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■

Slavnostní udělení obecních symbolů

Ve středu dne 13. dubna 2011 převzala starostka obce
Tismice z rukou předsedkyně Poslanecké Sněmovny České
Republiky Miroslavy Němcové dekret o udělení znaku
a praporu obce Tismice.

resp. jako kompenzaci požaduje opravu a následnou údržbu
zábradlí, jak bylo žadatelem nabídnuto.
11/2/2011 ZOT souhlasí s realizací projektu Místo pod
stromy 2011 – 2012 z Nadace partnerství občanským sdružení Život pod Klepcem na pozemku p.č. 611 v kú. Limuzy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy s občanským sdružením Život pod Klepcem.

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 3/2011, ze dne 31.3.2011

Přijatá usnesení:
1-3/3/2011

Formální úkony

4/3/2011 ZOT schvaluje finanční podporu do Fondu pro
oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového
dění v obci Tismice předložených projektů v celkovém objemu 60.000,- Kč, které budou uvolněny z rezervy běžného
roku jako neinvestiční příspěvek spolkům a sdružením.
Slavnostní předání dekretu.

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 2/2011, ze dne 15.2.2011

Přijatá usnesení:
1-3/2/2011

Formální úkony

4/2/2011 ZOT schvaluje úplné zrušení zajíždění linky
426 do Limuz z důvodu nevytíženosti spoje a neefektivního
vynakládání finančních prostředků na zajištění obslužnosti
v tomto rozsahu a to v termínu od 6.3. 2011
5/2/2011 ZOT schvaluje osazení dřevěného plaňkového
plůtku kolem urnového háje v Tismicích.
6/2/2011 ZOT schvaluje prodloužení nájmu k obecnímu
bytu v MŠ Tismice do 30.9.2011 panu Petru Dlouhému
a souhlasí s přistěhováním pana Patrika Měchury bez zřízení trvalého pobytu.

5/3/2011 ZOT schvaluje protokol komise o otevírání obálek, dále schvaluje složení 7 členné komise pro hodnocení
nabídek v rámci výběrového řízení Realizace 2. etapy projektu „Oprava místní komunikace Tismice, Lajtlovice“ - výstavba
parkoviště a chodníku u fary v Tismicích takto: Zdražilová
(předseda), Bouda, Coombesová, Heřtus, Doubová, Polák
a Koza. Zastupitelstvo souhlasí s provedením hodnocení nabídek v rámci konané schůze zastupitelstva.
6/3/2011 ZOT v rámci výběrového řízení na Realizaci
2. etapy projektu „Oprava místní komunikace Tismice,
Lajtlovice“ - výstavba parkoviště a chodníku u fary
v Tismicích vybralo firmu AVE Kolín s.r.o., která splnila
veškeré požadavky výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu
za zhotovení díla..
7/3/2011 ZOT schvaluje návrh závěrečného účtu obce
Tismice za rok 2010, prozatím bez zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

7/2/2011 ZOT schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2011
s panem Dušanem Pangrácem, kterou obec Tismice zajišťuje sečení trávy a úpravu veřejných prostranství ve vegetační sezóně roku 2011.
8/2/2011 ZOT akceptuje nabídku pana Luboše Šídla
z Vrátkova na zdravotní řez 10 ks lip u hřbitovní zdi v Tismicích.
9/2/2011 ZOT schvaluje s účinností od 1.1.2011 snížení
odměn neuvolněným i uvolněným zastupitelům o 5%.
10/2/2011 ZOT souhlasí s umístěním reklamy firmy
AutoMotoNet s.r.o. na zábradlí při vjezdu mezi bytové
domy v Tismicích a to bezplatně na dobu do 31.12.2012,
2

Udělení obecních symbolů.
(Detail na str. 9)
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8/3/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.2/2011.
9/3/2011 ZOT schvaluje OZV č. 1/2011 o užívání obecních symbolů obce Tismice
10/3/2011 ZOT schvaluje Výroční zprávu Mateřské
školy Tismice, příspěvkové organizace za rok 2010.
11/3/2011 ZOT zamítá zpracování projektu z OPŽP na
revitalizaci zeleně v obci Limuzy a na hřbitově v Tismicích
ve spolupráci s Ing. Bažantem z ČZU z důvodu velké finanční náročnosti vlastní realizace projektu. Zastupitelstvo
dále souhlasí s e-mailovou komunikací ve věci případného
havarijního kácení max. 4 ks jírovců v centru obce Limuzy
na základě zpracovaného dendrologického posudku.
12/3/2011 ZOT schvaluje podání projektu na restaurování stropních fresek v tismické basilice a dále projektu na
rekonstrukci technického zázemí a obnovu zeleně hřbitova
v Tismicích a dále schvaluje podání projektu statického
zajištění a obnovy interiéru Obecní knihovny v Tismicících.
Jako prioritně druhý lze do Fiche 1 podat též projekt na
zastřešení autobusových zastávek. Zastupitelstvo obce
Tismice dále souhlasí s přípravou projektu rekonstrukce
původní části Společenské místnosti v Limuzích, která je
v havarijním stavu a to ve spolupráci s o.s. Život pod Klepcem.
Zastupitelstvo obce Tismice pověřuje starostku obce podáním žádostí v rámci 4. výzvy Leader MAS Regionu Pošembeří.
13/3/2011 ZOT souhlasí s výpovědí Smlouvy o užívání
nemovitosti bývalé hasičské kolny, budovy bez čp/če na
St. p. č. 74 v k.ú. Limuzy, v majetku obce Tismice, panu
Milanu Formánkovi k 30.4.2011 a dále souhlasí s vyhlášením záměru na výpůjčku této nemovitosti.
14/3/2011 ZOT souhlasí s provedením revize elektro ve
všech obecních nemovitostech a pověřuje Jiřího Kozu zajištěním revizního technika.
15/3/2011 ZOT souhlasí s navrženou výší pojistného
plnění pro obecní nemovitosti takto:
Kulturní dům 13 mil Kč, Obecní úřad se skladem 3 mil Kč,
Požární zbrojnice Tismice 3 mil Kč, Sportovní kabiny 3 mil Kč,
Mateřská škola 14 mil Kč, Obecní knihovna 2 mil Kč,
Společenská místnost Limuzy 2 mil Kč.
16/3/2011 ZOT schvaluje Protokol o výsledku kontroly
hospodaření MŠ Tismice za období 1.10.2010 – 31.12.2010
a Zápis z 1. jednání finančního výboru obce Tismice.
Zastupitelstvo obce ukládá Janu Boudovi provést inventarizaci majetku MŠ Tismice a kontrolu jejího hospodaření za
I.Q roku 2011 v termínu do 30.4.2011.
17/3/2011 ZOT schvaluje Protokol o výsledku kontroly
plnění přijatých usnesení Zastupitelstva obce Tismice za
2.pololetí roku 2010. Zastupitelstvo dále pověřuje sta-

Na půdě
Parlamentu.

rostku obce objednáním hliníkové vitríny pro Limuzy za
akční cenu 5.000,- Kč.
18/3/2011 ZOT souhlasí se zachováním ceny nájemného
na veřejném pohřebišti v Tismicích. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce, aby hroby, jež nejsou od r. 2003
zjevně udržovány a za něž není zaplacen nájem, byly prohlášeny za opuštěné a následně zlikvidovány. Obec Tismice
exhumuje ostatky z hrobů, jež na základě veřejné vyhlášky
přejdou do majetku obce Tismice, do jednoho z opuštěných
hrobů. Čísla hrobů, jež jsou udržovány, avšak není za ně
rovněž od roku 2003 uhrazeno nájemné, budou zveřejněna
za účelem zjednání nápravy cca do 1 roku. Po uplynutí této
lhůty budou tyto hroby rovněž prohlášeny za opuštěné.

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 4/2011, ze dne 2.5.2011

1-3/4/2011 Formální úkony
4/4/2011 ZOT souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění hasičů JSDH obce Tismice pro případ úrazů, ke kterým
dojde při provádění zásahu, plánovaném školení, výcviku
a údržbě techniky, s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.
5/4/2011 ZOT schvaluje zrušení výběrového řízení na
akci „Veřejné osvětlení v obci Limuzy“. Zastupitelstvo obce
Tismice zároveň vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona) „Veřejné
osvětlení Limuzy – III.část“.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci akce
a výzvu a dále schvaluje složení Komise pro otevírání obálek – Zdražilová, Školová, Doubová (náhradník Heřtus)
a Hodnotící komise: Zdražilová (předseda), Bouda,
Coombesová, Heřtus, Polák (náhradníci Koza a Doubová).
Zastupitelé souhlasí s obesláním následujících dodavatelů:
Karel Vaníček ENERGO FINAL, AZ ELEKTROSTAV, a.s.;
Jaroslav Pokorný; RAISA s.r.o.; AVE Kolín, s.r.o.
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6/4/2011 ZOT souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
bývalé hasičské kolny, budovy bez čp/če na St. p. č. 74
v k.ú. Limuzy, v majetku obce Tismice občanskému sdružení Život pod Klepcem.
7/4/2011 ZOT schvaluje zadávací dokumentaci a Výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo
režim zákona) „Dětské hřiště v Tismicích“ a dále schvaluje
složení Komise pro otevírání obálek – Zdražilová, Školová,
Doubová (náhradník Heřtus) a Hodnotící komise: Zdražilová
(předseda), Bouda, Coombesová, Heřtus, Polák (náhradníci
Koza a Doubová). Zastupitelé souhlasí s obesláním min. 3 dodavatelů akátových dětských hřišť dle výběru předkladatelek
projektu - Zdražilové a Školové.
8/4/2011 ZOT bere na vědomí objednání elektroměrového rozvaděče se zásuvkami, včetně jističů, chráničů
a revizní zprávy a to za účelem možného využití přípojky při
stavebních a udržovacích pracích na hřbitově v Tismicích.

Hrob 201 rodina Nehasilova

9/4/2011 ZOT bere na vědomí uzavření partnerských
smluv s obcí Rostoklaty a SDH Tismice za účelem doložení
partnerské spolupráce s obcí Tismice do projektů Leader.

■

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
V TISMICÍCH

Informace provozovatele o skončení nájmu hrobových míst
Obec Tismice, provozovatel Veřejného pohřebiště v Tismicích,
tímto v souladu s § 25 odst. 8 a 9 a rovněž v souladu s § 20 písm.
g) bodu 4 Zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, v aktuálním znění, upozorňuje na skončení
nájmu k níže uvedeným hrobovým místům. Provozovatel opakovaně od roku 2003 způsobem v místě obvyklým (uveřejněním
informace v areálu veřejného pohřebiště) upozornil nájemce na
skončení sjednané doby nájmu. Neboť nájemci níže uvedených

Hrob 55 rodina Fruncova

4

Hrob 209 rodina Hruškova a Konšelova

hrobových míst nepožádali o uzavření nájemní smlouvy a neodebrali svá hrobová zařízení, upozorňuje obec Tismice na skutečnost, že pokud se nájemci do 1 roku, tj. do 30.6.2012
o zařízení hrobových míst včetně ostatků nepřihlásí, bude
s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Hrob 65 rodina Kvízova

Hrob 85 bezejmenně
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Hrob 86 rodina Hroudova

Hrob 97 rodina Jelínkova.

Hrob 154 Homolovi

Hrob 183 Mrázek

Hrob 186 Kovaříkovi

Hrob 210 rodina Votýpkova

Hrob 215 zpustlý

Hrob 229 rodina Rakova

Hrob 270 rodina Klinderových

5
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Hrob 245 Rak Jandejsek

■

Hrob 224 zpustlý

Tismice budou mít dětské hřiště,
dotované z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva
pro místní rozvoj ČR

První letošní „dotační“ vlaštovkou je příslib téměř
dvousettisícové dotace na výstavbu dětského hřiště
v parku v Tismicích. Malých dětiček je v obci opravdu
mnoho a tak doufáme, že jim i rodičům přinese nové
hřiště radost.
V současné době probíhá výběrové zřízení na dodavatele.
Již nyní víme, že herní prvky budou z akátu, vyznačujícího
se vysokou životností. Směrem ke komunikaci bude osazen
plůtek, který zabrání náhlému vběhnutí dětí do vozovky.
Jde o poměrně velkou investici (cca 280 tis. Kč). Nová hřiště však musí splňovat náročné bezpečnostní a hygienické
parametry a normy, nelze je proto budovat svépomocí. Je
třeba vybrat renomovanou firmu.
Herní prvky jsou určeny nejmladším dětem, kteří nemají
možnost vyžití na hřišti v mateřské škole. Uvědomujeme si, že

Zpustlý hrob

vyžití pro mládež např. v podobě skateparku v Tismicích stále
chybí. Ale nejde vše tak rychle, jak bychom si všichni přáli.
Hřiště by mělo být instalováno během letních prázdnin
tohoto roku.

Projektový záměr na vybudování dětského hřiště předpokládá dobrovolnou práci rodičů
při úpravě dopadových ploch. Nejde o příliš náročnou fyzickou práci, navíc se do ní mohou
symbolicky zapojit i děti. Touto cestou se obracíme především na mladé rodiny s prosbou,
zda by, až přijde čas, přišly pomoci. Moc rádi se s vámi uvidíme. Dáme včas vědět.
(oz)
Předběžná podoba hřiště.

6
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■

Veřejné osvětlení v Lajtlovicích
zkolaudováno, pojištěno, zpracováno
k proplacení.

Celkem 13 ks historických lamp a dodatečné osvětlení
souvisejících uliček v Lajtlovicích bylo zkolaudováno
18.3.2011. Celkové náklady akce činily 717.516,- Kč.
Předpokládaná dotace činí 450.000,- Kč. V době přípravy
tohoto čísla byla veškerá dokumentace projektu předána
pracovníku SZIF MZe ČR.. Čeká nás podrobná kontrola
všech dokladů a prohlídka na místě. Věříme, že kontroloři
neshledají žádné pochybení a dotace bude co nejdříve poukázána na účet obce.
Práce prováděla f. Maděra a Šípek. Dodávka svítidel
veřejného osvětlení probíhala bez problémů. O to více
zádrhelů jste pocítili v souvislosti s realizovanou pokládkou nového kabelového vedení společnosti ČEZ. Obec
Tismice nebyla investorem těchto prací a tak jsme vždy
neměli na zhotovitele okamžité páky. Za občany jsme se
mohli postavit teprve v souvislosti s předáváním povrchů
před kolaudací stavby. Ne vše dopadlo na jedničku, přesto
se nám ve spolupráci s vámi občany podařilo řadu závad
odstranit.
(mz)

Historická svítidla Pechlát.

■

Žádáme o další finanční prostředky.

V pořadí 4. výzva Leader MAS Regionu Pošembeří nás
nezastihla nepřipravené. Dne 2. května 2011 jsme v rámci
příjmu žádostí podali projekt na rekonstrukci technického
zázemí a obnovu zeleně hřbitova v Tismicích a rovněž projekt statického zajištění a obnovy interiéru Obecní knihovny v Tismicích pod názvem „Chobotnička“. Dne 30.5.2011
proběhne veřejná obhajoba projektů.
Celkový stav knihovny je neutěšený. V jejím východním
štítu si lze povšimnout trhliny přes celou výšku stěny, která
může být způsobena nedostatečným založením objektu
nebo nedostatečným stažením objektu a špatným provázáním zdiva. Elektrické rozvody v knihovně jsou původní
a vytápění neekonomické, PVC na podlaze je staré, špatně

Trhlina ve štítové zdi.

udržovatelné. Knihy a časopisy jsou skladovány z části
ve starých plesnivějících dřevěných skříních. Na celkovou
rekonstrukci a dovybavení knihovny žádáme cca 300.000,z celkových 331.800,- Kč.
Rovněž tismický hřbitov by potřeboval finanční injekci.
Na jeho celkové zvelebení žádáme 450.000,- z celkových
600.000,- Kč.
7
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Projekt na restaurování fresek v bazilice se nám pro formální nepřipravenost partnerské vysoké školy podat nepodařilo.
Již si děláme plány do další výzvy. Rozvine-li se spolupráce
s občanským sdružením Život pod Klepcem a bude-li mít toto
zájem, pokusíme se získat prostředky na rekonstrukci původní přístavby Společenské místnosti v Limuzích. Obec pracuje
na přípravě technické projektové dokumentace.
(mz)

Budoucí chodník a parkoviště u fary.

Urnový háj bez thují.

■

Investice do infrastruktury v Limuzích.

Obec Tismice nezapomíná ani na investice v Limuzích.
Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby veřejného osvětlení – III.část . Jedná se o umístění sloupů a svítidel podél hlavní komunikace a menších svítidel v uličce
u křížku, v okrajové části obce Limuzy směr Rostoklaty.
Odhad celkových nákladů činí do 400.000,- Kč. Akce bude
realizována, ideálně ještě v roce 2011, z rezervy obce, bez
dotace. Rekonstrukce veřejného osvětlení, zahájená v roce
2007, by tím byla definitivně dokončena.

■

Parkoviště u fary v Tismicích.

Naplno běží práce na výstavbě parkoviště a chodníku
u fary v Tismicích. Byla tak zahájena první etapa rekonstrukce uličního prostoru v Tismicích Lajtlovicích. Pro
rekonstrukci byla vybrána ta část projektu, která nebude
v budoucnu zasažena výstavbou kanalizace nebo vodovodu.
Dodavatelem prací je f. AVE Kolín s.r.o., která zde prováděla rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v letech
2008 a 2009. Rozpočet akce činí cca 600.000,- Kč.
Výstavba je financována bez dotace z rezervy obce
Tismice. Práce budou dokončeny v polovině prázdnin. Nejen,
že vznikne 5 nových parkovacích míst a část chodníku, ale
zmizí také nevzhledná vodovodní šachta. Tato bude snížena a ukryta pod terén. Původní studna, která je bohužel
málo vydatná a nestačí pro zásobování hřbitova, bude rovněž zakryta, avšak nebude zasypána. Bude osazeno nové
dopravní značení a vydlážděno místo pro separaci odpadů.
8

Burza - k mání byly věci nové i velmi zachovalé.

■

Nezdařilo se…

Obec Tismice má první neoficielní zprávu, že ani v tomto
roce nepřidělil Středočeský kraj projektu odkanalizování
obce Tismice tzv. „prioritu č. 1“. To znamená, že není ochoten na výstavbu kanalizace v Tismicích přispět cca 10% celkových nákladů ( 2-3 miliony Kč). Podstatnou část nákladů
by přitom hradilo Ministerstvo zemědělství ČR a rovněž
obec. V tuto chvíli „máme na rok vystaráno“. Nevzdáváme
se, budeme žádat opakovaně!
(mz)
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
S malým zájmem se setkala burza dětského ošacení
a sportovních potřeb, kterou jsme pro vás uspořádali dne 7.
dubna 2011 v prostorách Kulturního domu v Tismicích.
Povzbudil nás váš zájem v rámci ankety na www.tismice.cz.,
avšak skutečná návštěvnost akce byla malá. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Nevěšíme hlavu, zkusíme to zase příště.
(mz)

Výsledky krajských dotací zatím nebyly oficielně zveřejněny, avšak máme signály o tom, že jsme nebyli úspěšní.
Zažádali jsme o peníze na výstavbu chodníku k mateřské
škole, o peníze na pořízení kompostérů do mateřinky
a modernizaci hasičské výzbroje.

Měli byste zájem o uspořádání burzy dětského oblečení a rozličných sportovních potřeb v kulturním domě
v Tismicích?
ANO
61.3%
NE
38.7%
Celkem hlasů: 75

Vandalové se počátkem května vyřádili na Klepci. V prostoru jezírek bylo nalezeno neuhašené ohniště, kolem hromada odpadků, láhve naházené v jezírcích. Za své vzala
i třešňová alej, vysázená před dvěma lety v rámci Dne
Země. Naštěstí se podivná partička spokojila s vytrhanými
podpůrnými kůly, samotné stromky až na vyjímky k úhoně
nepřišly.

A jde se nakupovat.

9
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■

Den Země na Klepci V.

Tisková zpráva
Na Klepci se slavilo, žíznilo i hasilo
Den Země na Klepci se již pátým rokem snaží přispět k prohloubení vztahů mezi obcemi, neziskovými sdruženími a školami.
Jeho posláním je spolupráce a rozšiřování obzorů v činnosti pro
děti a mládež, prezentování místních produktů a připomenutí
významu Přírodní památky Klepec. Tato kulturní akce není jen
nezávislou oslavou jara, celosvětového Dne Země, je zároveň
slavností regionu a našich obcí. Je to akce, která je otevřena
široké veřejnosti.
Duchovním otcem a zakladatelem Dne Země na Klepci je
kronikář Jan Psota ml., který tuto původně jednorázovou akci
uspořádal jako mezník projektu občanského sdružení Spolek pro
obnovu a rozvoj obce Hradešín s názvem „Regionem po spirále
času”. Klepec se jedno sobotní odpoledne roku 2007 proměnil ve
výstavní prostory malých umělců zúčastněných základních
a mateřských škol. U příležitosti 30letého výročí od prohlášení
ochrany vrchu byly sehrány divadelní scénky, zasazeny pamětní
stromy, vydána brožurka a odhaleny informační tabule.
Nikdo ze spolupracovníků projektu neměl tušení, že se Den
Země na Klepci stane oblíbenou oslavou každoročních setkání
v regionu, kde se budou návštěvníci pravidelně seznamovat
s přírodou, tradicemi, minulostí, přáteli i sousedy.
Prosluněné sobotní ráno vítalo 23. dubna 2011 na Klepci skupinky úvalských skautů, lidí z Přišimas a Hradešína, kteří pokračovali z předchozích dní v přípravách akce. Starosta z Přišimas
svážel stany, lavice a další materiál, zatímco hradešínský starosta s dobrovolníky sekal traktorem louku. Postupně se sjížděli i ostatní účastníci, spolky a obce, aby v krátkém čase rozbili
své stany a připravili Klepec pro konání akce.
Ta byla zahájena ve 14 hodin na mýtince u zatopených
jezírek v dolní části vrchu, kde vlajkonoši ze sdružení
Otevřené Úvaly nesli zástavy pořadatelských obcí Přišimas,
Hradešína, Škvorce, Úval a nově i vlajku Tismic, jíž čerstvě
schválila Poslanecká sněmovna. U mikrofonu moderovali průvodci Jan Psota ml. a Petr Řádek, jenž připomněli významná
výročí regionu a Klepce. Ta přerušilo všemi očekávané dětské
vystoupení MŠ Škvorec a Marty Vykouřilové Kdyby byl ten

Vendula s květinami.
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Náš nový prapor.

Škvorec. Jezírka poskytla malebnou přírodní scénu i pro
vystoupení Rusalek s vodníkem v podání taneční skupiny
Rytmus Úvaly Aleny Navrátilové z MDDM Úvaly, která zde
vystoupila po 5 letech. Závěrem proběhlo předání pamětních
listů a poděkování účinkujícím. V této části programu byla zrušena scénka Fůra sena.
Vlajkonoši dovedli od jezírek přítomné návštěvníky až ke
kameni Slouha, kde již čekala MŠ Tismice Zdeňky Lundákové s
vystoupením Víly a králové lesa. Po nich mezi nás přišli Slouha
a zlá selka v podání Milana Bednáře a Petry Kyselové z Klubu
přátel historie a přírody Úval a okolí, jež sehráli proslulou
legendu o vzniku vrchu. Závěrem tohoto programového vstupu
představil Mgr. Miloslav Oliva výsledky regionální akce Ukliďme
Pošembeří, do níž se v rámci úklidů obcí, komunikací a veřejných
prostranství zapojila řada obcí a měst regionu. I zde byly předány pamětní listy vystupujícím.
Třetí část programu se přesunula k slavnostní vatře, kde
moderátoři připravili slosování volných vstupenek o ceny.
Tentokrát skauti na dvou stanovištích vydávali barevně odlišené vstupenky, aby byla zjištěna přesná účast. Z rekordního
počtu 740 návštěvníků dorazilo 487 lidí směrem od Přišimas,
160 od Limuz a 93 lidí z řad organizátorů a účinkujících. Bylo
vylosováno 8 výherců a ti obdrželi podepsanou publikaci Drobné
památky v Úvalech a okolí, 3 italská vína od obce Doubravčice,
3 dárkové balíčky od obce Přišimasy a obraz vrátkovské zvoničky od sdružení Rozvoj Vrátkova.
Po předání cen následovalo slavnostní zapálení vatry
zástupci pořadatelských obcí, pod dohledem Jaroslava Weigla
ze Skautského sdružení br. Jiřího Bubáka Úvaly. U vatry ve
tvaru Davidovy hvězdy se sešli zástupci obcí: Pavel Frank
(Přišimasy), Ing. Martina Zdražilová (Tismice), Pavel Běloch
(Hradešín), MUDr. Jan Šťastný (Úvaly), Ing. Antonín Rubín
(Škvorec) a místostarosta Mgr. Pavel Janík (Český Brod).
Každý z přítomných pronesl řeč a společně na důkaz přátelství
v 17 hodin zapálili vatru. Hasičský dozor zajišťoval sponzorsky
SDH Úvaly, který sledoval možné šíření ohně a celkové dohašení. Dřevo na vatru zajistila sponzorsky obec Hradešín.
Souběžně s programem bylo pro návštěvníky otevřeno tradiční stanové městečko nabízející veřejnosti řadu zajímavých produktů, upomínkových předmětů i aktivit pro děti. Vedle stálých
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stánků Klubu žen Přišimasy s koláčky a vuřty od pana Nováka
z Újezda n. lesy, Otevřených Úval s projekty, Přírodní park
Králičina, obec Tismice s upomínkovými předměty, humanitární
organizace ADRA, Zahradnictví Limuzy s květinami, region
Pošembeří s projektem Ukliďme Pošembeří, cyklotrasami,
Leccos s výtvarnou dílnou pro děti, zde byly zastoupeny stánky
poprvé: Rozvoj Vrátkova (malování kraslic, oslavy obce), Život
pod Klepcem (pomlázky, projekty, zelňačka), obec Doubravčice
(oprava zvoničky, zářijové oslavy 680 let obce) a Ekodomov
Šarapatka (prezentace kompostérů) sponzorsky zajištěné obcí
Tismice.
Před lesíkem se utábořili skauti a občerstvení Romana
Kabeláče z Kolovrat, nabízející pivo a klobásy. To ke škodě
návštěvníků neposílilo o výdejní místa, čímž se tvořily i půlhodinové fronty. Obec Přišimasy postavila u lesíka obrovskou trampolínu pro malé i velké děti a MŠ Přišimasy připravila různé hry.
Medializace probíhala nejen v místních periodikách, na webových stránkách obcí a spolků, s akcí se mohla veřejnost seznámit také na portálech www.denzeme.cz, www.ouvaly.cz,
www.posemberi.cz a nově na Facebooku. Region Pošembeří
úspěšně prezentoval Den Země na únorovém veletrhu Regiony
České republiky v Lysé nad Labem. Plakáty ve formátu A2 sponzorsky věnovala tiskárna Boomtisk Kolín; visely nově v Českém
Brodě, Doubravčicích, Vrátkově a jinde. Náš region převzal nad
akcí mediální záštitu a články se objevily v Kolínském pressu
a Kolínském deníku, jehož redaktoru hlavní organizátor akce
poskytl na Klepci rozhovor. Novinkou bylo natáčení akce nově
vznikající internetovou televizí TV Arim, jež připravuje o vrchu
Klepci propagační dokumentární film.
Organizátoři: obec Přišimasy, obec Tismice, obec Hradešín,
obec Doubravčice, městys Škvorec, město Úvaly, město Český
Brod, MŠ Škvorec, MŠ Tismice, MŠ Přišimasy, Skautské středisko br. Jiřího Bubáka Úvaly, Rytmus Úvaly MDDM Úvaly, Klub
přátel historie a přírody Úval a okolí, Klub žen Přišimasy,

Strnadovi u našeho stánku.

Leccos, Otevřené Úvaly, Život pod Klepcem, Rozvoj Vrátkova
a Region Pošembeří, o.p.s.
Partneři: Zahradnictví Limuzy, Kompostéry Šarapatka,
ADRA a Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
Sponzoři: obec Přišimasy, obec Tismice, město Úvaly, městys
Škvorec, obec Hradešín, Boomtisk Kolín a Řeznictví Novák
Újezd nad Lesy
Média: Náš Region (mediální partner), Kolínský deník,
Kolínský press, Českobrodský zpravodaj, Život Úval, Zpravodaj
z Přišimas, Trubadúr, Rostoklatský zvěstovatel, Doubravčický
zpravodaj, Facebook, Rengl, TV Arim, www.denzeme.cz,
www.kudyznudy.cz, www.ouvaly.cz, www.posemberi.cz
Jan Psota ml. - koordinátor akce

Tismická mateřinka.
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■ Dopis

České národopisné společnosti –
máte chuť spolupracovat?

Vážená paní starostko/ pane starosto,
obracíme se na Vás jménem České národopisné společnosti s žádostí o spolupráci. Česká národopisná společnost
je občanským sdružením začleněným do Rady vědeckých
společností České republiky, působící při Akademii věd ČR
v Praze. Historie této odborné společnosti sahá až do roku
1891 a je v současnosti vrcholným profesním sdružením
českých národopisců. Během své historie rozvíjela řadu
dokumentačních a výzkumných aktivit vztahujících se
k lidové kultuře v regionech Čech, Moravy a Slezska.
Každý národ, pospolitost i jednotlivec se vždy dříve nebo
později snaží hledat své kořeny, z nichž vzešel. Cesta za
jejich poznáním bývá často dlouhá a nelehká, přináší však
nakonec nejednu inspiraci. Při hlubším poznání odkazu
předchozích generací brzy zjistíme, že není jen zaprášeným dokladem zašlých dob. Zvláště v dnešních časech celosvětové globalizace a integrace nejrůznějších jevů společenského života nacházíme právě v lidové kultuře jeden
z nejhodnotnějších zdrojů pro budování lokální, regionální
i národní identity. Čeští národopisci se proto i na prahu
třetího milénia snaží na četných místech naší vlasti přispět
svou prací k důkladnému poznání i prezentaci kulturního
odkazu našeho národa. Během své dlouhé historie se naší
společnosti podařilo vybudovat kvalitní síť dopisovatelů z
různých obcí České republiky, kteří cenným způsobem přispěli svými odpověďmi na dotazníky a dalšími poznatky
o lidové kultuře své obce k budování kulturní paměti a jsou
neocenitelným pramenem jak pro práci současných národopisců, tak především pro budoucí generace.
Každá obec má svou nezaměnitelnou historii, svůj charakter, své svébytné projevy a svou specifickou kulturu. Vše
však prochází rychlou, až překotnou proměnou a svědectví na
minulé časy je velice vzácné. Česká národopisná společnost
proto hledá v každé obci České republiky dopisovatele, kteří
by byli ochotni navázat s naší společností spolupráci.
Spočívala by především v poskytnutí údajů o kulturním dění,
zachovávání zvyků, tradiční rukodělné výrobě, ale i běžných
vzpomínek na minulost atd. Každá uchovaná informace je
totiž nesmírně důležitá při hledání kořenů obyvatel v jednotlivých lokalitách i regionech naší vlasti. Uvědomujeme si
totiž, že každá obec a její obyvatelé jsou jedineční a uchování informací i vzpomínek je šancí pro budoucí generace.
Rádi bychom Vás proto požádali o poskytnutí kontaktu na
Vašeho kronikáře, místní vlastivědné nadšence, pamětníky
apod., kteří by se mohli stát našimi regionálními dopisovateli. I díky jejich nadšení a ochotě zaznamenat odkaz předchozích generací budeme moci společnými silami uchovat
v archivu naší společnosti cenné údaje, které budou
do budoucna využitelné pro každého zájemce o minulost
a kulturní tradice obce i celého regionu.
Spolupráce dopisovatele s Českou národopisnou společností je dobrovolná a spočívá v odpovídání na zasílané dotazníky, či zpracování vlastních postřehů z kulturního dění,
12

informací o živých i zaniklých zvycích, tradiční rukodělné
výrobě ve Vaší obci atd. Vítány budou také osobní vzpomínky na minulost zpracované dle vlastního uvážení i mimo
dotazníkové akce. Naše snaha o získání nových dopisovatelů
do jisté míry navazuje na projekt Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici, který Vás v uplynulých letech oslovoval
s dotazníky na různá témata. Vzhledem k tomu, že tento
projekt bude v nejbližší době uzavřen, hodlá naše společnost
rozvíjet své dřívější kontakty s regionálními pracovníky,
které by spočívaly spíše v průběžném zpracování vybraných
témat vážících se na specifické projevy tradiční kultury
ve Vaší obci. Dotazníky i další materiály by tedy naše společnost zasílala již cíleně těm osobám, které by projevily ochotu ke spolupráci na našem snažení.
Věříme, že se nám i díky Vaší ochotě a vstřícnosti podaří
dopisovatelská síť České národopisné společnosti rozšířit
a že i díky Vám získáme v jednotlivých krajích naší republiky dalšího potencionálního dopisovatele, který svým dílem
přispěje k uchování informací o nejrozmanitějších podobách kulturního dědictví našeho národa. V případě, že by
tedy dle Vašeho názoru působila ve Vaší obci osoba vhodná
k takovéto spolupráci, prosíme o poskytnutí jejího kontaktu na naší adresu: Česká národopisná společnost, Národní
třída 3, 117 20 Praha 1 nebo prostřednictvím e-mailu:
narodopisnaspolecnost-dopisovatele@seznam.cz
S pozdravem a díky
PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.
předseda společnosti
Mgr.Václav MICHALIČKA
pověřenec pro práci s dopisovateli

■

Slavnostní bohoslužba

Dne 6.3.2011 se v tismické basilice konala slavnostní
bohoslužba u příležitosti dokončení opravy kostela z fondů
EU, kterou celebroval Michael Slavík Th.D., generální vikář.

Dle liturgie.
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Prosba

Ač se to nezdá, na sochu Panenky Marie, sejmuté ze vstupní brány
schodiště kostela, se nezapomnělo. Pan Alexandr Kozlov již dokončil
její sádrový odlitek a z prostředků farnosti, nadačního fondu ČSOB
a Nadace Tismice (Holandsko) bude pořízen kámen na vytvoření její
kopie. Aby byla co nejvěrnější, je třeba starých fotografií či pohlednic, které původní sochu zachycují ještě v době, kdy byla v zachovalém stavu. Máte-li k dispozici takový obrázek, přijďte s ním na obecní úřad. Obrázek si naskenujeme a obratem vám jej vrátíme.
Přispějete tak ke zdaru dobré věci. Děkujeme.
(mz)

Panna
Marie Tismická
sádrový odlitek
z roku 2010.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
■

Obec Tismice finančně podpoří činnost
hasičů, sportovců i občanského
sdružení Život pod Klepcem

Již třetím rokem vyčlenila obec Tismice ze svého rozpočtu část prostředků pro tzv. Fond pro oživení kulturního,
společenského, sportovního a spolkového dění v obci
Tismice. Balík, z něhož si hasiči, fotbalisté a podklepečtí
mohli „ukousnout“ , činil 60.000,- Kč. Peníze byly na základě posouzení podaných žádostí rozděleny tak, jak je uvedeno v tabulce.
(ou)

■ Jak

si uplést pomlázku… aneb, jak se
představit lidem

Naše sdružení Život pod Klepcem se poprvé zúčastnilo již
pátého ročníku akce Den Země na Klepci. Dokázali jsme přilákat velké množství lidí, kteří si upletli pomlázku, děti si
užily dílničku a lidé také nakupovali sladkosti nebo dokonce
zelňačku…
Ale vraťme se k tomu, jak to celé začalo… Vzhledem
k tomu, že jsme měli zájem souběžně pořádat akci pro
„chlapy“ (jak si uplést pomlázku) a současně jsme plánovali
účast na pátém ročníku akce Den Země na Klepci, napadlo
nás obě akce spojit, a tak vznikl náš základní plán, nabíd-

Pletení pomlázek na Klepci.
13
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nout lidem možnost uplést si vlastní pomlázku. Přípravy
nebyly jednoduché, protože jsme zjistili, že ve vesnici není
téměř nikdo, kdo by pomlázky plést uměl (překvapivě to
uměly jen ženy  - paní Helena Vujkovičová, Hanka
Nevoralová a Jana Brožovská), tak nám nezbylo nic jiného,
než se to naučit. Nakonec lekci pletení absolvoval Honza
Bouda a Jarda Páviš. Tím to celé samozřejmě nekončilo
a nás čekala příprava v podobě prutů a dalších nezbytností… Při přípravě se mimo jiné činili junioři, Michal Bouda
a Péťa Kovář, hlavní přípravu udělal senior Honza Bouda…
Konečně nastal „den D“ a my se pustili do příprav, dopoledne jsme vztyčili stánek a odpoledne jsme celou akci
spustili naplno. Postupně se na stánku sešla spousta lidí

■

a dobrot. Paní Vujkovičová přispěla buchtami a rukodělnými
výrobky, paní Kosová krásnými perníčky (pan Kos pomáhal),
Petr Kovář navařil kotel zelňačky, Helena Boudová měla připravenou dílničku pro děti a my stáli připraveni k pletení…
A pak to vypuklo a my začali plést jednu pomlázku za druhou, prodávat buchty, kreslit, nabírat zelňačku a dál a dál…
a pak jsem si uvědomil, že je konec akce… Nezbyl nám ani
jeden prut, ani jeden koláček, natož porce zelňačky… Já byl
rád, že kolem neroste žádná vrba a o pletení se mi zdálo
ještě pár dnů… Tak zase za rok.
Jarda Páviš (občanské sdružení Život pod Klepcem)

Pálení čarodějnic v Limuzích

Organizaci tradičního pálení čarodějnic v Limuzích v poslední den měsíce dubna letošního roku na sebe vzalo občanské
sdružení Život pod Klepcem.
Na zahradě Míši a Kristýnky Boudových vznikla čarodějnice
doslova obludných rozměrů. Sraz všech účastníků byl v 18.00
hod před Restaurací U Kaštanu a společně se celý průvod
v čele z čarodějnicí vydal směr Mrzecká cesta. Zde nám, tak
jako každý rok, pan Dittrich během zimního období při prořezávání zeleně v obci připravil více než třímetrovou vatru.
Během průvodu obcí se k nám přidávali další sousedé, a tak
upálení čarodějnice přihlíželo již více než 50 malých i velkých
spoluobčanů a přátel Limuz. Na místě bylo připraveno zázemí
s občerstvením a lavice k posezení.
Čarodějnici jsme úspěšně upálili, děti se střídavě věnovaly
ohni a hrám v okolí a dobrou náladu nezkazila ani dešťová přeháňka. Upekli jsme si buřtíky, vypili všechno pivo, spálili veškeré připravené roští. Při dobré náladě jsme vydrželi u ohýnku až
do půlnoci. Jelikož zůstalo jen u upálení čarodějnice, tak se zas
všichni můžeme těšit na příští rok.
Jan Bouda (občanské sdružení Život pod Klepcem)

Alokace 2011
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Ještě doma.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Těšení na buřtíky na mrzecké cestě.

Veselá čarodějnice v Limuzích.

■
Tismická kráska.

Při muzice v Tismicích.

Pálení čarodějnic v Tismicích

Fotbalový oddíl TJ Tismice ve stylu starých tradic zorganizoval „Pálení čarodějnic“. Na tismickém hřišti připravil hranici,
na jejímž vrcholu se tyčila hadrová čarodějnice.
V podvečerních hodinách přišlo na hřiště hodně návštěvníků,
kteří se dobře bavili. Náladu pokazilo v průběhu večera počasí, když začalo pršet, ale hudební produkce skupiny Syntéza,
maximální nabídka občerstvení a předvečerní nálada „zaláskovaného“ měsíce května všechny zúčastněné vrátila do úžasné
nálady a celý večer se nesl v krásné předkvětnové pohodové
atmosféře.
My, organizátoři, jsme velice rádi, že účast nejen tismických
občanů byla vysoká a doufáme, že jsme jejich představy
nezklamali a rádi bychom je ujistili, že se mohou těšit na další
akce, které pro ně fotbalový oddíl připraví.
(Jan Kratochvíl a spol.)

15
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Máme v Tismicích malý kulturní poklad?
Své o tom vědí manželé Jindřiškovi z Tismic, kteří připravují otevření loutkového divadélka.
Loutkové divadlo pochází z padesátých letech minulého
století, dekorace jsou dokonce ještě starší -kreslil je
známý divadelník Vít Skála. Loutky jsou pak odlitky podle
Králových šablon, což je prvorepubliková záležitost.
Divadélko je rodinnou památkou. Jako rodinnou nekomerční záležitost jej provozoval otec Marie Jindřiškové Freundlové z Tismic. Manželé Jindřiškovi se svět pohádek
a milých postaviček rozhodli zpřístupnit veřejnosti. Pilně
nyní pracují na úpravě a vybavení divadelní místnosti
a drobných opravách celého „stroje“.
A tak společně s vámi, dětmi i dospělými, doufám v novou
příležitost jak mile a smysluplně trávit čas v naší krásné
vesnici.
(mz)

... a jeho rodina.

Knihovna – den otevřených dveří
V neděli dne 13.3.2011 se v naší knihovně konal Den otevřených dveří. Pro čtenáře i návštěvníky bylo připraveno
malé pohoštění – káva, čaj, limo, sladký zákusek a pro děti
bonbony a lízátka.
Chtěli jsme přístup do knihovny umožnit i těm, kteří z důvodu své zaměstnanosti nemají v úterý mezi 16:30 a 18:00 hod,
kdy je knihovna otevřena, možnost si vypůjčit knihy.
Přišlo 25 lidí. Někteří se jen podívali, ale z větší části to
byli naši věrní čtenáři. Vytvořili jsme pro vás výstavku z historie i současnosti tismické basiliky a z činnosti dobrovolných hasičů. Z jejich řad se přišli podívat panové Páša a Koza.
Den otevřených dveří určitě nebyl poslední akcí. Na další
se můžete těšit před prázdninami.
Děkujeme všem dárcům knih.
Magdalena Bláhová, knihovnice.

Kašpárek ...

Z KRONIKY TISMICKÉ
ROK 1941
Počasí
Zima letošního roku byla tuhá. Počátkem ledna připadl
sníh a zesílily mrazy až na 30°C pod nulou. Mnoho stromů
pomrzlo. Povětrnostní poměry byly v tomto roce celkem
dobré. Krátké, vlhčí jaro bylo příznivé ozimům i jařinám,
které bylo nutno zasít poněkud později, než jiná léta.
Úroda byla sotva průměrná, dostatek vláhy se projevil nadbytkem vláhy. Brambor se urodilo víc, než jiná léta. I podzim byl příznivý. Zima se přihlásila slabšími mrazíky již
počátkem listopadu. Později mrazy polevily a přihlásily se
až v druhé polovině prosince. Sníh začal poletovat až po
vánocích. Napadlo ho as 4 cm a udržel se až do ledna příštího roku.
Odvodnění obecního pole
Protože v důsledku deštivého počasí stála na obecních
pozemcích na „Škvoráku“ voda, rozhodlo obecní zastupitel16

stvo, aby toto pole bylo odvodněno. Práce spojené s odvodněním provedl pan Hladík z Mrzek. Staré vedení bylo zasypáno, vykopána nová péra a zasypána škvárou. Staré vedení
nesloužilo ani 3 roky.
Lidová hospodářská škola v Rostoklatech
Naše obec byla od 1. září t. r. zaškolena do obvodu lidové
hospodářské školy v Rostoklatech, kam musela povinně
docházet mládež od 15 let, která zůstala po vyjití měšťanské a obecní školy doma a chtěla se věnovat zemědělství
(nebo se zaň schovat, aby nebyla nasazena pracovními
úřady).
Rozhlasové zařízení
Okresní úřad v Českém Brodě doporučil obci zaříditi
místní rozhlas. Finanční komise uznala na schůzi 24.12.
důležitost tohoto zařízení, ale vzhledem k nedostatku
peněz doporučila zakoupení místního rozhlasu na příznivější dobu.
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Z KRONIKY TISMICKÉ
Rozpuštění MŠR
Dalším ústrkem od Němců bylo rozpuštění místní školní
rady. Její funkci zastával nadále pan Karel Vosecký, starosta obce. Později tuto funkci ilegálně převzal dlouhodobý starostlivý školský pracovník p. Karel Svoboda, rolník z čp. 37.
Vyučování na zdejší škole
Od konce března do 15. června byly zabrány českobrodské školní budovy pro armádu okupantů a tak žactvo některých tříd měšťanské školy docházelo do Tismic a zde se
vyučovalo: dopoledne do ½ l obecná a od 1 hod měšťanka.
Povinná němčina
Germanisační útlak zasáhl již i obecné školy. Od ledna se
počala povinně vyučovati
„samospasitelná“ němčina
od 3. postupného ročníku. Že se jí děti učily s malou chutí
a s nevalnými výsledky, je pochopitelné.
Úbytek žactva
Při zahájení školního roku projevil se úbytek žactva především zrušením poboček, takže škola zůstala, jako původně, trojtřídní.
Rozpočet
Potřeba řádná na rok 1942 činila Kč 34.992,-.
Předpokládaná úhrada 17.498,- Kč. Schodek 17.494,- Kč se
uhradí 150% přirážkou k dani činžovní a 300% přirážkou
k ostatním daním.
Návrh na opravu kostela
Okresní úřad v Českém Brodě rozhodl, že patron kostela v Tismicích, kníže z Lichtensteinu je povinnen hraditi
náklady na stavební opravy, které byly při konkurenčním
řízení dne 18. srpna 1941 rozděleny mezi patrona a přifařence částkou Kč.193.000,- , kterážto částka připadá na
materiál a práce. Přifařenci, tj. římští katolíci, bydlící dne
18. srpna 1941 v obvodu fary v Tismicích jsou povinni hraditi částku Kč 97.000,- připadající na dovozy a práce
nádenické. Tyto náklady vzniknou provedením oprav kostela, jak jsou tyto dále popsány.
Důvody: K žádosti patronátního úřadu v Úvalech o zjištění nutnosti oprav na kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Tismicích bylo vykonáno dne 18. srpna 1941 konkurenční
řízení za účasti zástupců patrona a zástupců přifařeneckých, při čemž komisielně bylo zjištěno toto: Kostel
Nanebevzetí p.Marie v Tismicích je jednou z nejlepších
památek románských církevních staveb v Čechách, mající
basilikární půdorys se 3 apsidami a 2 západními věžemi.
Celá stavba jest vystavěna z neomítnutých, pískovcových
kvádrů a nalézá se ve středu bývalého hřbitova, který
na severní straně pomalu se propadá, na jižní straně jest
ohraničen o několik metrů níže ležící silnicí.
Na stavbě byly zjištěny tyto nejdůležitější stavební
závady:
1)
Mezi západním traktem a větší částí budovy jde
ve středu západní části přes celou stavbu systém trhlin.
2)
Další trhliny ukazují se zvláště v sakristii, na arká-

dách střední lodě a jižní a částečně také na střední apsidě.
Jižní vnější zeď lodi jest ve značné délce až 17 cm vykloněna.
3)
Prejzová krytina jest na různých místech poškozena a způsobuje prosakování stropu.
4)
Ohradní zeď hřbitovní jest na severní straně
téměř v celé délce stržena a ostatní strany mají z části
silně poškozenou omítku.
5)
Před vchodem nacházející se sousoší sv. Jana
Nepomuckého, které jest zhotoveno z červeného železitého a vrstveného pískovce, jest zvláště poškozeno.
Na základě tohoto zjištění bylo nutno stanoviti tento
postup zajišťovacích a opravných prací. Celý základ stavby
bude nutno na celém obvodu stavby spojiti železobetonovým věncem, který bude třeba vyztužit podpěrami. Železobetonový kruh jest nad apsidami zakotviti. Podélné zdi
hlavní lodi buďtež staženy na vnitřní stěně železnými, do
zdi vloženými sponami. Postranní lodě buďtež pod střešní
konstrukcí sevřeny železobetonovým věncem.
Dále bude nutno provésti v celém obvodu kostela
na železobetonový věnec navazující, okapové žlábky ze
žulových desek, vložených do dusaného betonu, nejméně
o šíři 60 cm a ve vhodném případě s odtokem na dvou místech. Dále se doporučuje na severní a jižní straně střechy
dáti okapové žlábky s dostatečným počtem odpadových
okapových rour. Krytinu nutno znovu přeložiti.
Zeď hřbitova na severní straně jest znova zříditi
na zřícené straně a celou zeď jest opraviti vápennou omítkou. Ježto konservace materiálu sousoší před vchodem jest
zvláště problematická, doporučuje se umělecko-historickou
cennou skupinu přemístiti na chráněné místo před vlhkem
a mrazem a na její místo dáti nové sousoší sv Jana z trvalého pískovce.
Patronátním úřadem předložený rozpočet týkající se uvedených prací byl odborně přezkoušen a upraven
na částku Kč 290.000,-. Tato částka se rozděluje na
práce řemeslné a materiál Kč 193.000,- a na dovozy a
ruční práce zbývá 97.000,- Kč. Přítomný patronátní komisař uznal tyto práce za nutné a důležité a přesto však si
vyhradil schválení vysokého patrona. Zástupci přefařených
obcí Tismice, Mrzky a Vrátkov uznali nutnost oprav a zavázali se přispěti na tyto opravy přifařeneckou tangentou do
výše 97.000,-Kč.
Zástupce památkového úřadu zdůraznil nutnost odborného zabezpečení velmi cenné památky a oznámil, že ministerstvo školství a nár. osvěty povolilo na podkladě návrhu
památkového úřadu podporu Kč 60.000,- na opravu basiliky. Se zřetelem k tomu nutno provésti veškeré práce pod
vedením památkového úřadu v Praze. Výše uvedené opravy
mohou býti podniknuty teprve tehdy, až patronátní úřad si
obstará a předloží okresnímu úřadu v Českém Brodě příslušné povolení úřadu práce o tom, že bylo opravy možno výjimečně, vzhledem k ustanovení vl. č. 166/41 Sb. vykonati.
Z počátku se zdálo, že oprava kostela bude skutečně provedena. V basilice instalováno lešení a činěny přípravy k popsaným opravám. Bohužel k opravám pro pokračující spád událostí na frontách nedošlo a lešení v neopraveném chrámě trčí dále.
17
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Z KRONIKY TISMICKÉ
Rozpuštění Sokola
V říjnu došlo k rozpuštění Sokola. Toto opatření postihlo
též zdejší sokolskou jednotu. Správcem k věrné ruce nad
veškerým zabaveným sokolským majetkem zdejší jednoty
byl jmenován řídící učitel Bedřich Krákora.
Německý útok na Balkáně
Na počátku jara 1941 vstoupila v popředí evropského
zájmu Jugoslavie. Zrádcovská vláda Cvetkovičova podepsala 25. března pakt s Německem. To však vyvolalo odpor
v zemi a vláda byla o dva dny později spontánní revolucí svržena a vlády se ujal mladý král Petar II.
Němci odpověděli na tyto události 8. dubna surovým
leteckým bombardováním Bělehradu. Německé vojsko překročilo hranice a dalo se na pochod do Srbska ze západu,
severu i východu. Němci z Bulharska se spojili s Italy táhnoucími z Albánie a vzali tím Jugoslávcům možnost spojit se
nebo přejít do Řecka. Válečné štěstí přálo i tentokráte
Hitlerovi, jehož armáda ve 12 dnech zdolala na válku nepřipravenou armádu Jugoslavie.
Jugoslavii stihl osud Československa. Charvátsko prohlášeno samostatným státem (ve vleku Italie). Ostatní části
Jugoslavie byly rozděleny mezi Maďarsko, Itálii, Německo
a Bulharsko.
Porážka Řecka
Následoval německo- italský útok na Řecko, kde 27. dubna
1941 zavlála říšská vlajka na athénské Akropoli. Po obsazení
Kréty i ostrovů v Egejském moři byla porážka Řecka dovršena.
Führer mohl hrdě pohlédnout na mapu Evropy a říci, že
od nejsevernějšího mysu Norska až po Egypt je země i moře
v jeho moci. A toto poznání mu pomátlo hlavu a bylo později příčinou zkázy nejen jeho, ale celého německého národa.
Přepadení SSSR Německem
Dne 22. června 1941 dal Hitler pokyn, aby německá armáda překročila ruské hranice a napadla velikého východního

souseda, který žil za ní v míru. Ruské armády ustupovaly
z počátku do nitra země a německý rozhlas se denně holedbal statisíci zajatci a mnoha dobytými a se zemí srovnanými
městy. Němci přiměli Finsko a Rumunsko k společnému tažení a dali sbírat dobrovolníky ve Španělsku, Portugalsku,
Belgii, Nizozemí, Dánsku, Norsku, Švédsku, Chorvátsku,
Maďarsku a dokonce i na Slovensku proti barbarskému
Rusku a viděli se v úloze osvoboditelů Evropy od východního
nebezpečí, které maloval Gebells a Hitler nejsytějšími barvami.
Počátkem byly zisky značné, ale postupem času se zisky
zpomalovaly. Němcům činil nesnáz zejména Leningrad,
který odolával útokům ze všech stran. Úspěchy Německa
vyvolaly těsnou spolupráci Anglie s USA jejíž představitelé Rooswelt a Churchill dojednali 11. srpna „Atlantickou
chartu“ proklamovanou 14. srpna 1941 a jako cíl války prohlásila svobodu všech národů.
Válka Německa proti USA
Hitler, který byl zaslepen pohybem německé fronty
k východu a byl si jist vítězstvím, vyhlásil dne 11. prosince spolu s Itálií válku USA. Japonci napadli již
7. prosince americké loďstvo v Pearl Harbour na Hawaii
a přistáli na Filipinách. V celém Tichém oceáně se rozpoutaly námořní boje. A ve válce za pravdu a právo stál
celý svět.
Nový protektor
Dne 27. září byl jmenován zástupcem říšského protektora Reinhard Heydrich, který se uvedl houfnými popravami a 19. října převzal „v ochranu“ české korunovační
klenoty.
Příznaky odporu?
V červnu byl nalezen při prohlídce kultur brambor padák.
Stalo se tak za velkého vzrušení přihližitelů na parcelách
u Rostoklat. Věc zůstala utajena až do konce války.

Z KRONIKY LIMUZSKÉ
ROK 1966
Ves a okolí
Začalo se úpravou zelené plochy na místě, kde stávala kovárna a pastouška. V březnu vyměřil její plochu
ing.V. Klindera. Brigádně tam vysadili občané dva záhony růží a různé trvalky. Upravena trávníková plocha.
Kolem zdi u domku Hrdličkové vysázeny bezy. V dubnu
vysadil p. Havlín s p. Břendou na okraj trávníku pod
MNV 10 kusů břízek. Bohužel se ujaly jen dvě. Růže
byly zakoupeny z peněz MNV, břízky vykopali na Klepci.
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V zatáčce na rozcestí k Tismicům, vykopalo JZD
kamenné patníky. Cestáři tam upravili chodník pro
pěší. Také silnice u kapličky na rozcestí byla trochu
upravena. Travnaté plochy u kapličky osázela
p. A. Růžičková růžemi a trvalkami. V říjnu začali
zedníci JZD upravovat domek pro Janu Šaškovou
a její rodinu.
12.listopadu a 19.XI. byl velký hon na bažanty
a zajíce. Kolik se střelilo kusů, se mi nepodařilo zjistit. Hon byl zakončen večírkem honců u Skalů.
Na štědrý den 24.XII. došlo na křižovatce
u Rostoklat ke srážce 3 aut a bylo 6 raněných. Jedno
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auto patřilo nějakému cizinci. Silvestr se slavil vesele, ale v soukromí. Na Nový rok našli někteří občané
na dveřích legrační nápisy, nijak urážlivé. Např.
p. mistr sedlář Škába měl napsáno „Pro pivo a pro
ženu do pekla se poženu“. Karel Nehasil měl zase jiný
nápis „Mám nohy v lavoře, vzpomínám na moře“.
Humor na vesnici přece jen nevyhynul.
Velká strana na návsi zůstala po celý rok rozkopaná.
Bude se tam klást potrubí na odvod vody. Rybníčky
zůstaly nevybrané a ve stejném stavu, jako v letech
minulých.
Osvětlení v obci v zimě bylo špatné. Svítila obyčejně jen jedna žárovka před krámem Jednoty. Vina je
v tom, že nikdo z občanů nechce vyměňovat žárovky na vysokých sloupech. Obyčejně to udělá předseda občanského výboru J.Uhlíř, O.Tuček. J.Růžička.
Cesty a silnice
V zimě cestáři sypali a měli hodně práce, protože
bylo časté náledí. Ale silnice do Tismic na některých
úsecích byla úplně nesjízdná. Voda z Nehasilova rybníčku se přelila přes silnici, vznikla ledová plocha
a traktory i auta jezdily po poli.
Přesto, že náves je letos už značně upravená,
v některých částech a před některými domky jsou
pěkné zahrádky, zůstávají humna a dvory neupravené
a skladištěm nejrůznějších odpadků. Hospodářská
stavení jsou sešlá a pomalu se rozpadávají. Oprava by
asi byla příliš drahá a tak se s těmito budovami už asi
nepočítá. JZD upravilo a adaptovalo starý chlév ve
dvoře u Vondráčků čp.18 a vystavělo tam míchárnu,
která je průjezdná. Ostatní budovy zůstanou pravděpodobně stát, až se samy zřítí
Sužby obyvatelstvu se nijak nezměnily. Zůstávají
stejné. Budova, ve které je pohostinství, chátrá
a potřebuje nutně opravy. Nynější majitel - Jednota
Kolín o opravě vůbec neuvažuje.
Doprava autobusem zůstává stále stejná. Dvakrát
denně jezdí autobus do Českého Brodu a dvakrát z Českého Brodu. Na nákupy je použitelný jen autobus ranní.
MNV a občanský výbor
17.února byla schůze občanů a MNV za účasti delegátů požárníků z Kolína. Volil se nový občanský výbor
a požárníci požadovali znovuzaložení dobrovolného
sboru požárníků v obci.. Jejich snaha však byla marná.
Debatovalo se znovu a bez výsledku o znečištěných
studních a o močůvce vytékající na náves. Do nového
občanského výboru byli zvoleni: Josef Uhlíř – předseda, Stanislav Jůna, Václav Havlín, F.Vondráček,
L.Doležalová, Josef Růžička, Anna Růžičková,
E. Hamtáková, A. Jůnová a ing. Dr. A.Horynová.
Další schůze byla 19.IV. Na této schůzi se řešily
úpravy sokolského hřiště, využití čekárny, úprava

návsi a rybníčku, oprava místností MNV, které jsou
už ve špatném stavu. V březnu bylo školení CO, které
vedl s.předseda Jeřábek a s. tajemník Hruška. Účastníků 15.
28.IV. byla schůze občanů v Tismicích.
Projednávaly se výsledky hospodaření JZD za
I.čtvrtletí a celoobecní závazek k XIII.sjezdu KSČ.
Doprava občanů autobusem. Z Limuz se zúčastnilo
9 lidí. Poněvadž s. předseda odchází do penze, byly
18.XII. doplňovací volby. Předsedou byl navržen
a zvolen s. Pohořal.
Jinak se konají měsíční schůze různých komisí, ve
kterých zasedají i členové MNV z Limuz. Na schůzích
občanského výboru se debatovalo o mnoha věcech pro
obec důležitých, ale nikdy se nedošlo ke konkrétním
závěrům a proto se z návrhů přednesených na občanském výboru a MNV nic neuskutečnilo.
Obyvatelstvo
Nejdříve o těch nejmenších a nově narozených.
V květnu se narodila Ivě Güntherové-Vondráčkové,
druhá holčička Štěpánka. Druhé novorozeně ve vsi
byl malý Petr, syn Jany Šaškové, který se narodil
20.prosince. Celkem se ve vsi narodily za rok 2 děti.
Noví prvňáčci, kteří letos překročili práh rostoklatské školy, dne 1.září, byl Miloslav Beneš a Petr Hartig.
Učňové. Po prázdninách jde do liblické zemědělské
školy Mirek Čmelík. Jeho kamarád, Milan Tuček,
se učí zedníkem.
Vojáci. 11.X.nastoupili vojenskou službu Václav
Hamták, Zdeněk Nanko, F.Lanc a Jos. Vedral.
Svatby. Josef Vedral, takto pracovník v kladenských hutích, se oženil v září, před nástupem na
vojnu. Josef Svoboda, syn cestáře, pracovník ČSD,
přiženil se do Českého Brodu a opustil svou rodnou
obec. V říjnu se ženil Jiří Srp, syn bývalého hořejšího hostinského. Pracuje ve výzkumném ústavu zemědělském v Uhříněvsi a tam se rovněž přiženil. 17.9. se
vdávala Vlasta Nováková, dělnice továrny Idoly
v Kolíně a odstěhovala se za svým mužem. Celkem
5 svateb a všechny odvedly po jednom mladém člověku ze vsi. Ještě svatba H.Svobodové. Ta se rovněž
odstěhovala.
Vystěhovalci jsou Stanislav Jůna s manželkou,
přestěhoval se do Prahy, do družstevního bytu.
Koncem října se odstěhovala celá rodina Güntherová
do Tlustovous, do vlastního domku. Sestává se
z 2 dospělých a 2 dětí. Celkem se za rok odstěhovalo
9 lidí a samí mladí.
Úmrtí. 1.VI. zemřela Josefa Herštusová, občanka
Limuz, bytem v Klučově, ve věku 65 let. Byla pochována do Rostoklat. 18.června zemřela paní Drahomíra
Bambásková, rozená Klímová, manželka bývalého majitele zdejšího dvora. Dostala embolii plic po operaci
kotníků na nohou. Zemřela v Brodské nemocnici,
ve věku 65 let. Byla pilnou pracovnicí v JZD. Jeden
čas byla účetní. Byla zpopelněna za církevních obřadů
19
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a za velké účasti lidí z Limuz. 17.srpna zemřel poměrně mlád Josef Svoboda 49 let, bývalý tajemník MNV
a později pracovník ČSD. Dostal zánět ledvin a zemřel
v Hradci Králové, kde mu pomáhali umělou ledvinou.
22.září zemřela paní Aloisie Hamtáková čp.11, ve věku
87 let. Neměl ji kdo ošetřovat, dostala se do starobince v Českém Brodě. Tam se jí stýskalo, utekla a hledala domov v Limuzích. Došla až do lesa Kerska, kde
bloudila 2 dny a 2 noci. V sobotu utekla, v pondělí
k večeru ji houbaři našli v lese. Odvezli ji do nemocnice v Českém Brodě, kde za 3 dny zemřela. Měla církevní pohřeb do Rostoklat. Celkem zemřely tři osoby.
Zdravotní stav a úrazy
Zdravotní stav byl celkem dobrý. Nebylo tu žádných výrazných epidemií ani u dětí ani u dospělých.
Operací bylo několik. Paní Lída Pokorná, dělnice
tovární, měla hned v lednu operaci žlučníku. V srpnu
praskl p.Emilovi Rejholcovi žaludeční vřed a byl operován s dobrým výsledkem. Zajímavou chorobou klíšťového původu onemocněl s. Frant. Beránek, zootechnik v JZD Limuzy. Měl dlouho vysoké horečky a poma-

lu se z této nemoci dostával. Do invalidního důchodu
přechází poměrně mladá členka JZD s. Lacinová.
Má velké potíže s kloubem ramenním a s rukou.
Pracovní úrazy v JZD byly dva, pokud jsme mohli
zaznamenat. Jeden u traktoristy Kudláčka v Tismicích končil smrtí. Kudláčka přejel špatně zabrzděný traktor. Kudláček nebyl občanem naší vesnice.
Druhý pracovní úraz měla s.L.Doležalová v prosinci.
Upadla naznak na kluzkých dlaždicích mlékárny,
dostala otřes mozku a byla na ošetření v nemocnici.
30.XI. bylo povinné snímkování ze štítu všech občanů. Po snímkování nastoupil traktorista Jaroslav
Šašek do plicního sanatoria v Černém Kostelci.
Novým akademickým občanem, ing.stavebním se
stal mladý Vladimír Klinera. Měl promoci v prosinci
a nastupuje jako stavební inženýr silnic v Praze.
Zůstává bydlet v Limuzích.
Celková bilance kapitoly o obyvatelstvu nám povídá,
že v Limuzích zase lidí ubylo. Narodili se 2, odstěhovalo se 9 a zemřeli 3. Přírůstek 2, úbytek 12 lidí.

O NÁS
■ Svá

životní jubilea v jarních měsících slaví
Věra Straková z Tismic
Milan Šermauer z Tismic
Hana Vomáčková z Tismic
Štefan Pincel z Tismic
Vlasta Svobodová z Tismic
Milan Matura z Tismic
Hana Čmelíková z Limuz
Hana Jandusová z Tismic
Václav Kupr z Tismic

■ Se

zármutkem vzpomínáme na ty,
kteří nás opustili
Tomáš Brožovský z Limuz
Jiří Šermauer z Tismic

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.
Obecní úřad Tismice
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