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AKTUÁLNĚ Z OBCE
■

Výzva k občanům – bezpečnost na
komunikacích opis usnesení z řádného
zasedání ZOT č.1/2011, z 18.1.2011

Vážení občané,
zastupitelstvo obce Vás tímto žádá, abyste z důvodu
zajištění bezpečného provozu na veřejných prostranstvích
a komunikacích a to zejména v obci Limuzy odstranili kameny z veřejných prostranství lemujících komunikace.
Rozumíme Vaší snaze zabránit rozjíždění trávníků v okolí
Vašich nemovitostí, avšak kameny mohou způsobit škody na
vozidlech při couvání, míjení se vozidel či zimní údržbě, kdy
řidič traktoru s radlicí není schopen kámen ve sněhu rozeznat. Obec Tismice i Správa a údržba silnic zodpovídá za
stav svých nemovitostí a nemůže dopustit, aby na těchto
byly umístěny nebezpečné překážky. Kameny je třeba
odstranit do 31. března 2011. Po tomto termínu budou
odstraněny na náklady obce Tismice.
Občané mohou v závažných případech písemně požádat
Obecní úřad Tismice o umístění patníků.
Opakovaně rovněž vyzýváme majitele automobilů, aby
zejména v zimním období parkovali mimo komunikace, to
znamená, aby parkovali na svých dvorech. Vozidla brání
zimní údržbě! Opakovaně rovněž vyzýváme tismické občany,
aby neparkovali na chodnících. Chodníky slouží pro bezpečný pohyb chodců.

(oz, ou)

■

Asecol – nově sběr baterií

Od počátku roku 2011 je možné do přenosného boxu
v prostorách Obecního úřadu v Tismicích odevzdávat i použité drobné baterie.

■

Ankety na webu

Nová podoba webových stránek obce umožnila používat
další nástroje komunikace s občany. V současné době probíhá již třetí kolo ankety na aktuální téma – doprava a žákovské jízdné. Názory občanů jsou cenným vodítkem při rozhodování zastupitelů.

První anketní otázka:
„Přáli by jste si zavedení veřejného rozhlasu?“
V termínu od 4.11.2010 do 6.12.2010 jsme zjišťovali, co
si myslíte o veřejném rozhlasu v obci. Celkem hlasovalo 65
občanů, z nichž bylo 41,5 % pro zavedení veřejného rozhlasu v obci a 58,5 % proti.

Druhá anketní otázka:
„Máte zájem kompostovat bioodpad z domácnosti ve
společném kompostéru umístěném na veřejném prostranství? Inspirujte se na kompost.zaantar.eu“
V termínu od 6.12.2010 do 31.1.2011 jsme zjišťovali, co si
myslíte o kompostování. Celkem hlasovalo 73 občanů, z nichž
svůj zájem potvrdilo 41,1 %, mělo zájem o informaci 24,7 %
a nemělo zájem kompostovat 34,2% hlasujících.
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■

SMS brána

V lednu tohoto roku zavedl Obecní úřad Tismice novou
službu občanům. Těm, kdo na základě tiskopisu doručeného
do všech poštovních schránek písemně potvrdili svůj zájem
o SMS zprávy k aktuálním událostem z života obce, přišly
již dvě zprávy týkající se daně z nemovitosti či změn v jízdních řádech. Služba je otevřena dalším zájemcům. Postačí
zaslat e-mail s vaším telefonním číslem, v němž o zařazení
do databáze kontaktů požádáte. Je také možné osobně svůj
kontakt sdělit Obecnímu úřadu v Tismicích.

■

Knihovna

Tismice mají novou knihovnici. Po té, co se pan Josef
Buchar definitivně rozhodl předat veslo mladší generaci,
nastoupila na jeho místo paní Magdalena Bláhová
z Tismic, t.č. na mateřské dovolené. Do práce se pustila
s odhodláním a nadšením. Výpůjční hodiny se přesunuly na
úterý v čase od 16:30 do 18:00 hodin.
Novou knihovnici můžete kontaktovat na e-mailu: blahova.magda@email.cz nebo na mobilním telefonu: 606 11 20 30.
Na tomto místě bychom rádi panu Bucharovi poděkovali
za jeho mnohaletou obětavou práci, která byla zároveň jeho
koníčkem. Zdaleka nešlo „jen“ o půjčování knih. Pan Josef
Buchar dodnes shromažďuje veškeré informace a písemné
zmínky o obci Tismice, má i zajímavou sbírku fotografií
zachycujících naši obec před řadou desetiletí. Zdaleka si
své poklady nenechává pouze pro sebe, již mnohokrát
sebrané materiály vystavoval v knihovně nebo nám pomohl
s tvorbou brožury o kulturním domě.
Chcete-li se vypravit na malý výlet kolem Tismic, pak se
určitě ptejte pana Buchara. Dobře vám poradí, jaká přírodní zákoutí navštívit. Pan Buchar pro nás stále velkou inspirací a pomocí. Přejeme mu léta plná zdraví a pohody.
(mz)

■

Dětské hřiště v Tismicích

Již řadu let společně „sníme“ o dětském hřišti
v Tismicích. Investičních záměrů je mnoho, pro rok 2011
dali zastupitelé pomyslnou zelenou právě dětskému hřišti
v Tismicích. Hřiště by mělo vzniknout za finanční podpory
Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Připravujeme žádost, se kterou, doufáme, budeme
úspěšní. Před několika lety bylo právě z tohoto programu
vybudováno dětské hřiště mateřské školky.
Dlouho jsme nemohli nalézt vhodné snadno dostupné
místo a nakonec jsme stejně „skončili“ v parku, v centru
obce Tismice. Uvědomujeme si, že přilehlá komunikace není
příliš bezpečná, ale maminky s dětmi toto místo navštěvují
i nyní. Naším záměrem je zamezit vběhnutí dětí do komunikace osazením dřevěného plůtku.
Prošli jsme nabídky různých dodavatelů a radili se s kolegy z jiných obcí, kde již hřiště postavili. Nejvíce se nám
zamlouvaly výrobky z akátového dřeva, které se vyznačuje
vysokou životností. O tom, jaké herní prvky zvolit, jsme se
radili s Vámi občany a za Vaše reakce a podněty velmi děkujeme.
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Průlezky z akátového dřeva.

Jak to vidí Péťa.

Svou hrstkou do mlýna přispěly také školkové děti , které
malovaly své představy o tom, jak by mělo vypadat hřiště
jejich snů. Obrázky byly velmi povedené.
Také rodiče mohli hlasovat, jaké prvky by rádi na hřišti
viděli. Jistě dali na přání svých dětí a hlasovali na tabuli
umístěné v mateřské škole nebo přímo na obecním úřadě.
Výzvu ke hlasování zveřejnila obec Tismice rovněž na svých
webových stránkách.
„Nezbývá, než držet palce, aby to vyšlo !“
(ou)

■

Kontejner na hřbitovní odpad

V uplynulých dnech byl ke hřbitovu v Tismicích umístěn
plechový kontejner na hřbitovní odpad a odvezen odpad
z prostranství před hřbitovem. Ukládání jakéhokoliv odpadu na zelenou plochu nadále nebude možné. Kontejner bude
pravidelně v týdenním intervalu vyvážen. Věříme, že se nám
společně s návštěvníky hřbitova podaří zase o krůček zkulturnit toto pietní místo. Prosíme tímto všechny, aby se o to
společně s námi pokusili.
V lednu se nám rovněž podařilo odstranit přerostlé a polámané thuje okolo urnového háje. Učinili jsme tak na opakovaná přání nájemců hrobových míst, kteří se oprávněně
obávali o poškození hrobů a stěžovali si i na nepřehlednost
místa. Hromadu kmenů a klestí postupně odstraníme.
Máme sice jakýsi záměr na obnovení oplocení háje, ale rádi
bychom se na tomto místě zeptali Vás, občanů: „Dali byste
přednost živému tisovému pravidelně zastřihovanému plotu
nebo dřevěnému plůtku cca 1 m výšky? Své názory sdělte
obecnímu úřadu osobně nebo co nejdříve e-mailem na adresu:
ou.tismice@volny.cz
Děkujeme za spolupráci.
(ou)

Poplatky za odpad v roce 2011

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu zůstávají ve
stejné výši, jako v roce 2010. Poplatek je třeba uhradit do
konce února 2011.
Poplatek na osobu s trvalým pobytem
v obci Tismice 500,- Kč
Poplatek na rekreační objekt 500,- Kč
Podnikatelské subjekty nejsou zapojeny
do systému likvidace komunálních ani
separovaných odpadů obce a jsou povinny
do konce měsíce února doložit Obecnímu
úřadu Tismice smlouvu na likvidaci komunálních
a separovaných odpadů v roce 2011 libovolnou
svozovou společností.
Vážení spoluobčané,
provedli jsme vyúčtování služeb likvidace komunálních
odpadů v roce 2010. Celkové náklady na svoz popelnic
a objemný odpad činily 318.533,- Kč. Za tuto službu zaplatilo v roce 2010 431 osob a 48 majitelů rekreačních objektů.
Náklady na jednu osobu či rekreační objekt činily
665,- Kč. Poplatek činil 500,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že
na každého občana či rekreační objekt doplácí obec
Tismice z peněz na provoz či investice 165,- Kč ročně. Do
budoucna je tato situace neúnosná. Rozpočet obce by měl
sloužit k zajištění dopravy, školství, investicím… .
Likvidaci komunálního odpadu by si měl každý hradit
v plné výši. Na řadu z Vás se obracíme při úhradě poplatků
s žádostí, abyste uhradili 500,- Kč také za osoby zde celoročně žijící, kteří zde nemají trvalý pobyt. U řady z Vás
jsme se setkali s pochopením, za něž velmi děkujeme.
Mnozí z Vás však nechápou, že poplatek platí jiné obci,
která na likvidaci jejich odpadu nemusí dát „ani korunu“
a zároveň ukládají odpad do popelnice v obci Tismice, která
za jejich likvidaci musí zaplatit aniž by od Vás tu korunu
„viděla“. Toto zcela jistě není princip společenské solidarity.
V době, kdy zdražuje snad úplně vše, se snažíme poskytnou úlevu důchodcům nad 75 let či držitelům průkazu ZTP.
Často nedopočítáváme poplatek pro novorozence narozené
v druhém pololetí roku a poplatek za miminka požadujeme až
od 1. 1. následujícího roku. Separace odpadu je pro Vás zcela
zdarma, stejně tak svoz nebezpečného odpadu, tyto služby
plně hradí obec. Kdybyste byly ochotni, jako řada Vašich
spoluobčanů, nedávat do popelnic plasty, sklo a papír, pak by
se podařilo celkové náklady na likvidaci odpadu ještě snížit.
Zkoumali jsme, jak k této situaci přistupují za humny.
V Doubravčicích byste ročně za svoz jedné plechové
popelnice 1x v týdnu zaplatili 1.500,- Kč. Za každou další
nádobu, kterou používáte, zaplatíte 1.400,- Kč. Máte-li
popelnici o objemu 240 l, zaplatíte ročně za svoz 1x týdně
2.800,- Kč, za každou další pak 2.600,- Kč. To jsou tržní
ceny, které ušetří obecní rozpočet pro investiční a jiné
projekty. I zastupitelstvo obce Tismice stojí před otázkou,
zda v roce 2012 nezměnit systém plateb za likvidaci odpadu.
Rádi bychom objem komunálního odpadu snížili co možná
na minimum. Kdo separuje, má doma kompost a topí elektřinou ví, že čtyřčlenné rodině postačí popelnice o objemu 120 l
na 2-3 týdny.
3
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Rozpočet obce Tismice na rok 2011 - Tabulky příjmů a výdajů
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Rozpočet obce Tismice na rok 2011 - Tabulky příjmů a výdajů

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Pro ty, kdo kompost doma nemají nebo jej používají třeba
jen na trávu , jsme připravili nový projekt. Jmenuje se
KOMPOSTUJTE S NÁMI a pokud bude Středočeským krajem podpořen, spustíme ho již v tomto roce.

■

Kompostujte s námi

Projekt má dvě části. Spočívá v kompostování trávy
a kuchyňských zbytků v mateřské škole Tismice a dále
v umístění kompostéru na veřejném prostranství, pravděpodobně před obecním úřadem v Tismicích.
Komunitním kompostováním občanů se rozumí neformální
komunita občanů (obyvatelé bytového domu, pracovníci
firem v administrativním nebo výrobním komplexu, zahrádkáři, školy apod.), která využívá vlastní kompostovatelný
materiál pro výrobu kompostu. Tento kompost slouží pouze
pro potřeby komunity. Nakládání s biologicky rozložitelným
materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Komunita s materiálem musí nakládat tak,
aby neohrožovala a neobtěžovala jiné osoby a neomezovala
jejich práva.
Komunitní kompostování občanů je realizovatelné na sídlištích, v bytových i rodinných domech. Při domácím a komunitním kompostování není nutné kompostovaný materiál
nikam přepravovat (s tím souvisí méně nákladních aut na silnicích, méně hluku i výfukových plynů, úspory pohonných

Kompost.

hmot a peněz). Hotový kompost se proseje a rozprostře na
okolní zelené plochy. Kompost si může odebrat kdokoliv ze
zapojených občanů a použít ho na své zahrádce.
Kompostér tvoří dva vedle sebe stojící boxy, které mají
perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší odvětrání.
Pro minimalizaci vlivu venkovní teploty jsou boxy opatřené
tepelnou izolací. Mají uzamykatelná čelní dveře a víka.
Dveřmi se odebírá hotový kompost a vrchem se vkládá
5
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materiál ke kompostování. Klíč od kompostéru obdrží
každý, kdo se chce zapojit do kompostování. Uzavřený kompostér zamezuje potkanům a jiným zvířatům proniknout
k odpadu. Kompostér by měl být umístěn na zastíněném
místě a zároveň tak, abychom k němu nemuseli chodit příliš
daleko. Pokud se v kompostéru zpracovávají pouze odpady
z domácnosti, může jeden kompostér o objemu cca 0,8m3
využívat přibližně 20-30 domácností. I zde je nutné pamatovat na základní pravidla kompostování, hlídat optimální
skladbu i vlhkost a dostatečné provzdušnění kompostu

v boxech. U komunitního
kompostování by vždy měla
figurovat odpovědná osoba,
která na proces kompostování bude dohlížet a kompostování organizovat.Mnoho zajímavého se můžete dozvědět
také na www.ekodomov.cz .
(ou)

NEPATŘÍ

PATŘÍ

DOPORUČENÁ ÚPRAVA

Barvy
Baterie
Chemické prostředky
Kosti a zvířecí zbytky
Kovy
Nemocné rostliny
Odpady z masa a ryb

Zbytky ovoce a zeleniny
Čaj i s pytlíky (ne silon)
Káva (lógr) i s filtrem
Květiny
Zemina z květináčů
Papírové ubrousky (nemastné)
Recyklovaný papír
(např. obal od vajec, lepenka,
rulička od toal. papíru)

Rozřezat na menší části
Rozbít velké hroudy
Malé množství
Roztrhat na menší kusy

Oleje
Ořechové skořápky, pecky
Papír znečištěný potravinami, umaštěný
Plasty
Prach ze smetí a vysávání
Sklo
Staré léky
Textil
Vlasy a peří
Výkaly

PROBLEMATICKÉ SUROVINY

DOPORUČENÍ

Zbytky vařených jídel

Jen velmi malé množství,
promíchat se suchým a hrubým materiálem
– brzy se kazí
Patří do sběru, obsahuje chemikálie
Rozdrtit, v malém množství
Pouze před vysemeněním
Jen z chemicky neošetřeného dřeva;
podestýlka od domácích zvířat
(JEN BÝLOŽRAVCŮ!) (NE KOČKY)
Patří do sběru s výjimkou papíru recyklovaného,
znečištěného a umaštěného

Barevný a potištěný papír
Vaječné skořápky
Plevel
Piliny a hobliny

Papír
Shnilé ovoce
Slupky citrusů a banánů

V omezeném množství

PŮJDETE DO TOHO S NÁMI?
Již nyní máte možnost sdělit nám svůj zájem o účast v připravovaném projektu.
První kompostér má být pořízen nejdříve do Tismic, osvědčí-li se a bude-li zájem i v Limuzích, přibude kompostér i tam.
Svůj zájem sdělte obecnímu úřadu osobně, telefonicky či e-mailem na adresu: ou.tismice@volny.cz

6
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Výpis usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Tismice (dále jen
ZOT) č. 9/2010, ze dne 8. 11. 2010

15/9/2010 ZOT schvaluje předložený návrh smlouvy
o dílo mezi f. Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o.
a Obcí Tismice na zpracování dokumentace k podání žádosti
o získání finanční dotace ze Středočeského fondu rozvoje

Přijatá usnesení:
1-3/9/2010 Formální úkony
4/9/2010 ZOT schválilo zvolení jednoho místostarosty.
5/9/2010 ZOT určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
6/9/2010 ZOT volí starostou Ing. Martinu Zdražilovou.
7/9/2010 ZOT volí místostarostou Petra Heřtuse.
8/9/2010 ZOT zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
9/9/2010 ZOT volí předsedou finančního výboru Ing.
Jana Boudu.
10/9/2010 ZOT volí předsedou kontrolního výboru
Romana Poláka.

obcí a měst na projekt „Rekonstrukce chodníku, příkopů
a vjezdů v obci Tismice“, resp. zajištění administrace spojené
s realizací akce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy a to následně po zapracování požadavku zpřesnit čl. III smlouvy – Cena díla v tom smyslu,
že odměna bude vyplacena v případě, že výše přidělené
dotace a aktuální finanční možnosti obce umožní projekt zrealizovat, resp. v případě, že stanovený objem spolufinancování ze strany obce, nepřekročí její finanční možnosti.
Zastupitelstvo obce souhlasí s registrací projektu
„Rekonstrukce chodníku, příkopů a vjezdů v obci Tismice“
v rámci aktuální výzvy Středočeského fondu rozvoje obcí .
16/9/2010 ZOT v souladu schvaluje předložený návrh
rozpočtového opatření č. 6/2010.
17/9/2010 ZOT schvaluje následující postup nabídky

11/9/2010 ZOT odkládá volbu členů kontrolního

pozemků v rozvojové zóně OV1 v Tismicích. Zastupitelstvo

a finančního výboru z důvodu požadavku na oslovení

pověřuje starostu obce svoláním schůzky majitelů pozemků

externích kandidátů (Dany Hladečkové - finanční

zóny OV1, na níž budou přizváni zástupci vybrané(ných)

a Ziny Závišové - kontrolní) na členství ve výborech na

realitních kanceláří. Jan Bouda dodá kontakty na vybrané

nejbližší zasedání.

realitní kanceláře.

12/9/2010 ZOT stanoví odměnu za výkon funkce neuvol-

18/9/2010 ZOT stanoví příspěvek na neinvestiční výdaje

něného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně.

ve školství pro samoplátce a školní rok 2011/2012 ve výši

Zastupitelstvo obce Tismice stanoví odměnu za výkon funk-

6.500,- Kč.

ce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 0,- Kč měsíčně
a člena výboru ve výši 0,- Kč.
13/9/2010 ZOT stanoví odměnu za výkon funkce místosta-

19/9/2010 ZOT ruší k nejbližšímu možnému termínu
z důvodu neúčelného vynakládání obecních prostředků ve
výši cca 28.000.-Kč spoj linky 426 v 14:51 hod a ukládá

rosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši

starostovi obce provádět důslednou kontrolu naplněnosti

4.000,- měsíčně. Zastupitelstvo obce Tismice zároveň stanoví

spojů ve zbývajících časech k vyhodnocení efektivity

rozsah doby potřebné k výkonu funkce místostarosty, resp.

jejich provozu.

náplň práce následovně: 2 hodiny týdně v úředních hodinách,

20/9/2010 ZOT pověřuje starostu obce vedením jedná-

zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti (v rámci

ní směřujícím k získání dotace z Ministerstva zemědělství

svých kompetencí při tom vykonává místostarosta veškeré

ČR, kde je žádost obce Tismice již zaregistrována a záro-

činnosti, kterými ho starosta pověří), účast na všech strate-

veň jednáním směřujícím k získání dotace z ostatních

gických jednání (kanalizace, vodovod, prodej pozemků apod…,

ministerstev.

kontrolní dny staveb) cca 3- 4x do měsíce, sestavení statistického výkazu a výkazu evidence odpadů (1xročně) a jejich
odeslání ve stanovených termínech.
14/9/2010 ZOT schvaluje návrh nájemní smlouvy mezi
Římskokatolickou farností Český Brod (budoucím pronajímatelem) a Obcí Tismice (budoucím nájemcem), jejímž
předmětem je areál Kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Tismicích. Zastupitelstvo obce Tismice pověřuje starostku obce komunikací s farností a dopracováním smlouvy.

21/9/2010 ZOT odkládá zadání zpracování projektové
dokumentace, resp. žádosti o finanční podporu na revitalizaci zeleně v k.ú. Limuzy a hřbitova v Tismicích z Ministerstva
životního prostředí do doby, než bude jasné, zda bude program otevřen.
22/9/2010 ZOT schvaluje pořízení koberce na jeviště
sálu kulturního domu v Tismicích, resp. pořízení květinové
výzdoby.
7
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23/9/2010 ZOT souhlasí s navázáním spolupráce

v Limuzích a dále žádosti o odstranění kořenů vzrostlých

s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice za účelem res-

kaštanů do jarních měsíců roku 2011 z důvodu sněhové

taurování stropních fresek kostela v Tismicích. Zastupitel-

pokrývky. ZOT dále z důvodu zajištění bezpečného provozu

stvo obce ve vazbě na smlouvu o pronájmu kostela souhlasí

na veřejných prostranstvích a komunikacích v obci Limuzy

s tím, aby obec Tismice požádala o finanční podporu v rámci

pověřuje starostku obce, aby v příštím vydání Trubadúru

projektu Leader, resp. jiných dotačních titulů. Projekt je

vyzvala občany k odstranění takových kamenů v konkrétním

z časových důvodů možné realizovat nejdříve v roce 2012.

termínu, popř. aby v případě jejich neodstranění tyto

24/9/2010 ZOT souhlasí s uzavřením smlouvy na hromadné rozesílání SMS zpráv s následně vybraným dodavatelem v případě, že o službu bude mít zájem cca 100 lidí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce distribucí
dotazních lístků.
25/9/2010 ZOT souhlasí se změnou návrhu obecního
znaku následovně: 1. varianta bez zelených rohů a hvězdic;
2. varianta bez zelených rohů s doplněním jabloňových
květů místo hvězdic. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce komunikací s heraldikem a předložením nových
návrhů ke schválení.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hod.

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 10/2010, ze dne 17. 12. 2010

Přijatá usnesení:
1-3/10/2010 Formální úkony
4/10/2010 ZOT doplňuje neobsazená místa výborů

nechala na náklady obce odstranit. Občané mohou v závažných případech požádat písemně Obecní úřad Tismice
o umístění patníků.
10/10/2010 ZOT schvaluje odpisový plán budovy mateřské
školy čp. 112 v Tismicích a oceňuje filtrační zařízení (úpravnu
vody) i.č. 45 na 30 tis. Kč. Tento majetek příspěvková organizace zařadí jako drobný dlouhodobý - DDHM (pod hranici
40 tis. Kč) plně dooprávkovaný majetek a povede jej v účetní
evidenci zápisem 028/088. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce převedením odpisů na účet mateřské školy a předáním podkladů ředitelce příspěvkové organizace.
11/10/2010 ZOT schvaluje zahájení realizace akce
„Oprava místní komunikace Lajtlovice, Tismice“ – 1. etapa
(parkoviště, chodník, veřejná zeleň od fary ke „kovárně“)
a pověřuje starostku obce zajištěním tří nabídek dodavatelů.
12/10/2010 ZOT v souladu s Vyhláškou č.270/2010 Sb,
o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, zřizuje
dvoučlennou inventarizační komisi, jejímž předsedou je jmenován Jan Bouda a členem Václava Coombesová. Potřebnou

následovně: do finančního výboru Danu Hladečkovou

součinnost jsou povinni poskytnout Eva Doubová (administra-

a Václavu Coombesovou, do kontrolního výboru Zinu

tivní pracovnice) a Radek Němčík (účetní obce), dále pak

Pávišovou a Jiřího Kozu. Za práci výborů zodpovídají

starostka obce. Sestavením plánu inventur nejpozději do

jejich předsedové.

zahájení první inventury zastupitelstvo pověřuje starostku

5/10/2010 ZOT schvaluje Rozpočet (resp. jeho závazné
ukazatele) obce Tismice na rok 2011 jako vyrovnaný
6/10/2010 ZOT schvaluje Místní program obnovy vesnice
a Rozpočtový výhled obce Tismice na léta 2011 -2016
Zastupitelstvo obce dále pověřuje Václavu Coombesovou

obce. Termín inventury k 31.12.2010 je stanoven na 10. 1.
2011 - 17. 1. 2011. Inventarizační komise postupuje v souladu se Směrnicí obce Tismice č. 3/2010 o inventarizaci
majetku a závazků.
13/10/2010 ZOT Tismice schvaluje odpis 3 zpomalova-

předložením fotopodkladů či jiných nabídek na ohrazení

cích prahů v Limuzích (2) a Tismicích (1) k 31. 12. 2010

stání kontejnerů na separovaný odpad s cílem zpříjemnit

z důvodu jejich úplného zničení.

vzhled veřejných prostranství v obou obcích, do příští schůze zastupitelstva.
7/10/2010 ZOT z důvodu bezpečnosti schvaluje odstra-

14/10/2010 ZOT schvaluje projekt „Rekonstrukce
chodníku, příkopů a vjezdů v obci Tismice“, podání žádosti
o dotaci ze Středoče-ského fondu rozvoje obcí a měst na

nění thují kolem urnového háje veřejného pohřebiště

rok 2011 a závazek obce na spolufinancování akce v mini-

v Tismicích v co nejbližším možném termínu bez ohledu na

mální výši 5% celkových nákladů akce z rozpočtu obce

možné dotační zdroje. ZOT dále schválilo pořízení plecho-

Tismice.

vého kontejneru na hřbitovní odpad, který bude f. Nykos

15/10/2010 ZOT schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

svážet v intervalu 1x týdně. Zastupitelstvo obce pověřuje

č. 10068, upravující více a méně práce provedené v rámci

starostku uzavřením dodatku smlouvy s f. Nykos.

akce Rekonstrukce historického veřejného osvětlení

8/10/2010 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 7/2010.
9/10/2010 ZOT odkládá posouzení žádosti pana Benáka
z Limuz o vyčištění dlážděné škarpy podél jeho nemovitosti
8

v Tismicích – Lajtlovicích firmou Maděra Šípek.
16/10/2010 ZOT schvaluje výběr a zahájení služby hromadného rozesílání SMS zpráv občanům prostřednictvím
„SMS – brány“ a pověřuje starostku obce rozjezdem služby.
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17/10/2010 ZOT schvaluje následující opatření:
v souladu se Zákonem č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů § 3, odst. 1 pověřuje zastupitelstvo obce Tismice účetního obce, Radka Němčíka, aby do
31.12.2010 zaúčtoval převod budovy mateřské školy
a vodárny (filtračního zařízení), předaných příspěvkové
organizaci MŠ Tismice k hospodaření (nutno vyřadit z účtů
021 a 022 a zařadit budovu na účet 903) a dále aby na účtu
311 vykázal pohledávku ve výši 72.500,- Kč za prodej
pozemku (farní zahrada).
18/10/2010 ZOT podporuje likvidaci bioodpadů v rámci
obce Tismice, nadále bude tuto činnost rozvíjet a propagovat,
schvaluje pilotní projekt „Kompostujte s námi“, podání žádosti
o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství na rok 2011 a závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů akce z rozpočtu obce Tismice.
19/10/2010 ZOT schvaluje návrh obecního znaku –
varianta jednoduchá bez jabloňových květů.
20/10/2010 ZOT schvaluje Směrnici obce Tismice
č. 3/2010 o inventarizaci majetku a závazků.
21/10/2010 ZOT schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 1/2011, ze dne 18. 1. 2011

Přijatá usnesení:
1-3/1/2011 Formální úkony.
4/1/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 8/2010.
5/1/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2011, včetně oddělení části nespecifikovaných rezerv roku 2011 ve výši 60.000,- na Fond pro oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového
dění v obci Tismice v roce 2011.
6/1/2011 ZOT schvaluje Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Tismice za rok 2010.
7/1/2011 ZOT schvaluje projekt na vybudování dětského
hřiště v obecním parku v Tismicích , podání žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
v roce 2011 a dále závazek obce na nutné spolufinancování
akce z rezervy rozpočtu obce Tismice. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce podáním projektu.
8/1/2011 ZOT schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy, upravující vzájemné vztahy vlastníků vodovodů

obce Tismice č. 2/2010 o místním poplatku za provoz

provozně souvisejících s Vodohospodářskou společností

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Vrchlice – Maleč, a.s. a pověřuje starostku obce jejím pod-

a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší Obecně

pisem. (Příloha č. 6)

závazná vyhláška obce Tismice č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce
2010, ze dne 30.11.2009. Zastupitelstvo obce Tismice dále
v souladu s § 84 odst. 2), písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tismice
č. 3/2010 o místních poplatcích, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška obce Tismice č. 6/2005 o místních
poplatcích, ze dne 15. 12. 2005.
22/10/2010 ZOT schvaluje příspěvek ve výši 15.000 –

9/1/2011 ZOT ve věci projektu „Komunikace a inženýrské
sítě pro výstavbu 7 rodinných domů – Limuzy, parc. č. 355/1“,
dále na pozemcích 355/1, 712, 673/3 a 90 v k.ú. Limuzy
schvaluje zvýšení směrného regulativu maximální kapacita
území – počet rodinných domů z 5 na 7 RD a s výstavbou
7 izolovaných rodinných domů souhlasí za podmínky, že objekty budou umístěny na jednotnou zastavovací čáru a minimální
šíře nové místní komunikace bude činit 10 m mezi hranicemi
stavebních parcel. Zastupitelé souhlasí s navrženým dělením
a scelováním pozemků, umístěním staveb a inženýrských sítí

20.000,- Kč na spolufinancování rekonstrukce původních

(komunikace, studny, rozvody nn, veřejné osvětlení, telefon

dřevěných lavic kostela v Tismicích, které z důvodu špat-

a přeložka optického a metalického kabelu) a s vynětím navr-

ného stavu nebyly po proběhlé rekonstrukci do kostela vrá-

žené komunikace ze ZPF. Obec Tismice dále požaduje, aby

ceny. Příspěvek bude vyplacen na základě faktury po před-

komunikace měla povrch ze zámkové dlažby s oboustranným

chozím řádném vyúčtování celé akce.

zeleným pásem a dále, aby byla pro veřejné osvětlení použita

23/10/2010 ZOT schvaluje projekt „Modernizace vybavení dobrovolných hasičů v Tismicích“, podání žádosti

svítidla typu MODUS, shodně jako ve zbývající části obce.
10/1/2011 ZOT schvaluje čerpání rezervního fondu

o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných

Mateřské školy Tismice na pokrytí schodku vzniklého

hasičů a složek IZS na rok 2011 a závazek obce na spolufi-

v souvislosti s účtováním časového rozlišení záloh na elektřinu.

nancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů akce
z rozpočtu obce Tismice.

11/1/2011 ZOT souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy
s firmou Maděra Šípek, která se tím zaváže k předání

24/10/2010 ZOT schvaluje příležitostné využití budovy

povrchů staveniště v jarních měsících, tak aby mohly být

čp. 67 v Limuzích vznikající společností Život pod Klepcem,

provedeny konečné úpravy terénu, včetně osetí zelených

o.p.s. pro pořádání kulturních a podobných akcí a to vždy

ploch. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpi-

po vzájemné po dohodě s Jaroslavou Volnou a obcí.

sem smlouvy.
9
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DĚNÍ V REGIONU
■ Technické

služby Český Brod nabízí:
(z dopisu ředitele)

Vážení starostové a starostky obcí,
jako ředitel Technických služeb Český Brod spádové oblasti obcí v blízkosti Českého Brodu Vás chci informovat o možnosti, kterou nabízí kompostárna v obci Hořátev (14 km od
Českého Brodu), která úzce spolupracuje s našimi
Technickými službami Český Brod. Jedná se o možnost štěpkování zelené hmoty většího množství v místě zákazníka.
Konkrétní možnosti spolupráce Vám sdělí osobně nebo telefonicky majitelka kompostárny p. Borovičková, tel. 607 119 897.
Také TS Český Brod Vám mohou nabídnout některé služby pro Vaše občany, které již tyto služby využívají.
Především mohou občané v našem sběrném dvoře uložit do
velkokapacitních kontejnerů veškeré elektrospotřebiče a
domácí spotřebiče (ledničky, pračky, myčky, televize,
videa, mikrovlnné trouby, PC + monitory) zdarma.
Díky skvělé spolupráci s firmou Elektrowin a Asekol
můžete ukládat tyto spotřebiče v jakémkoli množství.
Pouze směsný odpad, který odvážíme na skládku do Radimi,
dále bioodpad, dřevo, suť mohou uložit za poplatek.
S pozdravem Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS Český Brod

■ Vaše

■ Oznámení

poznámka v kalendáři

Letošní již pátý roční regionální akce Den Země na Klepci
se uskuteční v sobotu, dne 23. dubna 2011. Nenechte si ujít
tuto zajímavou akci a již nyní si její termín poznačte do
diářů. Těší se na Vás všichni organizátoři.
(ou)

Klepec 2010

10

o sloučení

Rozhodnutím
zastupitelstva
Středočeského kraje ze dne 1. 12.
2010 bylo rozhodnuto o sloučení
příspěvkových organizací SÚS
Benešov, SÚS Kladno a SÚS
Mnichovo Hradiště s příspěvkovou
organizací SÚS Kutná Hora. K 1. 1. 2011 se mění název a
sídlo organizace takto:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
(ou)
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DĚNÍ V REGIONU
■ Doprava
Konec minulého roku přinesl zmatek a nejistotu do systému integrované dopravy organizované společností ROPID
v našem regionu. Nejistotu vyvolal dopis z Odboru dopravy
Středočeského kraje, kterým bylo obcím sděleno, že dojde
k omezení autobusových spojů téměř o 25%. S tímto
postupem nesouhlasila většina starostů Středočeského
kraje a proto mnozí iniciovali přímé jednání na s vedoucím
krajského odboru dopravy. Následovala účast starostů na
sobotním zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje,
dne 29. 1. 2010, které však skončilo tím, že nebyl schválen
program schůze.
Situaci přesně vystihuje rozhovor poskytnutý náměstkem
hejtmana, panem Robinem Povšíkem Boleslavskému deníku,
který jej otiskl dne 2. února 2011:

Povšík:
Dostali jsme na autobusy
o 180 milionů méně
Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - Náměstek hejtmana
Robin Povšík otevřeně hovoří o rušení autobusových
spojů. Autor: Pavel Svačina
Rušení autobusových spojů. Téma, které hýbe Středočeským
krajem. Tisíce lidí žily do úterý v nejistotě, zda jejich autobusový spoj do práce, do školy, nebo kamkoli jinam vůbec pojede. Někde došlo ke zrušení až dvaceti procent spojů, jinde
se dopravci s městy dohodli, že se proti rozhodnutí kraje
postaví a obslouží všechny spoje jako doposud, jako třeba na
Nymbursku.
Jak ale vypadalo zákulisí celého rozhodnutí o zrušení části
autobusových spojů a co se bude dít dál? Na to pro Deník
odpovídá náměstek hejtmana Středočeského kraje odpovědný za dopravu Robin Povšík.
Vysvětlete mi, to je na tom Středočeský kraj tak
špatně, že musí rušit to nejzákladnější, tedy autobusovou dopravu svých občanů?
Obecně platí, že Středočeský kraj byl zasažen vážným
výpadkem daňových příjmů, který je skutečně velký a zároveň máme výpadek některých státních dotací. Například
nám stát dává meziročně o desítky milionů korun méně na
zajištění sociálních služeb. Rozpočet přišel o stovky milionů
a my při jeho sestavování stojíme před rozhodnutím, co
všechno za služby objednáme. S trochou nadsázky lze říci,
že jsme stáli před rozhodnutím, zda omezíme rozsah veřejné dopravy nebo zrušíme třeba dva domy seniorů. Asi nikdo
z nás si nedovede představit, že by ředitel jednoho nebo
dvou domovů důchodců řekl: „Kraj nemá peníze, za tři měsíce vás vystěhujeme pryč“. To je nepřijatelné, takže daňový propad odnesla rozhodnutím zastupitelstva zejména
kapitola doprava.
O kolik peněz méně jste tedy dostali?
Na úrovni Středočeského kraje byly postiženy krácením

rozpočtu prakticky všechny kapitoly, ale musím velmi nerad
přiznat, že nejvíce to odnesla kapitola doprava, a to jak
v oblasti zajištění údržby komunikací, tak i v oblasti zajištění a financování veřejné autobusové dopravy. Na autobusovou dopravu jsme dostali o 180 milionů korun méně, což
považuji za přespříliš a nesouhlasil jsem s tím. Nicméně je
pravda, že pro rozpočet jsem na zastupitelstvu hlasoval,
protože se tak rozhodl náš klub a já ctím loajalitu.
Počkejte, ale jako náměstek pro dopravu jste přece
připravoval požadavky na peníze do rozpočtu vy, nebo ne?
Rozpočet připravoval s úředníky pan hejtman a nám radním byla předána již hotová verze. Nediskutovalo se to, což
je velmi nestandardní postup a my radní bychom se měli nad
sebou zamyslet, proč jsme byli ochotni na něco takového
přistoupit.
Chcete říci, že jako náměstek hejtmana jste dál nemohl
tuto částku měnit?
O rozpočtu příslušné kapitoly nerozhoduje náměstek,
naše pravomoci jsou velmi omezené. Pouze jsem mohl vyjádřit svůj názor a i když jsem to tak udělal, tak dneska sebekriticky přiznávám, že jen velmi potichu. Měl jsem být
v prosazování svého názoru důslednější, třeba bychom se
vyhnuli nynější velmi nepříjemné situaci.
Od Nového roku jste zvýšili jízdné. Bylo to nutné?
Již před mnoha měsíci jsem v radě kraje avizoval, že
bude nutné lehce zdražit jízdné. Udělaly to v jiných krajích, dělají to i města. Například pravicové vedení Boleslavi
zdražilo o 30 % a původní návrhy byly až o 40 %. Argumenty
máme prakticky stejné. Zvýšily se ceny vstupů, nafta rostla meziročně o korunu a dvacet haléřů na jeden kilometr,
byly také vyhláškou ministerstva upraveny platby řidičům
za takzvané „čekačky“, což v rámci Středočeského kraje
znamená zvýšení nákladů přes 30 milionů. Tyto peníze se
samozřejmě někde musely najít a jen neradi jsme zdražovali. Víme, že pro část cestujících je to nepříjemný zásah
do peněženky, ale 20 procentní růst jízdného je snad ještě
akceptovatelná výše.
A také jste tedy museli přistoupit k redukci autobusových spojů?
Ano, ale sám za sebe musím říci, že tyto redukce bych si
představoval výrazně menší a za druhé bych zvolil jiný způsob projednávání změn jízdních řádů. Musím souhlasit se
starostkami a starosty jednotlivých obcí, že čas na vyjádření k redukcím byl zcela nedostatečný a komunikace ze
strany kraje nebyla optimální. Během tohoto procesu se
udělalo mnoho chyb. Obávám se, že ty chyby jsou zásadní
a hodně lidí nám přestalo důvěřovat. Považuji to za velkou
škodu, protože by možná stačilo před 14 dny říci starostům,
že rušení posouváme o jeden měsíc, protože změny byly připravovány pod obrovským časovým tlakem a chceme chyby
napravit. Mám osobní zkušenost, že starostové napříč politickým spektrem vesměs říkají to samé: „My víme, že se
musí šetřit, my vám rozumíme, jsme připraveni s vámi o tom
jednat a vyjít vám vstříc.“ Někteří jsou dokonce ochotni
přidat peníze ze svých rozpočtů. Chtějí ale seriózní debatu. Bohužel byl zvolen razantnější způsob omezování dopravy bez dostatečné diskuse a odborné, čísly podložené argumentace. Stal jsem se spíše takovým přihlížečem celému
11
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procesu, ale příliš s ním nesouhlasím, protože mi připadá
neslušný.
Zásadní otázkou však je, proč nezrušíte žákovské jízdné zdarma, když pak nemáte ani na provoz části spojů.
K čemu jízdné zdarma, když nebude v čem jezdit?
Bude v čem jezdit. Redukuje se asi 20 % spojů, to znamená, že 80 % zůstává! Jízdné zdarma je politické rozhodnutí, které vychází z našeho volebního programu, s kterým
ČSSD vyhrála volby. Má silný sociální podtext. ČSSD měla
několik nosných slibů a snažíme se je plnit. Když jsme
v roce 2008 připravovali projekt žákovského jízdného
zdarma, byla úplně jiná ekonomická situace a ČSSD osmý
rok v opozici. Odbor dopravy řídili lidé úzce spjatí s tehdejší politickou reprezentací a nedali nám přesné informace.
Podle jejich údajů naši lidé spočítali, že jízdné zdarma má
stát 40 milionů ročně, což v sedmnáctimiliardovém rozpočtu
není klíčová cifra, s níž rozpočet stojí a padá.
Skutečné náklady byly ale úplně jinde?
Rychle jsme zjistili, že náklady jsou několikanásobně
vyšší. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli porušit náš slib
voličům. Osobně si velmi potrpím na to, aby se sliby plnily,
ale na druhou stranu si myslím, že volič a občan není hloupý.
A pokud se politik splete v nějakém propočtu, měl by v sobě
najít odvahu, před občany se postavit a říci: Omlouváme se.
Špatně jsme si to spočítali, náš slib byl mimo ekonomickou
realitu a jsme nuceni od něj ustoupit. Jsem přesvědčen, že
slušnost a pokoru občan ocení. Většina v zastupitelstvu se
ale domnívá, že tento slib bychom měli plnit i nadále a já to
plně respektuji.
V sobotu se uskutečnilo krajské zastupitelstvo, na nějž
přijela řada starostů, kterých se rušení spojů týká, přesto
bylo hejtmanem zrušeno dříve, než začalo. Nezdá se vám
to poněkud arogantní přístup kraje?
V tuto chvíli lituji, že jsem při hlasování o programu
nestiskl tlačítko ano, byť by můj jeden hlas nic nerozhodl.
Měl bych ale čisté svědomí. Vaše otázka je nepřesná. Pan
hejtman nic nezrušil, program neschválili zastupitelé, kteří
tvoří většinu. A každý z nás si nese svoji zodpovědnost,
nikdo to nemůže svádět na hejtmana. Kdyby většina řekla,
že program chce schválit, přizpůsobil by se. Má sice tvrdý
styl jednání, ale respektuje demokracii, názor většiny. My
jsme dospělí, vesměs zkušení lidé, za nikoho se nemůžeme
schovávat. Měli jsme mít více odvahy program schválit.
Ještě večer mi několik zastupitelů volalo, že jsou rozpačití
z toho, co udělali a program neschválili. Myslím, že není
správné se chovat stejně, jako se k nám chová vládní koalice ve Sněmovně. Neměli bychom oplácet neslušné neslušným, ale chovat se příkladněji a lépe. Nutno dodat, že
zastupitelstvo nic nemohlo vyřešit, protože denně na
objednávku Středočeského kraje vyjíždí deset tisíc autobusových spojů. Každý chápe, že není možné tyto jednotlivé spoje probrat na zastupitelstvu.
Co se tedy bude dít teď? Budou zrušeny skutečně
všechny navrhované spoje?
Celý proces optimalizace dopravy si řídí pan hejtman a já
jsem v uplynulých týdnech zaznamenal tolik dat, termínů a tolik
změn, že už nevím, co vlastně platí. Promiňte, ale nic konkrétního vám k tomu říci nemohu, protože ty informace nemám...
12

Ve středu dne 2.února 2011 se v zasedací místnosti MěÚ
Český Brod uskutečnila schůzka starostů s představiteli
společnosti ROPID.
Zaznělo zde, že by samo zvýšení jízdného dle kvalifikovaného odhadu koordinátora dopravy (ROPID) mělo pokrýt
25% úbytek peněz od kraje.
V této chvíli není nutné žádný ze spojů rušit. Obce nyní
podepíší s ROPIDem dodatky v rozsahu stávajících výkonů
a dosavadních cen.
K jakým změnám dojde po 6. březnu 2011 v tuto chvíli
nelze říci.
(mz)

■ Znak

napodruhé?

Jak jsme v minulém čísle Trubadúru informovali, neschválil Parlament ČR námi vybraný znak obce Tismice. Proto
jsme znovu vyzvali heraldika, aby návrh upravil a následně
jsme volili ze dvou možností. Zastupitelé pak vybrali jednodušší variantu bez jabloňových květů. Jaká je vlastně symbolika znaku a praporu, vysvětluje následující popis:
Znak: V modrém poli na zeleném trávníku – kopci - stojí
z průčelí viditelný stříbrný dvojvěžový kostel z kvádrů.
Věže jsou červeně zastřešeny, na každé střeše po jedné
zlaté makovici s patriarším křížem. Na ose každé věže po
dvou stříbrných oknech s žaluziemi. Na ose průčelí kostela
je odshora prolomený černý otvor ve tvaru kříže, pod ním
stříbrné okno a dole vstupní dveře v přirozené barvě.
Prapor: List praporu je rozdělen na dva vodorovné pruhy,
modrý a zelený v poměru 13 : 31. Na středu modrého pruhu
leží bílá stylizovaná silueta kostela s červenými střechami,
žlutými makovicemi a žlutými patriaršími kříži. Poměr šířky
listu k délce je 2 : 3.
Důvodová zpráva: Obecná figura – kostel – je upomínkou
na románský dvojvěžový kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Zelený kopec v patě štítu znázorňuje kopec Klepec. Zelená
barva taktéž upomíná na zemědělství a geografickou příslušnost k Polabské nížině. Modrá na potok Bušinec a rybník
v obci. Barvy a figury praporu vychází z podoby znaku.

Nové varianty obecního znaku.
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■ Středočeský

kraj prohlubuje dluhy

v dopravě
Na 86 milionů byl včera zvýšen schodek Středočeského
kraje pro Pražskou integrovanou dopravu. To je o 10,3 milionu více než schválilo středočeské krajské zastupitelstvo.
O celých 33% méně finančních prostředků oproti roku
2010 půjde ze Středočeského kraje do dopravy v rámci
PID. Současně nutí ROPID vyškrtnout 5% autobusových
spojů, a to již k 6. 3. 2011. „Veřejná doprava ve
Středočeském kraji v 5 pásmech PIDu může být zachována ve stávající podobě bez jakéhokoliv zvýšeného rizika
finanční ztráty, kdyby kraj dodržoval usnesení svého vlastního zastupitelstva,“ upozorňuje na rozporuplné rozhodnutí
úředníků kraje starosta obce Kmetiněves Luděk Kvapil
(STAN). O zvýšení schodku i o škrtání autobusů totiž včera
neveřejně rozhodl Odbor dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje, který tím ani nerespektuje usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje z 1.12.2010, které
peníze schválilo s podmínkou “…na zajištění stávajícího rozsahu základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě“.
Od 1. ledna 2011 totiž vzrostla cena jízdného ve
Středočeském kraji o 20% a toto zvýšení zcela vykryje
ztráty způsobené škrty úředníků Středočeského kraje.
“Rušení spojů je naprostý nesmysl, díky zvýšenému jízdnému
se do systému dopravy dostane zhruba o 55 milionů více,
a to zcela nahradí o 24 milionů zvýšené provozní náklady
způsobené vyšší cenou nafty, cenou za čekání a inflací

odborníky ROPIDu a škrt v hromadné dopravě odsouhlasený
středočeskou ČSSD a KSČM ve výši necelých 31 milionů“,
říká opoziční krajská zastupitelka Věra Kovářová (STAN).
Hnutí Starostů a nezávislých spolu s TOP 09 vyhlásilo
dne 15. února 2011 petici proti rušení autobusových spojů
ve Středočeském kraji – „Škrtobus hejtmana Ratha“. Za
pouhé dva dny provozu se k její elektronické verzi připojilo již přes 500 občanů, klasické podpisové archy jsou k dispozici na mnohých radnicích a obecních úřadech po celém
Středočeském kraji.
„Škrtobus hejtmana Ratha se stále nebezpečně řítí kupředu. Pomocí petice můžeme dosáhnout toho, aby pan Rath jeho
„škrtobus“ zastavil a přestal ignorovat hlasy starostů a občanů Středočeského kraje“, sděluje poslankyně za TOP 09
a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Helena
Langšádlová. Petici naleznete na adresách http://www.starostove-nezavisli.cz/petice-neruste-busy, www.top09.cz/stredocesky-kraj/ a také na facebook.com/skrtobus. Petici je
možné podepsat buď přímo on-line na webových stránkách,
nebo ji lidé mohou přijít podepsat na svou radnici či obecní
úřad, nebo si lidé mohou vytisknout klasické petiční archy
sami, pokud vedení jejich města či obce petici proti rušení
autobusů nepodporuje.
V Praze 17. února 2011
Nezůstali jste lhostejní
K 19. únoru 2011 připojilo pod petici svůj podpis 85 občanů Tismic a Limuz. Všem velmi děkujeme. (starostka obce)
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Maškarní bál v Tismicích

V sobotu 4.12.2010 zorganizovali místní hasiči v Tismicích
pro všechny děti maškarní bál. V první řadě patří hasičům
poděkování za tradičně velice zdařilou akci!
Připravili pro děti odpoledne plné zábavy, her, tance a na
závěr přišel i Mikuláš s Anděly a hromadou čertů. Andělé
znali i všechny dětské hříchy a za básničku nebo písničku
byly hodné (tedy všechny) děti odměněny balíčkem plným
dobrot. Čerti se také řádně poprali se svým úkolem a jen
málokteré očičko zůstalo suché:-)
Děti měly možnost proběhnou slalom s pingpongovým míčkem, zatancovat si s nafukovacími balónky, zabojovali si ve
hře o poslední židličku, konalo se také oblíbené přetahování
s lanem. Odměn za všechny soutěže byly plné krabice a myslím, že ani jedno děťátko doma nevečeřelo:-)
Pro všechny přítomné hasiči připravili občerstvení v podobě limonády, čaje nebo grogu, jenom friťák na hranolky
budeme muset příští rok zajistit přinejmenším ještě jeden!
Hasičům ještě jednou díky a těšíme se na další akce!
Jana Školová

Hrozivé čertisko.

Nebeští poslové.
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Maškarní zábava pro děti

Tak jsme se po roce opět sešli v hojném počtu na maškarním plese a zároveň na mikulášské nadílce, kterou připravili naši
dobrovolní hasiči.
Děti nás překvapily krásnými a nápaditými maskami princezen, víl, draků, čertíků a dalších originálních převleků.
Na oplátku pro ně bylo připraveno občerstvení a soutěže. Malování čerta s Mikulášem, přenášení pingpongových míčků na
lžíci a nafukování balonků. Nechybělo ani přetahování s lanem, kde zabrali i rodiče, kteří se u toho řádně zapotili. Za každou tu námahu byli obdarováni sladkými odměnami. Nevynechali jsme ani třpytkový ohňostroj, se kterým se vyřádili všichni od nejmenších až po dospělé (bylo co uklízet, ale stálo to za to!).
Na závěr tohoto dne za námi přišli Mikuláš, andělé a čerti. Anděl každého obdaroval balíčkem s dobrotami. Z knihy hříchů Mikuláš přečetl všechna jména přítomných dětí. U některých byla pochvala, u jiných musel pomoci čert – za napsané
hříchy pohrozil peklem a všichni slibovali, že to už neudělají.
O tom se přesvědčíme opět za rok.
Za SDH Tismice Zuzana Lišková.

■

Vánoční besídka v mateřince

Ve středu 8. 12. 2010 připravili paní učitelky s dětmi pro rodiče a všechny blízké vánoční besídku. Obě třídy, „malé
i velké děti“, předvedly svá vlastní roztomilá a povedená představení.
Za krásnou práci děkujeme dětičkám a celému sboru z mateřské školky.
Jana Školová

Kdo má větší sílu?
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Svou besídku měli i v Limuzích

V Přibližně v polovině listopadu si jedna maminka posteskla,
že se v Limuzích nepořádají žádné akce pro děti. Konkrétně
měla na mysli mikulášskou besídku. Napadlo mne, že přece není
nic jednoduššího, než podobnou akci zorganizovat. Obec poskytla drobný obnos na sladkosti pro děti, společenskou místnost jsme rovněž dostali k dispozici. Úlohy čerta, Mikuláše
a anděla se velice ochotně ujali pan Páviš, pan Bouda a Verunka
Oubrechtová. Za což jim pochopitelně patří velký dík. Bohaté
občerstvení a různé upomínkové předměty pro děti poskytla
paní Kosová. Mohu bez nadsázky říci, že bez ní by byl tento
premiérový dětský večer jen bezvýznamným malým večírkem.
Jménem všech účastníků paní Kosové upřímně děkuji!
Besídky se zúčastnilo celkem 27 dětí. Několik zájemců jsme
kvůli kapacitě společenské místnosti museli odmítnout. Večer
začal tím, že se děti navzájem seznámily. Na tomto místě
musím složit poklonu Honzíčkovi Hanušovi a Elišce Nevoralové,
kteří se i přes svůj útlý věk nestyděli, byli komunikativní
a aktivně se účastnili všech soutěží. Od začátku byli nestatečnější
Míša Bouda a Alešek Ditrich. Čerta se nebáli, ze všeho měli
legraci, když však přišlo na lámání chleba, pro Mikuláše oba
vystřihli ukázkový „kus“ (Alešek sám, Míša společně se sestřičkou Kristýnkou). Pro strach uděláno měly i sestry Jalovcovy,
které poměrně záhy čerta identifikovaly a žádaly ho, aby jim
zapůjčil „vlásky“. Chvílemi jsem přemýšlela, kdo má složitější
úlohu, jestli čert nebo děti. Nakonec měla práci s uplakanou
vnučkou jen babička Čmelíková, ale i to se brzy vyřešilo. Na
rozloučenou děti čertovi a Mikulášovi zahrály a zazpívaly píseň.
Tady by se mohlo zdát, že večírek končí, ale náš program
pokračoval dál. Pro děti byly připraveny soutěže, malovaní, tančení. Připojili se k nám rodiče i ostatní občané Limuz. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Večer vyvrcholil
rozsvícením vánočního stromku a dobrou náladou všech.
Akci bych hodnotila jako velmi podařenou. Děti se chovaly ohleduplně ke krásnému Betlému, který již několikátým
rokem, společně s některými obyvateli Limuz, sestavuje paní
Volná. Mikulášovi nevzplanuly vousy, čert se choval důstojně,
bez jakýchkoliv výstředností, z tomboly se po
vypadení elektřiny nic
neztratilo, protože jsme
žádnou tombolu neorganizovali, nikdo neodhazoval odpadky a nepřevracel židle.
Ráda bych pozdravila
všechny děti, které na
besídku přišly. Všichni
jste byly moc fajn a byla
radost s Vámi strávit tak
pěkný večer. Rodičům
vzkazuji, že se mohou
aktivně ujmout pořádání
příštích akcí. Věřte mi,
není to tak složité. A děti
to opravdu ocení.
Zina Pávišová
Rozzařený strom.
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Limuzský betlém.

Malí muzikanti.

Z nebe i pekla.

Pod stromečkem.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Čaj i svařák.

Veselá vánoční nálada.

■

Rozsvícení vánočního stromu
a soutěž o nejlepší cukroví

V „Tismický stromečku, rozsviť se!“ zaznělo několikrát pod
vzrostlým smrkem. A povedlo se!
Ve středu 8. 12. 2010 v podvečer byl slavnostně rozsvícen
strom před Obecním úřadem v Tismicích. Po uvítacím projevu
pana místostarosty Petra Heřtuse si zúčastnění mohli poslechnout několik vánočních koled, které zazpívala rodina
Přibylových z Tismic a paní starostka Martina Zdražilová se
synem Adamem.
V kulturním sále bylo připraveno pohoštění a proběhla zde
také soutěž o nejlepší cukroví. Soutěže se zúčastnilo 5 soutěžících a s převahou vyhrála paní Zuzana Lišková, která přinesla
naprosto ukázkové úly (vosí hnízda). Malou pozorností v podobě ošatky s jablky a slaměnými ozdobami byla odměněna také
paní Magdalena Bláhová z Tismice, která upekla výtečný medový zákusek.
Příští rok doufáme ve větší účast, abychom přichystané
množství čaje a hlavně svařáku nemuseli vypít v tak malém
počtu:-)
Jana Školová

Vánoční pohoda.

■

Foto: VOX BOHEMICA

V předvánočním čase zazněla
i vážná hudba

V neděli 7. listopadu přivítala již po několikáté tismická bazilika komorní orchestr VOX BOHEMICA se sólistkou Ludmilou
Štětinovou (housle) a dirigentem Tomášem Charvátem.
Na programu byly skladby Karla Stamice, Antonia Vivaldiho
a Daga Wiréna.
Venku bylo sychravo a mrazivo, ale milovníky hudby počasí
neodradilo. Kostel byl zcela zaplněn. Přišlo asi 80 diváků.
Hudba byla nádherná a bezesporu zkrášlila všem zasmušilé
nedělní odpoledne.
(ou)
17
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Zatoulaná pohlednice
Obecnímu úřadu v Tismicích byla v předvánočním čase
doručena pohlednice. Jistě by na tom nebylo nic neobvyklého, ale… Ta pohlednice totiž nepatřila Obecnímu úřadu,
nýbrž paní Mařičce Novotné z Tismic. Číslo popisné v adrese uvedeno nebylo. Veselé vánoce a šťastný nový rok přála
milé sestřenici A. Štorková s dětmi. Pohlednice byla odeslána z Kyšic v roce 1979.
Najde se adresátka nebo někdo z jejích blízkých, komu
bychom pohlednici mohli předat?
(ou)

Z KRONIKY TISMICKÉ
ROK 1939
Počasí
Po krátké, mírné zimě dostavily se 14., 15. a 16.března
sněhové vánice s deštěm. Snad i příroda chtěla protestovat
proti násilnému obsazení našich zemí nacistickou armádou.
Jaro bylo příznivé, poněkud suché. Léto však vše dohonilo
a tak naši zemědělci sklízeli velmi dobrou úrodu. Prvou
úrodu z porobené země. Krátký, slunný podzim předcházel
mírnému vlhkému počasí, které trvalo až do konce roku.
Volba nového starosty
21. ledna byla konána volba nového starosty za odstoupivšího starostu Václava Jakeše. Zvolen 7 hlasy z 13 pan Karel
Vosecký, rolník čp. 42 za skupinu republikánskou (domoviny).
Volbu přijal. Bývalému starostovi poděkováno za dlouholeté
vedení obce a předán mu diplom.
Doplňovací volby
Protože se v tomto roce vzdal členství v obecním zastupitelstvu p. František Moravec a p. Emanuel Jonáš funkce
obecního pokladníka, konány doplňovací volby a zvoleni: členem obecního zastupitelstva p.Josef Kopecký. Novým obecním pokladníkem zvolen mladý inteligentní rolník Bedřich
Šmíd z čp. 6. Pokladníkem chudinské pokladny zvolen po
zemřelém rolníku Josefu Šplíchalovi p. Ferdinand Doležal.
I finanční komisi chybějí 2 členové, neboť týž počet členů
se funkcí vzdal. Zvoleni: Horálek Josef ml. čp. 96 a
Svoboda Karel.
Slovenský stát
13. března pozval arcilupič Hitler slovenského ministerského předsedu Dr. Tisu do Berlína. A již 14. března na
pohnuté schůzi slovenského sněmu bylo Slovensko prohlášeno samostatným státem, pod ochranou německé říše.
Podkarpatskou Rus obsadilo 16. března Maďarsko.
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Vytvoření protektorátu
Dne 14. března přiměl Hitler státního presidenta Dr.
E. Háchu k cestě do Berlína , kde po půlnoci 15. března byl
pod nátlakem podepsán spis, kterým Hácha vkládá osud
českého národa do rukou A. Hitlera. Současně počalo
německé vojsko obsazovat naše území. Již 16. března navštívil Hitler Prahu, zneuctil starodávné sídlo českých králů
- pražský hrad- kde vydal výnos o zřízení protektorátu.
Správcem Čech a Moravy se stal tzv.“protektor“ šlechtic
Neurath. A český národ byl uražen a snížen ještě jinak.
Němci vyslali do Prahy pomocný vlak „Bayern“ s potravinami a ty byly rozdíleny obyvatelstvu. Nechutné scény byly
filmovány a fotografovány. Ve skutečnosti němečtí vojáci
kupovali v cukrárnách a u uzenářů za bezcenné marky (kurs:
1RM = 10Kč) jídlo v neuvěřitelném množství. Bohužel i u nás
se našli lidé, kteří spěchali do Českého Brodu pro trochu
hatlaniny neslané a nemastné, prý aby zahnali hlad a poděkovali německým „ochráncům“ za trochu té šlichty, kterou
se u nás vesměs krmí vepři.Byly takto ojedinělé výjimky,
přesto však je mojí povinností tyto skutečnosti zaznamenati. Jinak byl postoj našich občanů k německým okupantům,
kteří obcí projeli zkřehlí na tankách a obrněných vozech 16.
března, krajně odmítavý.
Význam vojenského obsazení Čech a Moravy byl nesmírný.
Německé armádě se dostalo do rukou množství nejlepšího
válečného materiálu a obrovské zbrojařské podniky.
Hospodářství Německa prospěla zlatá a devizová hotovost
Národní banky ve výši 50.000.000 dolarů, úrodné kraje
s vyspělým zemědělstvím a vyvinutým průmyslem.
Ihned po příchodu germánů začalo soustavné ničení
duchovních a hmotných hodnot, tak drahých našemu národu.
U nás řádění německých nadlidí postihlo nejprve knihovnu,
která byla vyrabována , postupem času z různých důvodů
tak, že v ní nezbylo ani 100 svazků. Stejný osud stihl i školní
knihovnu.
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Dvojjazyčné nápisy
Z nařízení Okresního úřadu v Českém Brodě bylo naší obci
uloženo označiti obecní úřadovnu dvojjazyčně. A tak starší
lidé i děti z počátku pracně luštili i četli nápis hlásající
v samospasitelné německé řeči, že v Tismicích úřaduje
Gemeindeamt, obecní úřad, v pondělí, ve středu a v pátek
vždy od 7 do 9 hod.
Potravinové lístky
Veškeré průmyslové i potravinové zdroje byly v rukou
okupantů, kteří různými svazy a kontrolami se snažili, aby
veškeré zdroje byly především dány k dispozici válečnému
úsilí Němců. Počínaje zářím byl vázán prodej mýdla, masa,
tuků, mouky, luštěnin, cukru a jiných potravin na potravinové lístky. Dávky v září a dalších měsících byly dosti vysoké,
postupem času byly úměrně až nepříjemně snižovány.
Výdejna lístků byla ve škole, kde tyto nepopulární německočeské lístky vydával p.řídící učitel Bedřich Krákora.
Národní souručenství
I v naší obci se ustavila skupina Národního souručenství,
politické to organizace, Němci povolené, když dosavadní dvě
politické strany Práce a strana Jednoty byly rozpuštěny.
Prvým vedoucím N. S. jmenován pan Josef Kopecký.
V počátcích se zdálo, že N. S. převezme v obcích okresech
i v zemi práci a zodpovědnost bývalých politických stran
z prvé republiky. Později však byla jeho pravomoc více a více
oklešťována z obavy, aby se z N. S. nevyvinulo masové, protiněmecké hnutí. 10. června žádá představitel N. S. říd. učitel Krákora obecní zastupitelstvo, aby obec provedla plánovitou úpravu obce. Měla být provedena úprava a úklid hřbitova, hasičského skladiště, cest, příkopů a silnic. Navržené
úpravy provedeny pouze částečně a to u hasičkého skladiště a hřbitova. K ostatním zlepšovacím pracím na uvedených
úsecích letos pro nedostatek materiálu a peněz, nedošlo.
Pobočka na faře
Protože dosavadní tři třídy na zdejší škole nestačily
pojmouti příliv žactva, bylo povoleno otevříti pobočku
(1 třída) na zdejší faře.
Náhrada za postoupenou půdu
Náhrada za postoupenou půdu na stavbu nové silnice
Tismice - Limuzy byla stanovena ve schůzi obecního zastupitelstva 10. 6. 1939 na Kč 2,- za 1m2.
Nový knihovník
Obecní knihovna byla až do září t. r. umístěna v hostinci
p. Hrocha, který též zastával funkci knihovníka. Protože se
však z Tismic odstěhoval, zvolilo obecní zastupitelstvo knihovníka nového. Stal se jím p.Rudolf Olmr, taktéž hostinský. A obecní knihovna čítající as 100 svazků, ve starší,
valně již sešlé almárce se přestěhovala z jednoho hostince
do druhého.
28. říjen 1939
28. říjen, prvý 28. říjen v Protektorátě došlo v Praze ke
střílení do průvodů, procházejících pražskými ulicemi.
Studenti, svátečně oblečeni a ozdobeni trikolorami provolávali hesla „Pryč s Němci, ať žije president Beneš“ apod. 17.
listopadu při pohřbu Němci postřeleného studenta Jana
Opletala, došlo k novým protiněmeckým demonstracím.

Němci uzavřeli všechny české vysoké školy a velký počet
vysokoškoláků odvlekli do koncentračních táborů.
Rozpočet na rok 1940
Rozpočet na rok 1940 předpokládá řádnou potřebu Kč
31.940,-, úhradu 15.183,-, schodek Kč 16.755,-. Úhrada
schodku 150% přirážky k dani činžovní a 300% přirážky
k ostatním daním.

POČÁTEK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1. září 1939 vpadlo německé vojsko bez vypovězení války
do Polska. Týden před nacistickou agresí sjednal Hitler, aby
měl krytá záda, smlouvu o neútočení na 10 let se Sovětským
svazem. Po dvou dnech Britanie a Francie, které se přesvědčily o hrabivých a výbojných úmyslech nacistů, vypověděly Říši válku. Ve velmi krátké době bylo polské vojsko
poraženo a polské tažení skončeno již 27. září kapitulací
Varšavy. Z území obsazeného Němci až po ruskou demarkační čáru byl vytvořen tzv. generální guvernement s hlavním městem Krakovem, bez jakékoliv samosprávy. Na západě se rozvinula posiční válka. Obě strany opevnily své hranice a žádná z válčících stran nemohla proniknout na
nepřátelské území. Hitler slavil prvé vítězství. Marně hlásal, že nemá v Evropě jiných územních požadavků a že další
vedení války je nesmyslem. Přes těžký otřes, který spojenci porážkou Polska utrpěli, pokračovali ve válce proti
Německu.
Válka Rusko-finská
V listopadu 1939 jednal SSSR o zajištění vojenských
opěrných bodů s Finskem, ale toto ruské požadavky odmítlo
a došlo k válce rusko-finské (30. listopadu), která po třech
měsících skončila porážkou Finska.

ROK 1940
Počasí
Počátek tohoto roku se vyznačoval tuhými mrazy. V lednu
a do prvé poloviny února dostoupily až 32°C pod nulou. V
mnohém připomínala tuhá zima rok 1929. Koncem února
mrazy polevily a následovalo příznivé jaro. Od dubna do
května se střídaly přepršky s pěkným počasím. V červnu
bylo celkem příznivé počasí. V červenci a srpnu, v době žní,
pršelo a pršelo.Hospodáři s obavami zhlíželi k obloze s přáním, aby jim Nejvyšší seslal příznivější pohodu. Protože bylo
celkem málo žňových dnů, ve kterých se dala sklidit dobrá
žeň, mnoho obilí, téměř polovina, zmoklo v panácích a vzrostlo. Mouka z takového obilí byla sladká, brzy se kazila a hospodyně s ní proto musely dobře hospodařit, aby jim při
skrovných přídělech vystačila.
Nadbytek vláhy v létě byl vystřídán nedostatkem vody na
podzim. Orba však probíhala dobře a hospodáři zasili ozimy
včas a podle nového osevního plánu.
Koupaliště ve splavě
Obecní zastupitelstvo schválilo na řádné schůzi 19.
dubna, zřízení koupaliště ve splavě. Z obecní pokladny uvol19
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něno na zahajovací práce Kč 2.000,-. Zhotovena byla pouze
betonová hráz u ústí „jalové struhy“ do splavu. K dobudování celého projektu však nedošlo pro nedostatek finančních
prostředků, materiálu i pochopení občanstva.
Osvětová komise
Nová osvětová komise, jejíž volby sekonaly 19. dubna,
byla zvolena takto: Bedřich Krákora předseda, Jiří Černý,
František Dušek st., Rudolf Olmr, František Vonruška,
Jaroslav Řidkošil a Ferdinand Doležal.
O nějaké osvětové činnosti se však nedá psát, prostě proto,
že jí nebylo. Zvolení členové se o osvětu v obci nezajímali.
Tržba za třešně
Dobrá úroda třešní v letošním roce byla patrna i v obecní
třešňovce u Limuz. Třešně byly prodány sadaři za 260,- Kč.
Oprava obecního domku
Letošního roku byl též opravován obecní domek (byt pana
Semeráda). Velké opravy však provedeny nebyly pro nedostatek materiálu a financí.
Biřmování
V dubnu letošního roku konalo se na celém vikariátě českobrodském biřmování. Naší obec i farníky navštívil a svátost sv.biřmování udílel + Karel Kardinál Kašpar, kníže arcibiskup pražský. Byl uvítán množstvím farníků, zástupci
církve a za obec řídícím učitelem Bedřichem Krákorou. Po
vykonaných obřadech pronesl k shromážděným farníkům
krásná a potěšující slova.
Nový administrátor
Na místo dosavadního administrátora Jaroslava Janáka
povolala duchovní správa administrátora nového a to dp.
Jiřího Klímu, který do Tismic dojížděl z nedaleké
Přistoupimi. Farář Jaroslav Janák si za nedlouhý čas svého
působení u nás získal obliby jako výborný kazatel a přítel
mládeže.
Pobočka na faře
Protože při zahájení školního roku byl opět nadměrný
počet školních dítek, zřízeny při zdejší obecní škole dvě
pobočky, takže škola byla pětitřídní. Obě náhradní místnosti získány zdarma na faře. Protože se tyto velké místnosti
nedaly dobře vytopiti, bylo povoleno střídavé vyučování.
Rozpočet
Rozpočet na rok 1941 předpokládal řádnou potřebu Kč
31.327,-, příjem 13.905,-Kč, schodek 17.422,-Kč, bude
kryt 150% přirážkou k dani činžovní a 300% přirážkou k
ostatním daním.
Válka pokračuje
Dne 9. dubna 1940 časně zrána překročila něměcká armáda, opět bez vypovězení války, hranice Dánska a vnutila mu
svoji vojenskou správu. V témže čase byly vyloděny německé síly v norských přístavech. Norové se udatně bránili přesile až podlehli. Norská vláda odešla do zahraničí, aby
odtud pokračovala v boji proti vetřelcům. Němci dosáhli
svého - dovoz švédské rudy byl zajištěn a Britanie ohrožena z boku. O měsíc později (10. května) počali Němci , aniž
by vypověděli válku, obsazovat Belgii a Nizozemí, aby mohli
20

obejíti Maginotovu linii a ohrozili přímo Britanii. Velmi statečně se hájili Nizozemci, ačkoliv Němci využili všech vymožeností moderní války (bombardování měst, parašutisté, pátá
kolona). Také Belgičané se chovali ve svém odporu vzorně a
jejich vláda vedla ze zahraničí boj proti Němcům. Kapitulace
Holandska 15. května 1940, Belgie kapitulovala 28. května.
Kapitulace Francie
Obsazením Luxemburska, Holandska a Belgie přestala
být karyta ve svém levém křídle, jimiž rychle pronikli
Němci. Již 16. května byla proražena Maginotova linie a 14.
června 1940 vstoupili Němci do Paříže. Po strašlivých
porážkách francouzských armád rozmohlo se v zemi poraženectví a 22. června uzavřela Francie s Němci potupné
příměří.
Tři pětiny Francie byly obsazeny Němci a francouzská
vláda ve Vichy se zavázala přátelskou politikou k Německu.
Za zmínku ještě stojí, že již poraženou Francii napadla
fašistická Italie.
Bitva o Britanii
Britanie zůstala v boji osamocena, nevzdala se však, ačkoliv nebyla dostatečně připravena na hrozící německou invasi. Britský ministerský předseda Churchil odmítl německou
nabídku a připravoval zemi k obraně, využil plně hmotné i
morální podpory americké Unie. Leteckou bitvu o Britanii
vyhrálo letectvo britské. Tohoto boje se zúčastnili čestně
také letci českoslovenští. Z blízkých Mrzek to byl rotmistr Miroslav Kolínský.
Válka italsko-řecká
Neúspěch Němců v letecké bitvě o Velkou Britanii chtěli
tito vyrovnat na jiné straně. Itálie, která stála od pádu
Francie ve válce po boku Německa, napadla koncem října
1940 Řecko, ale jejich vojsko kráčelo od porážky k porážce. Řecko dorazilo útok fašistických vojsk a obsadilo velkou
část Albánie, nad kterou Itálie převzala „ochranu“.
Naše účast ve válce
Války na západě se zúčastnily od počátku vojenské jednotky českoslovenké. Byly sestaveny jednak z vojáků, kteří
uprchli za hranice před 15. březnem 1939, jednak z československých příslušníků žijících za hranicemi. Doplňovány
byly z četných mladých vlastenců, kteří uprchli z vlasti
přes Slovensko do spojeneckých zemí, aby se zúčastnili
boje proti okupantům.
Již 3. září byla vytvořena česká a slovenská legie v Polsku
a podle dohody s francouzskou vládou z 2. října 1939 byla
obnovena čsl. armáda ve Francii, která se po pádu Francie
účastnila pověstných ústupových bojů u Dunguergue. V čele
čsl. akce stál Čsl. národní výbor v Paříži. Ten byl uznán
francouzskou vládou 17. listopadu 1939 a 20. prosince
téhož roku Britanií.
Po katastrofě Francie přesídlil Národní výbor do
Londýna.21. července 1940 uznala Britanie prozatimní československou vládu, jejímž předsedou se stal monsignore
Dr Jan Šrámek.
V čele čsl odboje stál muž nad jiné povolaný Dr Eduard
Beneš.
■
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Z KRONIKY LIMUZSKÉ
JEŠTĚ ROK 1965
Pokračování z minulého čísla
Československý červený kříž
V roce 1965 má 33 členů, tj. o dva více než v roce předešlém. Svou činnost v tomto roce začala organizace
výroční schůzí, na které bylo 33 účastníků. Schůze byla
spojena s přednáškou primáře MUDr. Šálka. Na schůzi byl
zvolen nový výbor. Předsedkyní zůstává i nadále Marie
Vosecká.
Další přednáška za účasti 40ti členů a hostí byla 17. II..
Měla ji obvodní lékařka MUDr. Hanzlíková na téma - moje
dobré a špatné zkušenosti z lékařské praxe v Limuzích. Po
této přednášce byla velmi živá a čilá debata. Hlavní předmět debaty už i na výroční schůzi byl stav vesnických studní, hlavně těch, které obhospodařuje JZD. Ty jsou všechny
znečištěny a zamořeny močůvkou, nebo silážními vodami.
Ještě před výroční schůzí upozornil výbor odbočky představenstvo JZD a MNV v Tismicích na tento zdravotně
nebezpečný stav studní a žádal nápravu. Ani JZD ani MNV
neodpovědělo. Proto byla projednána otázka studní přímo
s předsedou MNV a pro sledování nápravy byla určena
L. Doležalová, člen zdravotní komise MNV. Předseda JZD
Adam sice 1.III. studně prohlédl, ale jen jednu u Srpů za
přítomnosti s. Beránka a L.Doležalové. Ale nic se nestalo.
Až v květnu v akci Středočeského kraje studně byly zrevidovány. Ve vesnici je 52 studní a jen 2 byly nezávadné.
Proto byly všechny studně desinfikovány. Ale přítok močůvky a silážních vod omezen nebyl. Takže po půl roce jsme
zase tam, kde jsme byli.
Z jiné činnosti odbočky uvádíme – brigádnický úklid dvorka
a místností MNV. Doškolování dobrovolných sester v nemocnici v Českém Brodě zúčastnila se jen Iva Güntherová
a V. Navrátilová.
Ředitelství ZDŠ v Rostoklatech zaslalo odbočce pochvalný dopis pro dobrovolnou sestru Janu Šašků a V. Navrátilovou
za jejich velmi dobrou práci při školení dětí v BPZO. Diplom
dostalo 17 dětí a to 18.II. 1965. Okresní zdravotnické konference 27.III. v Českém Brodě se zúčastnily M Vosecká,
A. Jůnová a ing.Horynová. V debatě poukázaly na zdravotnické nedostatky vesnice. 30. III. Zúčastnila se předsedkyně M.Vosecká obvodní konference, kde byla odbočka
pochválená za zdařilou výroční schůzi.
Na jižní Slovensko, postižené záplavami, sebrala odbočka
152,- Kč. Člen výboru pro styk se školou Z.Chvátalová navštívila ZDŠ v Českém Brodě a vyšetřila různé zdravotnické
otázky (čistota, vhodné oblékání, obutí, účes) limuzských
dětí, docházejících do této školy. Závad bylo opravdu málo.
V listopadu a to 9.XI.byla schůze OV ČSČK v Českém
Brodě, které se zúčastnila M.Vosecká. Nedostatkem práce
odbočky je, že poznatky z konferencí a obvodních schůzí
nepřenáší do života obce. Je to ovšem těžké, protože členové ČK nemají žádnou možnost nařizovat. Výborové schůze byly tři. Finanční stav odbočky neutěšený.

Místní lidová knihovna
se v obci jen tak drží zásluhou knihovnice A. Růžičkové.
Hlavními čtenáři jsou děti. Proto se pro děti udělala v březnu besídka o nových knihách dětských a děti se učily starým dětským říkadlům a rozpočitadlům podle K.J.Erbena.
Besídku vedla Ing. A.Horynová. Zásluhou MLK se vede tato
obecní kronika.
Zápis za minulý rok 1964 byl dopsán v květnu.Kroniku
jsme předložili MNV v Tismicích ku schválení. Vrátili nám ji
za dva měsíce beze slova a bez razítka.
Na jaře dala MLK popud k opravě místní zvoničky. Pan
Karel Nehasil se úpravy ujal, zvoničku opravil a obnovil sluneční hodiny na zvoničce a báňku.
Knihy jsme půjčovali týdně. Jen o prázdninách ne. V listopadu si vyžádala LK soubor knih z MěLK. Dostali jsme 60
různých knih, které jsme přes zimu půjčovali. O činnosti
jsme předkládali pravidelně zprávy. Za rok 1965 jsme půjčili 262 knih. V knihovně je asi 300 svazků.
JZD Dukla – farma Limuzy
Výroční schůze družstva byla 9.II. v Tismicích. Členy na
schůzi svážely autobusy. Jako obyčejně byli členové celodenně hoštěni. Večer byla taneční zábava, která měla tragickou příhodu. Zemřel na ni při tanci s.Boháček, bývalý
předseda MěNV v Českém Brodě.
Jako význační pracovníci byli na schůzi vyhodnoceni
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Božena Vosecká za práci na řepě a nejstarší dělnice
v Limuzích, Vratislav Rejholec a V.Bejšovec. Každý dostal
200,-Kč odměny. Vedle toho Rejholec a Bejšovec byli týden
v K.Varech na rekreaci. Také členka A.Vondráčková byla
vyslána na týdenní rekreaci do Bratislavy. V březnu byl
poslán traktorista Václav Hamták starší na týden do
Jánských Lázní. Rovněž členky Doležalová L., Nehasilová
Helena a Benáková Marie, dále manželé Pavlínkovi byli na
týdenní rekreaci.
V únoru začali bourat dvě staré světnice a to jednu bývalý deputát u chléva v bývalém Hladíkově statku a ve dvoře
bývalou šafárnu tj. obydlí po šafářovi. Z obou místností
budou dělat míchárny krmiv.
S jarními pracemi se začalo 1.dubna, ale ještě 19.dubna
nebyly jařiny dosety, protože neustále pršelo a bylo chladno. Ječmen se letos u Limuz vůbec nesel. Vedle kukuřice
vrátila se do osevního plánu dlouho zanedbávaná vojtěška.
Ani koncem dubna nebyly dosety jarní směsky, ani řepa, ani
zasázeny brambory. Řepa se začíná set 2.V. a byla doseta
31.V. Celostátní zpoždění – nejen v Limuzích. Brambory se
začaly sázet 4. a 5. května a byly dosázeny 18.VI. V červnu
byly hrozné potíže s dopravou zelené píce cestou leseckou.
4.VI. tahaly 2 pásové traktory valník naložený zelenou pící
až do 9 hod do večera. Nakonec valník přetrhly a do cesty
udělaly ohromnou jámu. Od té doby je část lesecké cesty
nesjízdná a neschůdná a pomalu zarůstá křovím. Jezdí se po
lucině. Stejně neschůdné a nesjízdné jsou i ostatní cesty,
např.lánská a tismická. Řepa se začala kopat podruhé
13.července a byla dokopaná 24.července tak, že se ihned
přešlo do žní, které začaly 1.srpna. Ječmen byl sklizen 18.8.
a to i sláma výnos 31-35q/ha. To bylo ovšem na druhých
hospodářstvích, ne v Limuzích, kde ječmen nebyl. Pšenice
byly nařádkovány 31. srpna a konec žní byl 4. září. S bramborami se začalo 6.září a sklizeň dokončena už za mrazů
22.října. Mnoho brambor na povrchu pole zmrzlo. Se sklizní řepy se začalo 20.října. Meteorologové hlásí časné
mrazy. A skutečně, řepa zamrzla a zapadla sněhem. Z největší části byla sklizena 24.XI. a úplně sklizeň dokončena
až 5.prosince. Posledních 6 ha řepa sekaly ženské pod sněhem za 10° mrazu. Osev ozimů dokončen 2.XI. a podzimní
orba až před vánocemi. Při oblevách se oralo celé dny a noci.
Z uvedeného vyplývá, jak těžko bylo letos hospodařit. Tak
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špatné počasí už dlouho nebylo.
Kulturní život vesnice
V lednu jsme navštívili divadlo SKN v Libni a to představení Zámek na jihu. Celá vesnice sledovala v radiu a v televizi ligové zápasy ledního hokeje.
V únoru byl ČSSS v Rostoklatech vyznamenán Rudým
praporem a při tom byli vyhodnoceni vzorní pracovníci. Dva
z nich byli z Limuz a to František Škába, mistr sedlář
a Marie Bednářová, dělnice. Byli jsme v divadle SKN na
představení Bosé nohy v parku – 40 účastníků.
Velký zájem vzbudilo mistrovství Evropy v krasobruslení.
Mistry Evropy se stali sourozenci Romanovi. Mládež je
nadšená a hlavně děvčata dělají si sbírky fotografií krasobruslařů a krasobruslařek.
V březnu celá ves sledovala v radiu a na obrazovkách
hokejové mistrovství světa v Tampere ve Finsku. Sokol
a Rada žen uspořádaly besídku k MDŽ. Také JZD oslavilo
MDŽ svačinou svých členek a podarovalo každou členku
bonboniérou a kytičkou 8.III.
V dubnu jsme byli v Armádním divadle na Stroupežnického
hře Naši furianti. Tato hra, blízká svou tematikou lidem
z vesnice, velmi se všem líbila. Účastníků bylo 50. Zájezd
pořádalo JZD. Další zájezd, rovněž organizovaný JZD, byl
na lední revue do Sportovní haly. Lední revue se těší velkému zájmu vesnice. Koncem dubna vypravil Sokol děti na dětské představení do divadla J.Wolkera Loupežníci z Veselíčka.
Na zájezdu bylo 60 dětí. Ale představení bylo slabé a nelíbilo se. 30.dubna mládež na Klepci pálila čarodějnice. V květnu
se obyvatelé zúčastnili oslav 1.máje v Českém Brodě.
Tentýž měsíc likvidovala odbočka ČS svazu mládeže. Je tu
málo mladých a nic nedělali. 7.V. byli jsme v Kolíně na představení hralského souboru písní a tanců – pořádalo JZD.
V televizi ukončili reportáž „Hlas mé země“ z krajů
republiky. Velký ohlas ve vsi tato reportáž neměla.
30.V.byla okresní spartakiáda v Českém Brodě, kde cvičily i naše děti. V červnu probíhala v Praze III. Spartakiáda.
Vesnice se téměř nezúčastnila a ze strachu před návaly a
pro nedostatek lístků, jsme se ani nejeli podívat.
Pro postižené jižní Slovensko zátopami Dunaje jsme
sebrali 369,- Kč.
Svět i vesnice byla překvapena letem 2 Amerických kosmonautů Gemini 2. Byli to White a Dirvitte.
Mírové slavnosti v Houštce, které každoročně pořádá
Jednota, zúčastnila se paní Růžičková a paní Vomáčková –
členky dozorčího výboru.
25.VII.pořádal Sokol pěkný zájezd na Hrádek u
Nechanic, Opočno, Nové Město nad Metují. 40 účastníků.
Zájem byl a líbilo se to. V srpnu organizoval Sokol ještě
jeden zájezd, spolu s Horoušany do Baarova kraje. 10
účastníků z Limuz. 22.8. jsme se jeli podívat na výstavu
květin do Olomouce a navštívili jsme při tom hrad německých rytířů – Nouzov, jeskyně v Javořičku, Svatý kopeček.
Zájezd pořádal TJ Sokol spolu s okolními vesnicemi.
Z Limuz bylo 16 osob. Koncem srpna se jelo do Tylova divadla v Nuslích na Veselou vdovu (15 účastníků). Pořádá JZD.
V září to byla sovětská lední revue ve Sportovní hale
a Benátská dvojčata v divadle S.K.Neumanna (39 účastníků). První zájezd pořádal Sokol a MLK a druhý JZD. V říjnu
bylo se JZD Mrzky podívat na pražské památky a do ND.
Vzali s sebou i Limuzy 10 lidí. A pak ještě jednou v divadle
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v Karlíně na Divotvorném klobouku- 15 občanů z Limuz.
Říjen ukončil Sokol zájezdem do divadla S.K.Neumanna na
Rostandovu hru Cyrano de Bergera, za účasti 38 občanů.
Z přehledu je vidět, že se v obci nezahálelo. Celkem se
pořádalo 12 zájezdů do divadla a na revue a 4 zájezdy za
památkami různých krajů. V divadle bylo celkem 338 osob,
na zájezdech 66 osob. V prosinci a v listopadu jsme už
nebyli nikde.

Neděle 8. března 2011

Hospodářské a politické události
Pokud se týkaly vesnice nebo vzbudily její zájem nebo
ohlas. Bylo jich poměrně málo, protože vesnice věnuje hlavní pozornost jen svému prostředí a nejbližšímu okolí.
V březnu sovětští kosmonauti Beljajev a Leonov první
otevřeli kosmickou loď a vydali se do vesmírného prostoru.
Byl to Leonov.
Jarní práce byly opožděny studeným a vlhkým počasím.
V květnu při oslavách 20.letého výročí osvobození udělil
president republiky rozsáhlou amnestii. V červnu byl v
republice na návštěvě Jugoslávský president Broz Tito.
Ohromné zátopy a s nimi spojené velké škody hospodářské na jižním Slovensku, sledovala celá republika. Úroda
byla špatná a proto jsme kupovali brambory a pšenici z
SSSR. V listopadu byly upraveny ceny výrobků a potravin.
Některé věci a potraviny byly zdraženy, jiné zlevněny.
Zdražena např. káva. O zdražení a zlevnění se vesnice
vždycky zajímá.
Počasí
Leden byl zelený a poměrně teplý, mrazy -4° C. Sněhu
málo, ale srážek v ČSSR 116%. Únor – začátkem února
napadlo hodně sněhu. Pak kolem 10.II. přišly mrazy -10 až
-15°C a trvaly do konce měsíce. 27.II. byla sněhová bouře.
Vítr 90km/hod bral sníh i ornici z polí a dělal závěje pokryté hnědým prachem z ornice. Březen - začátkem března
znovu napadlo 30cm sněhu a 14.III. už bylo 1/2m sněhu .
Tát začalo pomalu až 19.III. Tím se jarní polní práce velmi
zdržely.
Také duben za nic nestál. Bylo velmi chladno +10°C až +
12°C ve dne a v noci +2 až +4°C. Nejstudenější den byl
28.II., kdy bylo 5° pod dlouholetý průměr. Srážek v
Čechách za duben 149%. Špačkové přiletěli až 10.dubna a
vlaštovky 30.dubna. V květnu bylo na počátku krásně. Od
2.až. rozkvetly třešně, hrušně a broskvoně, 10. a 11. ryngle
a švestky. Jabloně vykvetly až 15.V. tak bohatě, jako dlouho ne. Všechny ovocné stromy odkvetly v jednom měsíci. A
to bývá podle starých zkušeností hojnost ovoce. Ale nebylo
to tak zlé, protože zrovna v době květu byly velmi studené
a deštivé dny. Ve dne 12° až 14°C a to včely nelétají. Za
květen bylo celkem 8 slunečních dní. Na polích byly rybníky vody. Skoro nic se nedalo dělat. Srážek bylo 139% dlouhodobého průměru. Červen byl zase deštivý a chladný do
15°C. Nejteplejší byl konec měsíce, kdy bylo až 32°C ve
stínu.
Červenec byl zase chladný a deštivý, bez slunce. V srpnu
to bylo o něco málo lepší, ale celkem bylo za červen až srpen
10 letních dní. Září za to bylo poměrně slunné a teplé.
V říjnu byly pěkné, slunné dny, ale mrazivé noci. Noční
mrazy už od 15.X. až -8°C. Zmrzlo hodně brambor, které
byly na povrchu. Nepršelo. Listopad- počátek teplý do
11.XI. Na sv. Martina napadl sníh a začalo mrznout a to

důkladně, až -12°C. Koncem listopadu se oteplilo a sníh
sešel. Prosinec byl neobvykle teplý, skoro nemrzlo. Vánoce
byly zelené.
Celý rok 1965 se vyznačoval hojností srážek a velmi
malým počtem slunečních dní. V létě jsme se ani neohřáli.
Pro zemědělství to byl rok velmi svízelný, hlavně pozdním
nástupem jara a mokrým, studeným létem. Podzim to trochu vynahradil, ale řepa stejně zapadla sněhem. Tyto
zemědělské starosti byly hlavním zájmem vesnice. Jinak
byl život u nás v r.1965 celkem klidný. Tím uzavíráme zápis
za rok 1965.
Členové skupiny, která se podílela na kronice:
Anna Růžičková – kronikářka
Marie Vosecká za ČSČK
Drahomíra Bambásková za JZD
Ing.Dr.Horynová – zapisovatel a dokumentátor
František Vondráček za JZD
Ludvika Doležalová za kulturní komisi MNV
Anežka Jůnová za ČSČK
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O NÁS
■ Narodili

■ Svá

se
Václav Vaňásek z Tismic

■ Se

zármutkem vzpomínáme na ty,
co nás opustili
Jiřina Maturová z Tismic

životní jubilea oslavili a oslaví

Miloš Straka z Tismic
Eva Hladíková z Tismic
Tomáš Brožovský z Limuz
Marie Šmejkalová z Limuz
Jana Šašková z Tismic
Růžena Lysczasová z Limuz
Vlasta Měchura z Tismic
Stanislav Makovec z Tismic
Jiří Hlavatý z Limuz
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví.
Obecní úřad Tismice
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