrukce střechy a systému
ventilace kulturního domu v Tismicích. Tento projekt byl
doporučen ke spolufinancování Evropskou Unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
dne 28.6.2010 byly zahájeny klempířské práce, jež prováděla firma pETR HAVEL, která splnila veškeré požadavky
výběrového řízení, nabídla nejnižší cenu za zhotovení díla
a výběrové řízení vyhrála. materiál pro stavbu dodala firma
BEK, s.r.o.
Stavební práce byly zahájeny demontáží střešního pláště,
snesena byla původní nevhodná azbestocementová krytina
včetně podkladních vrstev a původní slabé a poškozené izolace. Byla odhalena původní ocelová nosná konstrukce střechy, která nevykázala žádné známky opotřebení či poškození a tudíž si nevyžádala žádnou úpravu. po vyčištění celého
střešního prostoru byla na stávající stropní konstrukci
položena parotěsná zábrana a tepelná izolace, na nosnou
ocelovou konstrukci byly osazeny dřevěné fošny nesoucí
difuzní fólii, na kterou byly umístěny kontralatě pro vytvoření větrací mezery pod novou krytinou z trapézového ocelového plechu.
Na střeše byly osazeny nové ventilační hlavice LomANCo.
Veškeré stavební práce trvaly necelé dva měsíce.
V souvislosti s opravou střešního pláště a systému ventilace kulturního domu v Tismicích zvelebila obec Tismice
z vlastních zdrojů také interiér sálu. Renovována byla
původní parketová podlaha (95 tis. Kč), pořízena nová opona
(22 tis. Kč), sál byl vymalován a opraveny kryty ventilace
(celkem 20 tis. Kč). zbývá pořídit koberec jeviště.
Celkové výdaje leadrového projektu činily 919.129,- Kč,
přičemž předpokládaná výše dotace činí 450.000,- Kč (z
toho příspěvek společenství (EU) 360.000,- Kč a příspěvek
z národních zdrojů 90.000,- Kč). V době uzávěrky časopisu
jsou všechny doklady projektu předběžně zkontrolovány
mAS Regionem pošembeří i pracovníkem Státního zemědělského a intervenčního fondu ministerstva zemědělství ČR.
závěrečná kontrola dne 21.10.2010 potvrdí, zda budou
peníze připsány na účet obce.

■

Jaká budoucnost čeká
knihovnu v Tismicích?

Knihovna v Tismicích funguje již několik desetiletí.
ochotně a s láskou se o její provoz přes tři desítky let
stará pan Josef Buchar z Tismic. Knihovna disponuje svým
souborem knih, které mnoho místních občanů jistě nejednou přečetlo. i školáci sem čas od času zabloudí nejen pro
povinnou četbu. Avšak i nové knihy si lze v naší knihovně
půjčit a to díky spolupráci s Regionální knihovnou v Kutné
Hoře, která sem pravidelně dováží nové výměnné soubory
knih. přesto, že knihovna nesídlí v moderní budově a není
zde ani internet, má jistě své kouzlo a hodnotu pro místní
občany.
pan Josef Buchar se již necítí na práci, kterou má velmi
rád. S věkem síly ubývají a tak se rozhodl od nového roku
svou práci v knihovně opustit.
Byla by velká škoda, kdyby knihovna zůstala nadobro uzavřena. proto se obracím na ty z Vás, které četba a práce
s knihami baví, na Vás, kteří fandíte udržování místních
tradic a zvyklostí, na ty, kteří mají zájem na tom, aby to
zde „žilo“. přijďte nabídnout své síly a čas pro práci knihovníka či knihovnice.
Tato práce spočívá ve spolupráci s Regionální knihovnou
v Kutné Hoře při obměně knihovního fondu, dále v účasti na
školení knihovníků cca 2x do roka a zejména v zajištění provozní doby knihovny min. 1,5 – 2 hod v týdnu. Volba konkrétního dne v týdnu a času závisí od možností knihovníka.
obec Tismice odměňuje tuto práci formou dohody o provedení práce, odměnou ve výši 8.000,- Kč hrubého za rok.
V případě, že nový knihovník bude mít zájem o modernizaci
provozu knihovny, včetně jejího připojení na internet či
organizace vzdělávacích či kulturních aktivit, budeme jen
rádi a tyto aktivity jsme s pomocí dotačních titulů připraveni podpořit.
(mz)

■

Veřejná schůze
v kulturním domě v Tismicích

Veřejné schůze se tentokrát zúčastnilo 16 lidí. Starostka
obce přítomné informovala o dokončených, rozpracovaných
či připravovaných akcích. občané se dále znovu dotazovali
na projekt kanalizace, na možnost zřízení zastávky v křižovatce u mostu v Tismicích, na další možnosti vytápění kulturního domu, provoz hřbitova či vznesli své stížnosti na
dopravce ČSAd polkost.
Konkrétní podněty ke hřbitovu a dopravě byly již vyřešeny.
další investice do vytápění kulturního domu vzhledem k rozpočtu roku 2010 nepřipadají v úvahu. možnost zřízení
zastávky v křižovatce u mostu v Tismicích není z hlediska
bezpečnosti cestujících možná. Kanalizace zůstává prioritou, nadále usilujeme o získání dotace.
přítomní rovněž obdrželi novou brožurku mapující historii nejen kulturního domu, která vznikla jako součást výše
uvedeného projektu. Nepřítomným bude tato doručena
spolu s novým číslem občasníku Trubadúr.
(mz)
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z VAšicH PříSPěVkŮ
kýta

Dopis Jana Psoty
k připravované publikaci o klepci

(nikdy není pozdě na zimní ohlédnutí)
Na mysliveckém plese v Chrášťanech jsme vyhráli první
cenu - divoké prase. Byla to velmi vydařená akce, ale ta
výhra mi celkový zážitek trochu zkazila. postačila by mi
láhev vína. Jsem skromná :-) no a hlavně nejsem žádná
kuchařka. můj mrazák je jen dvoušuplíčkový mrazáček pod
lednicí, převážně naplněný ledem. A vysuším i míchaná vejce.
V noci jsem se budila hrůzou při představě jak (já malá)
pižlám prase kuchyňským nožíkem, stahuji kůži, lámu kosti
a sekám žebra.
druhý den jsme vyprázdili kufr naší Felinky a vyrazili
jsme pro prasátko. S nakládáním nám pomáhali naši kamarádi, kteří mají výbornou maminku. Ta, když mě viděla, se prasete ujala a celou tu mojí noční můru měla během půl hodinky za sebou.
paráda, půl prasete jsme jí nechali a druhou jsme si vezli
domů, tedy k mojí mamince, protože já to prase neměla kam
dát (přece:-) mamka prase doporcovala, napytlíkovala a já
si vezla domů krásný balíček masa.

Vážení přátelé, spoluobčané a příznivci historie...
V současné době s několika okolními obcemi, spolky a jednotlivci připravujeme novou publikaci s názvem den země
na Klepci. Kniha bude vydána 22. dubna 2011 k 5. výročí dne
země na Klepci a bude se zabývat nejen kulturní akcí, ale
i nově objevenou historií vrchu Klepce, jeho kamenů, krásami přírody, historií našich obcí, pověstmi, archeologií, a vším,
co pro nás vrch Klepec a jeho okolí představuje.

Klepec 1902

Noční můra zažehnána...

Včera jsem měla dovolenou. Nevím co mě to popadlo, ale
vyndala jsem prasečí kýtu z mrazáku v domnění, že bude k
obědu. pekla jsem jí celý den. K večeru už kýta vypadala
výborně, voněla a byla dokonce i měkká. ze zeleniny jsme
udělali svíčkovou, s tím jsem tedy nepočítala, takže jsem
neměla knedlík. manžel se nabídl, že pro knedlík zajede a
koupí i pivo. Kýta byla nakrájená na prkýnku, omáčka hotová na sporáku...
Jen jsem na vteřinku vyběhla za manželem ještě s nějakou prosbou a ta vteřina se stala kýtě a hlavně nám osudnou. Náš pes, celou dobu spící v pelechu, to všechno sežral....
Nevím jak manželovi, ale mně ten jogurt k večeři moc
chutnal:-)
pS: pes žije :-)
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dana Hladečková

Chtěl bych Vás tímto prostřednictvím oslovit s nabídkou
ke spolupráci. Nyní pro tuto knihu sbíráme materiály, které
se vztahují k vrchu Klepci a jeho kamenům. pokud máte
fotografie, dobové obrázky, novinové výstřižky, pohlednice, plakáty z akcí, mapky, či jiné materiály nebo vzpomínky
a měli byste zájem je zapůjčit nebo nechat naskenovat pro
knihu, budu moc rád, když se mi ozvete na níže uvedenou
emailovou adresu nebo mobilní telefon.
za Vaše příspěvky které budeme moci použít v publikaci,
Vám můžeme nabídnout jeden výtisk této publikace zdarma
do Vaší knihovny.
za přípravný tým
Jan psota ml.
regionální kronikář
mobil: 722 146 983
email: psotajan@seznam.cz
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z kRonikY TiSMické
Rok 1938 - ScHYlUJe Se k Válce
pokračování z minulého čísla

Počasí
pohnutý rok 1938 byl vcelku příznivý. po mírné zimě bylo
příhodné, poněkud deštivé jaro. polní práce pokračovaly
úspěšně, bez časových výkyvů. i žně se vydařily, ačkoliv si
rolníci tu tam zahubovali na velká vedra, která koncem července a počátkem srpna dostoupila 32 - 38°C. podzim byl
poněkud sušší než obvykle a kdo si nepospíšil s podmítkou,
nemohl později ukončiti včas mítné polní práce.
Sklizeň
Sklizeň obilí byla dobrá, možno říci lepší než průměrná.
Brambor se urodilo nadprůměrné množství. i cukrovka dala
dobrou sklizeň. Ceny obilí, brambor i cukrovky pevné, u obilí
spíše s tendencí vzestupnou.
ovoce
ovoce a zeleniny bylo letos málo. Tvrdé ovoce z obecní
aleje „Na průhoně“ prodáno za Kč 250,-.
nemoc dobytka
V květnu vypukla u hovězího skotu nakažlivá nemoc slintavka a kulhavka. Nejprve se vyskytla u dobytka domkáře
Jaromíra Fuchse a v nedlouhé době zachvátila až na dvě
výjimky všechny chovy v obci. dík včasným a pečlivým zvěrolékařským opatřením (bílení a desinfekce chlévů, natírání paznehtů dehtem, převáření mléka, ochranné vápenné
pásy apod.) se podařilo nákazu omezit a zmírnit. podle zpráv
hospodářů je zřejmé, že nemoc měla poměrně klidný průběh
a nepodařilo se jí zkosit ani jeden kus dobytka.
Branná výchova
Aby občanstvo bylo mravně i tělesně připraveno k možné
obranné válce proti nacistickému Německu, byly zřizovány
ve všech větších obcích střediska branné výchovy. Stalo se
tak i u nás a to 12. května. Jako velitel navržen řídící učitel Bedřich Krákora.
Studna na hřbitov
V několika schůzích obecního zastupitelstva bylo jednáno o
zřízení studně na místním hřbitově. Náklad asi 8.000,-Kč
(odhadem) měl být rozdělen na obyvatele obcí Tismice,
mrzky, Vrátkov podle daňové základny a počtu duší. pro rychlý spád událostí však k realizaci tohoto dobrého plánu nedošlo.
Protiletecké kryty
z obavy před leteckými útoky počínali si někteří zdejší
občané budovati protiletecké kryty. prvý požádal o schválení postaviti si protiletecký úkryt p. Jaroslav procházka
z čp. 56.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo zadáno elektrárenskému svazu v
Kolíně za paušální náhradu spotřebované energie Kč 1.056,za rok.

Resignace starosty
dne 3. prosince resignoval dosavadní starosta p. Václav
Jakeš, který tuto zodpovědnou funkci zastával za různé
strany 16 let.
Hospodaření obce
Hospodaření obce v r. 1938 bylo celkem uspokojivé.
příjem činil 77.459,20Kč, vydání 75.432,15 Kč, hotovost
pokladní 2.027,05 Kč. Chudinská pokladna vykazovala příjem Kč 2.718,70, vydání Kč 2.298,70, hotovost Kč 420,-.
Rozpočet na rok 1939 byl vypracován, ale v době kdy je
psána tato pamětní kniha není k dispozici. Je pravděpodobné, že byl někam „dobře uschován“ při stěhování obecních
spisů do nové úřadovny v roce 1946.
oprava cest
V letošním roce byly částečně upraveny polní cesty a to
do dolánek a k Rostoklatům. potřebné práce provedli zemědělci jednak potahy, jednak materiálem, který měli doma k
disposici. Byl též vyházen příkop podél cesty k dolánkám.
Že si na této práci zjednaní dělníci mnoho nevydělali, je
zřejmé z obecních protokolů.
praví se zde: obecní rada se usnesla,že zadá házení příkopů k dolánkám 1 bm Kč 0.70 a úpravu ostatních příkopů 1
bm Kč 0,40.
Svépomocí byla upravena i ulice v tzv. „nové čtvrti“.
materiál byl získán z doubravčického lomu, potřebnou práci
vykonali občané z této čtvrti ochotně a zdarma.
nový duchovní správce
počátkem září byl dosazen duchovní správou na naší farnost nový administrátor –Jaroslav Janák, který vystřídal
svého předchůdce Františka Buriána. do naší obce dojížděl
z přistoupimi a svůj úřad zastával do konce července 1940.
Vyloučení členů kSČ
po tragických událostech říjnových byli na příkaz okresního úřadu v Českém Brodě vyloučeni z obecního zastupitelstva dufek František a Tomiška J. za stranu komunistickou,
jakož i pačes Jaroslav, náhradník z téže strany.
začátek temna
Vypisovati události roku 1938, zaznamenati počátek
Kalvarie našeho národa, toď úkol těžký, patřící lidem povolanějším. přesto se však pokusím zaznamenati zde události
nejdůležitější.
Připojení Rakouska k říši
dne 11. března propuklo v Rakousku ozbrojené povstání
nacistů. Vládu převzal Seys inquart, který povolal do
Rakouska německé vojsko.12. března přijel do Rakouska
Hitler a příští den prohlásil připojení této dosud svobodné
země do Německé říše. A železné hnědé kleště kolem naší
republiky se stahují a hrozí. Avšak naše armáda i lid jsou
připraveni. dokázali to 21. května, kdy byli povoláni do
zbraně, aby zajistili naše hranice proti možné německé
agresi. z naší obce bylo povoláno 12 vojáků - záložníků.
15
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X. všesokolský slet
Jubilejní X. všesokolský slet, konaný ve dnech 4. - 6. července dokázal opět celému národu i našim sousedům nejen
tělesnou a mravní vyspělost našeho národa, ale i odhodlanost Čechoslováků budovat i bránit naši krásnou, Bohem
vyvolenou zem. Účast žactva, dorostu i členstva byla značná, i když někteří rodiče zabránily svým dětem v účasti. prý
aby na ně Hitler nehodil pumu.
Jednání s němci
od počátku roku vyjednávala naše vláda s německou menšinou o spravedlivé narovnání, ale sudetoněmecká strana
činila stále větší požadavky. Adolf Hitler útočil ve svých
projevech na ČSR tak, že v březnu uznal Chamberlain za
nutné prohlásit, že Anglie pomůže napadenému. 24. dubna
přednesl Henlein v Karlových Varech své smutně známé
požadavky. V téže době vystoupili z vlády něm.křesť.sociálové i agrárníci a spojili se Henleinem proti státu. marně
usiluje president Beneš osobními rozhovory i zájezdy do
severních Čech o přátelštější stanovisko Němců ke státu.
lord Runciman
Vláda souhlasila posléze i s tím, aby se jménem Anglie
pokusil o narovnání lord Runciman. přišel do naší republiky
počátkem srpna a jednal s oběma stranami, v září předložil
anglické vládě dobrozdání, stranící Němcům.
To již byl Henlein ve spojení s „vůdcem“ Adolfem Hitlerem
a zásadně odmítl všechny československé návrhy. počátkem
září přinesl denní tisk úřední text narovnání
s menšinami, ale 12. září promluvil Hitler tak, že mezi českými Němci podnítil revoluční hnutí, jemuž vláda čelila stanným
právem v 16 pohraničních okresích. Henlein prchá za hranice
a v Berlíně prohlašuje připojení Sudet k říši Německé.
chamberlain a Hitler
dne 15. září navštívil anglický premiér Hitlera v Berch-tesgadenu a jednal o smírném vyřízení česko-německého sporu.
Hitler trval na postoupení sudetské oblasti do 1. října. Již 19.
září se rozhodli angličtí a francouzští ministři doporučit čsl.
vládě, aby odstoupila Říši území s většinou německého obyvatelstva a přijala za to záruku bezpečnosti od Francie, Anglie
a itálie. zpráva o tom byla podána čsl. vládě 21. září ultimativní formou s dodatkem, že v případě odmítnutí projeví velmoci nezájem o další osud ČSR. A v noci na 22. září o 2. hodině po půlnoci navštívili vyslanci Anglie a Francie presidenta
republiky a žádali kladnou odpověď. pod tímto tlakem prohlásila čsl. vláda, že přijímá anglo-francouzský plán.
godesberg
V godesbergu, kam znovu odletěl Chamberlain za Hitlerem,
položil tento nové zvýšené požadavky. Současně kladou
požadavky polsko a maďarsko. Chamberlain přerušuje jednání a zdá se, že ČSR bude zachráněna.
Mobilizace
Večer 23. září po 10. hodině večerní vyhlásil president
dr. Eduard Beneš mobilizaci. Byla přijata celým národem
s nadšením.odhodlaní občané okamžitě nastupují bránit svou
zem. i u nás nastoupili všichni záložníci cestu ke svým útvarům
ještě před půlnocí. Kráčeli zvesela, neboť jim do kroku vyhrával kapelník Šmíd, též mobilizovaný, na chromatiku.
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Mnichov
Ve čtvrtek 29. září sešli se v mnichově Chamberlain,
daladier, Hitler a musolini a o půlnoci bylo podepsáno prohlášení, podle něhož byla stanovená čtyři pásma, které měla
ČSR vyklidit, počínaje 1. říjnem. A tak naše armáda chtě
nechtě je nucena ukázněně ustoupit se slzami v očích a se
zaťatými pěstmi z území od pradávna patřícího zemím
koruny České... Naše vlast byla zbavena přirozené ochrany
pohraničních hor i moderních vojenských opevnění a hranice posunuty do blízkosti velkých měst (praha, plzeň,
ostrava, olomouc). Tato katastrofa se zdála býti největší
jaká mohla náš národ potkat. Vlna smutku zaplavila všechny
příslušníky našeho národa. Ale to byl pouze prvý krok
k našemu úplnému ujařmení. Československo vojensky téměř
bezbranné a hospodářsky nemohoucí, dostávalo se zcela do
německé sféry. obsazení zbytků českých zemí bylo jen
otázkou času.
Současně bylo zřejmé, že mír obětováním Československa
na dlouho zachráněn není, že mnichov je jen počátkem
konečného boje mezi státy totalitními a demokratickými.
zakončení tragedie
dne 8. října učinila berlínská konference velvyslanců rozhodnutí o pátém pásmu, jímž bez hlasování obyvatelstva
bylo vydáno Němcům i území ryze české, jakým bylo beze
sporu Chodsko aj. Celkem bylo zradou západních spojenců
Německu odstoupeno asi 28.000 km2 a skoro 4 mil. obyvatel. Slovanský „soused“ polsko zabralo Těšínsko. Nové hranice s maďarskem vytýčila Vídeňská konference 2. listopadu. maďarsku bylo odevzdáno 12.000 km2 a přes milion
obyvatel. Kalich hořkosti byl vypit do dna….
odstoupení presidenta Dr e. Beneše
dne 5. října odstoupil druhý president naší republiky
dr. Eduard Beneš, ve snaze ulehčiti narovnání ČSR s říší. Ve
své řeči na rozloučenou řekl mimo jiné: “Koruna stromu naší
vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi.
Sestupme ke kořenům, soustřeďme do nich všechnu svou
starou, rodovou sílu, jako jsme to ve svých dějinách učinili
již tolikrát a koruna po čase opět vyrazí nové ratolesti“.
Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi
dne 6. října byla přijata autonomie Slovenska a později
i podkarpatské Rusi.
Druhá republika
zmrzačená a opuštěná republika Česko-Slovenská vydaná
na milost i nemilost nenasytným sousedům zvolila si nového
presidenta. Stal se jím dr. Emil Hácha, bývalý president
Nejvyššího soudu. Vláda se snažila co nejvíce vyjíti vstříc
požadavkům Německa a uzavřela s ním hospodářské a politické dohody a připustila plán dálnice, která měla spojovat
Bratislavu s Vídní a děliti moravu a tím i celý stát na dvě
části.
Všechny události, jimiž byl tento pohnutý rok nabit přijímalo naše občanstvo klidně a s vědomím, že ještě poslední
slovo nebylo řečeno. Stali se zachmuřenějšími a počali věřit,
že nynější stav věcí dlouho nepotrvá. pravda musí zvítězit.
■
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z kRonikY liMUzSké
Rok 1965 - VlAkoVé nešTěSTí
pokračování z minulého čísla

Ves a okolí
zaznamenáváme události tak, jak během roku se dály.
V lednu místo honu chytali myslivci zajíce do sítí na vývoz.
Chyceno 123 zajíců a z toho 90 šlo na vývoz. Na Klepci bylo
zoráno bývalé Čmelíkovo pole. Státní lesy tam budou něco
vysazovat. Skutečně tam vysadili v březnu borovice. Tím se
plocha lesíku na Klepci asi o 3 korce zvětšila. Však je Klepec
velmi vyhledávaným místem. 21. března tam byl velký sraz
turistů. při té příležitosti byl vyznamenám limuzský rodák
mirek Svoboda a manželé Hrdličkovi z Hradešína. Byli jmenovaní zasloužilými turisty. V dubnu se roznesla po vsi zpráva , že v hradešínských lesích jsou divoká prasata. zvěře
vysoké je tu dost a často vidíme stádo 10-12 srnek v polích
pod Klepcem.
pan František Beránek prodal domek na návsi čp. 31 panu
Jiřímu Hartigovi i se zahradou. odstěhoval se do nově zřízeného domu na kraji vsi. domek po Hartigových zůstal prozatím prázdný. Bude se tam po úpravě stěhovat Jana Šašků
s manželem a holčičkou. do bytu po zemřelé J. Vosecké se
nastěhoval člen Jzd p. Novotný se ženou.
V květnu, v rámci celokrajového průzkumu, kontrolovala
se čistota vod ve vesnických studních.Ve vsi je asi 52 studní.
Nezávadná voda byla shledána ve 3 studních soukromých.
ostatní studně, hlavně studně ve dvorech obhospodařovaných Jzd, byly velmi silně znečištěny. Všechny závadné
studně byly desinfikovány. protože však Jzd neodstranilo
příčiny znečištění, tj. prosakování močůvky a silážních vod,
byly studně vbrzku zase v dezolátním stavu.
Na zelený čtvrtek zemřela p. marie Chlapcová, 90 ½ let
po mistru kovářském p. Václavu Chlapci, nejstarší občanka
obce.
V letošním roce starali se občané o úpravu obce více,
než kdy jindy. Byla položena část kanalizace do otevřené
struhy probíhající celou vesnicí. do struhy je svedená
kanalizace téměř ze všech domků okolo struhy. okolí
kolem kapličky bylo upraveno a osázeno stolistými růžemi,
které jsou dnes už poměrnou vzácností. Na dvorku mNV
byla vyklizena odpadní jáma a zabezpečena betonovými
překlady. Kapličku opravil Karel Nehasil. obnovil střechu,
kouli pod křížkem a staré sluneční hodiny. poněvadž do
koule zatéká, vyndali jsme listiny a uchováváme je zvlášť v
deskách, jako přílohu k této kronice. plot kolem kapličky
natřela A.Růžičková a H. Hartigová. Také celá řada předzahrádek u vesnických stavení byla letos obnovena.
Nepořádek ve dvorech Jzd a nepořádek za humny však
zůstal nedotčen.
Koncem května stal se Klepec dostaveníčkem trampů,
kteří se tam začali scházet už v sobotu po poledni. protože
pršelo, jen se lilo, spali trampové a jejich družky po stodolách, v čekárně na návsi a jinde. Tím byla zachráněna celá
řada mladých borovic a břízek, které si trampové odřezávají na táborák.
dne 21. září byla vzrušena ves a široké okolí železniční
katastrofou v Hloubětíně. Nákladní vlak narazil na poslední

vagony osobního vlaku místní dopravy , kde seděli a stáli
cestující hlavně z Úval, Limuz, Rostoklat, Škvorce a jiných
vesnic a z Českého Brodu. Výsledek 14 mrtvých a asi 45
raněných. z Limuz zemřel nadějný mladý student, strojař
Jan Vančura. poměrně těžce byla zraněna zdena Uhlířová,
studentka stavební průmyslovky a lehce zraněn V. Tuček a
J. Novotná. Jan Vančura byl pohřben žehem 28. září za
veliké účasti obyvatel z naší vesnice. Byl členem Sokola a
všeobecně oblíben.
Doprava
V dopravě do Limuz a z Limuz se nic nezměnilo. obec
zůstává poměrně odříznutá od světa, ačkoliv je v samé
blízkosti prahy. Jen stav silnic se zhoršil. Jsou sice stavěny jako bezprašné, část silnice přes ves je dlážděná a větší
část asfaltovaná, ale je tak pokrytá blátem, že je po dešti
nebezpečná a v létě prašná tak, že se vyrovná bývalým
cestám prašným. Stav cesty na Tismice je dezolátní. Cesta
je sjízdná jen pro traktory.
polní cesty v letošním mokrém jaru a létu byly úplně zničeny traktory. Úplně je z provozu vyřazena cesta lesácká,
kde se v květnu zabořil vůz se zeleným krmením. Tahali jej
třemi pásovými traktory asi 4 hod. a nakonec se vůz přetrhl. Cestou se nemůže teď ani chodit, natož jezdit a jezdí
se po poli, kde je lucinka. Také lánská a tismická cesta
dostaly své a jsou naprosto neschůdné. V nejhorším stavu
je hluboká cesta mrzecká. Tak přišlo okolí vesnice o několik
z mála pěkných cest a koutů.
MnV a občanský výbor
V letošním roce svolával mNV občany poměrně často, aby
se projednaly různé záležitosti týkající se obce a hlavní
události hospodářské a politické. Schůze byly celkem čtyři.
dne 22. 6. se projednávala nová soustava řízení v hospodářství a směrnice na návrh plánu a rozvoje pro léta 1966 až
1970. dne 18. 8. se projednávalo dokončení žní, kanalizace
v obci, zřízení čekárny, oprava WC a žumpy na dvorku mNV.
dne 28. 10. bylo na programu hřiště, vytékání močůvky na
náves a 11. 11. v Tismicích společná schůze NF, mNV, KSČ.
z Limuz se jelo mikrobusem do Tismic. projednávalo se hospodaření Jzd, vliv televize, válka ve Vietnamu.
Výsledek těchto schůzí se projevuje ve zlepšeném vzhledu obce pomalu, ale přece se projevuje.
obyvatelstvo
Narození bylo jen jediné. Členka Jzd B. zelenková měla
v srpnu dceru Naděždu. základní školu 9ti letou ukončila
marie Svobodová a jde do učňovského domova tkadlen, do
Semil. Hana Šmejkalová se snažila dostat do učení na
kuchařku, což se jí nepodařilo. pracuje jako svrškařka v továrně na obuv ve zruči nad Sázavou. dana piterková se učí frézařkou v pečkách. Václav Hamták ukončil učňovskou školu
pro traktoristy opraváře a zůstává v Jzd.
z vojny se vrátili Václav Čmelík, Jan günther, Josef
Svoboda. Václav Čmelík se oženil a odstěhoval se ze vsi do
Českých Budějovic. druzí dva zatím bydlí ve vsi, ale pracují mimo ves.
17
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Na vojnu narukovali – Václav doležal 3. 8., zdenek Nykodým
a Láďa Jůna v říjnu.
K odvodu byli povoláni Václav Hamták, Josef Benák
a Josef Vedral.Všichni byli odvedeni. V říjnu se odstěhovala do vlastního domku do Rostoklat rodina Navrátilova,
otec, matka, syn. V paní V. Navrátilové ztrácí místní odbočka ČK zdatnou pracovnici.
do 1. třídy základní školy od 1. září 1965 začala chodit
Ludmila Šašková a Václav doležal.
Úmrtí
V r. 1965 zemřel 27. ledna milan milutinovič ve věku 74
roků, původem Srb, pravoslavný. Byl silný kuřák a dostal
rakovinu plic. Byl pohřben církevně do Rostoklat. Na zelený
čtvrtek, dne 15. 4. zemřela nejstarší občanka ve vsi paní
marie Chlapcová, vdova po kovářském mistru, ve věku 90
let. Brzo na to 25. 4. zemřela na rakovinu paní Josefa
Vosecká, ve věku 76 let. Byla pohřbena církevně do Rostoklat.
dne 21. září tragicky zemřel při srážce vlaků student vysoké
školy strojnické, Jan Vančura, evangelík ve věku 20 let. Byl
zpopelněn s církevním doprovodem. dne 17. září zemřela
paní Anna Bejšovcová čp. 10 ve věku 69 let. měla církevní
pohřeb do Rostoklat.
zdravotní stav obyvatel
Celkem se za rok 1965 narodilo ve vsi jedno děcko a zemřelo 5 lidí, 2 muži a 3 ženy. odstěhovali se Václav Čmelík a
J. Jelínková, která se vdala za pana olivu do přišimas, rodina Navrátilová. Celkem se odstěhovalo 5 lidí.
zdravotní stav obyvatelstva není nejlepší. Starší obyvatelé trpí většinou vysokým krevním tlakem nebo plotýnkami.
Větší operace byly ve vsi tři. paní L.Beránková měla krční
operaci při záchvatu astmatickém a zdena Chvátalová byla
operována na slepé střevo. Její dcerka Jaruna si komplikovaně zlomila ruku. Spadla z ořechu, na podzim. Těžké
operaci, snad tříselné kýly podrobil se i Václav Čmelík starší. Velmi nemocná je stále paní Jirsová, která trpí reumatismem a neustále leží. paní marie Bejšovcová, paní Anna
Rejholcová. Úrazů bylo poměrně málo. Největší úraz měl
Václav doležal mladší na motocyklu, praskla mu duše. pak
paní Lacinová měla úraz na ruce a paní Čmelíková spadla z
kola. Horší to bylo s panem Čmelíkem, kterého pokousal pes
a který si poležel v nemocnici. Lehký úraz na ruce měla i
Jana Šašková a pan Josef Růžička. Celkem bylo ve vsi 6
úrazů. z toho 2 těžšího rázu. Úrazy většinou nepracovní.
24.listopadu byl na silnici v Rostoklatech u kostela těžce
zraněn pan František Břenda, syn Františka a Antonie
Bendové z Limuz. zranil ho rostoklatský občan Hladík,
motocyklem. F.Břenda na své zranění zemřel. Hladík, 21let
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dostal 2 roky vězení. V Limuzích na silnici v srpnu byla zraněna 16-ti letým cyklistou malíkem z Rostoklat paní Božena
Strobachová z prahy. Ležela 4 dny v brodské nemocnici s
otřesem mozku.
Služby obyvatelstvu
Byly organizovány jako v roce minulém. Nic se nezměnilo.
prodejny Jednoty kontroluje dozorčí výbor, jehož předsedkyní je stále paní zdenka Uhlířová. Kontroly jsou pravidelné. V říjnu vypracoval výbor plán činnosti na rok 1966.
získán jeden nový člen. Výroční schůze Jednoty byla 30. 11.
Schůze byla četně navštívena. Členové byli pohoštěni.
přednášel na ni dr. Brych od Lidového soudu v Kolíně o nejčastějších přestupcích. dozorčí výbor a předseda zvolen
stejný, jako v roce minulém.
organizace fungující ve vsi TJ Sokol
V roce 1965 měla TJ Sokol celkem 76 členů. počet
poměrně veliký, ale málo z těchto členů se zúčastní práce a
cvičení. V Janu Vančurovi ztratila jednota jednoho ze
svých nadějných členů. z TJ cvičilo mladší žactvo za vedení Vlasty Novákové, kterou vystřídala ing. Horynová. Také
starší žactvo, děvčata, cvičila Vlasta Nováková a hochy cvičil Václav Hamták mladší. Také ženy začaly cvičit pod
vedením ivy güntherové, ale brzo asi po třech hodinách,
toho nechaly. V. Hamták vedl i turistický kroužek, ale jen
do konce prázdnin. Sedm členů tohoto kroužku dostalo
odznaky za 100 jarních spartakiádních km. Vedle toho se
zúčastnili členové tohoto kroužku stanování na Klepci a to
13. a 14. února. o prázdninách stanovala děvčata za vedení V. Novákové u Jevanských rybníků.
z kulturní činnosti uvádíme besídku, kterou uspořádala V.
Nováková a V. Hamták 6.března k mdŽ. o pomlázce jsme
uspořádali na zahradách beránčí pomlázku a odpoledne
zájezd do divadla Jiřího Wolkera na dětské představení
„Loupežníci z Veselíčka“. divadlo za mnoho nestálo.
zájezdu se zúčastnilo 60 dětí a průvodců. TJ platila dětem
jízdné i vstupenky. dne 29. 4. pálila mládež na Klepci májové ohně- čarodějnice. V červnu jsme byli na zájezdě v
severovýchodních Čechách a navštívili jsme obrazárnu a
zámek v opočně, v Hrádku a v Novém městě nad metují.
Týden na to zúčastnili jsme se zájezdu na zahradnickou
výstavu v olomouci. Výborové schůze byly 4 a členská schůze za rok 1964 byla 15. 2. Účast členů na všech schůzích
byla malá a nedostatečná. Celkem se může říci, že zájem o
práci a tělovýchovu na vesnici u dospělých není a TJ jen
živoří. Největším nedostatkem je nedostatek mladých cvičitelů. otázka obnovy hřiště, které Jzd zoralo, se táhla
celý rok 1965, ale Sokol se nápravy nedovolal.
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PRAkTickÝ PoMocník oBČAnA
■

nové jízdní řády od 12. 12. 2010

změny jízdních řádů zahrnují větší úpravy než v minulosti
s ohledem na posuny spojů kvůli návaznostem na vlaky v Českém Brodě, kde jsou realizovány návaznosti autobusových
linek pid č. 409, 410, 411, 412, 422, 426, 435 a 491 s vlaky
linky S1 na trati Čd 011 praha – Český Brod – Kolín.

V rámci grafikonu 2010/2011 platného od 12. 12. 2010
budou v Českém Brodě příjezdy vlaků od prahy i od Kolína v
xx:15 a xx:45 a odjezdy do prahy i Kolína v xx:17 a xx:47,
tzn. mezi příjezdem od prahy a odjezdem do prahy bude 2
nebo 32 minut. maximum návazností se pokusíme garantovat.
michal Hofhansl, Ropid
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PRAkTickÝ PoMocník oBČAnA

o náS
■ narodili

se

■ Svá

Jana Strnadová z Tismic
mariana Bednářová z Tismic
Karolína Kollmannová z Tismic

životní jubilea oslavili a oslaví

Hana Kuncová z Tismic
Jaroslav Sedlmajer z Limuz
Naděžda Trpálková z Tismic
Jaroslava Kozová z Tismic
Helena Fuchsová z Tismic
marie dušková z Tismic
Jindřiška Váňová z Tismic
Jaroslav Rišlink z Tismic
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví. obecní úřad Tismice
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