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■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 5/2011, ze dne 31.5.2011

1-3/5/2011 Formální úkony
4/5/2011 ZOT schvaluje celoroční hospodaření
a Závěrečný účet obce Tismice za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
BEZ VÝHRAD.
5/5/2011 ZOT schvaluje protokol komise o otevírání
obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště
v Tismicích“, dále souhlasí s provedením hodnocení nabídek
v rámci konané schůze zastupitelstva hodnotící komisí.
6/5/2011 ZOT v rámci výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště v Tismicích“ vybralo firmu Tomovy parky s.r.o., která nejlépe vyhověla požadavkům zadavatele. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku
obce uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem.
7/5/2011 ZOT schvaluje protokol komise o otevírání
obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení
Limuzy – III.část“, dále souhlasí s provedením hodnocení
nabídek v rámci konané schůze zastupitelstva hodnotící
komisí.
8/5/2011 ZOT v rámci výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení Limuzy –
III.část“ vybralo firmu RAISA s.r.o., která splnila požadavky zadavatele a nabídla nejnižší cenu. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostku obce uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem.
9/5/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.3/2011
10/5/2011 ZOT schvaluje Protokol o výsledku kontroly
hospodaření MŠ Tismice za období 1.1.2011 – 31.3.2011,
včetně inventarizace majetku, ukládá Janu Boudovi zaměřit se v rámci další kontroly na možné přečerpání položek
a řádné rozdělení vykazovaných položek dle rozpočtu
a dále mu ukládá provést kontrolu hospodaření MŠ Tismice
za II.Q roku 2011 v termínu do 30.8.2011.
11/5/2011 ZOT bere na vědomí navázání spolupráce
Obce Tismice s Městem Český Brod v projektu COVENANT
TWINNING, zaměřeného na politiku EU při snižování
emisí CO2 .
12/5/2011 ZOT souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v právu strpět zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové
vedení, č. IP-12-6002057-2 mezi Obcí Tismice a společností ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
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13/5/2011 ZOT souhlasí s poptáním výspravy a čištění
komunikací v obci Tismice a dále souhlasí s odklizením
pneumatik ve škarpách mezi obcemi z rozpočtu obce.
14/5/2011 ZOT nesouhlasí s dělením parcely č. 529/11
v k.ú. Limuzy za účelem výstavby 2 rodinných domů, či
dvojdomu.
15/5/2011 ZOT souhlasí s dosavadním postupem starostky obce ve věci využití pozemků parc. č. 355/15,
355/16 a 355/19 (dosud nezapsáno v KN) v k.ú. Tismice.
Zastupitelstvo trvá na řádném projednání případné změny
využití území v souladu s územním plánem obce. Zastupitelé
navrhli svolat pracovní schůzku s investorem.
16/5/2011 ZOT schvaluje záměr Jiřího Kozy na výstavbu garáže na pozemku parc..č. 95/8 v k.ú. Tismice u domu
č.p. 116 v Tismicích

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 6/2011, ze dne 29.8.2011

1-3/6/2011 Formální úkony
4/6/2011 ZOT schvaluje Návrh Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS v roce 2011 a dále schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Modernizace vybavení dobrovolných hasičů v Tismicích“
5/6/2011 ZOT bere na vědomí revokaci usnesení
č. 35/2007 Města Český Brod ze dne 20.6.2007 ve věci
připojení obce Tismice na městskou Čistírnu odpadních vod
v Českém Brodě – Liblicích za podmínek uhrazení investičního příspěvku na akci „Intenzifikace městské ČOV v Českém
Brodě – Liblicích“. Město Český Brod nově stanovilo svým
usnesením č. 36/2011 ze dne 28.7. 2011 výši investičního
příspěvku pro obec Tismice ve výši 3 426 516,- Kč, což odpovídá rezervaci připojení pro 680 EO (ekvivalentních obyvatel).
6/6/2011 ZOT se připojuje ke Společné výzvě středočeských komunálních politiků na záchranu veřejné autobusové dopravy a pověřuje starostku obce odesláním podpisového archu a usnesení.
7/6/2011 ZOT bere na vědomí vzdání se funkce kronikářek paní Heleny Vujkovičové a Václavy Coombesové z Limuz.
8/6/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.4/2011
9/6/2011 ZOT souhlasí se záměrem o.s. Život pod Klepcem
zažádat o dotaci na obnovu kapličky sv. Václava v Limuzích.
Zastupitelstvo v souvislosti potřebou chránit a udržovat
drobné sakrální objekty prohlašuje kapličku sv. Václava
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na parcele KN st.88 v k.ú. Limuzy, vedenou pro obec
Tismice na LV 10001 jako stavba bez čp/če, dále pamětní
kříž na parcele KN 704 v k.ú. Limuzy, dále hřbitovní kříž
na parcele KN 547/2 v k.ú. Tismice a pamětní kříž na parcele KN 340/2 v k.ú. Tismice za kulturní dědictví obce.
Tyto objekty v minulosti nebyly prohlášeny kulturními
památkami, avšak pro obec Tismice mají značný kulturní
a historický význam.
Zastupitelstvo obce dále schválilo předložený záměr
obnovy, nazvaný „Restaurace kapličky sv. Václava v Limuzích
aneb založení tradice Svatováclavských slavností“.
10/6/2011 ZOT schvaluje odpis pohledávky za uhynulého psa paní Jalovcové z Limuz (rok 2010) ve výši 50,- Kč
a pohledávku za odpad pana Lázničky, který se v roce 2010
v nemovitosti vůbec nezdržoval, ve výši 500,- Kč.
Zastupitelstvo dále schvaluje vyřazení veřejného osvětlení
v Limuzích, pořízené v roce 1980 za 11.700,- Kč, i.č. 24,
k 30.8.2011 z majetku obce Tismice.

Všechny zápisy z řádného zasedání Zastupitelstva obce
Tismice lze najít na webových stránkách obce Tismice
www.tismice.cz, aktuální zápis z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Tismice je vždy vyvěšen na obecním
úřadě v Tismicích.

■

ZASTUPITELÉ SE PŘIPOJILI K VÝZVĚ

■

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

...Koncem léta byla dokončena výstavba parkoviště
a chodníku u fary v Tismicích, první etapa rekonstrukce uličního prostoru v Tismicích Lajtlovicích. Stavěla zde firma
AVE Kolín s.r.o., která v Tismicích prováděla rekonstrukci
chodníků a veřejného osvětlení v letech 2008 a 2009.
Skutečné náklady akce činily cca
607.207,- Kč a byly uhrazeny
z rezervy obce Tismice.
Vzniklo zde pět nových parkovacích míst a část chodníku, snížena a ukryta pod terén byla
nevzhledná vodovodní šachta.
Původní studna, která je bohužel
málo vydatná a nestačí pro zásobování hřbitova, byla rovněž
zakryta. Osazeno bylo rovněž
nové dopravní značení a vydlážděno místo pro separaci odpadů.
Vzniklý travnatý ostrůvek jsme
zvelebili výsadbou hlohyně. O další
výsadbě a umístění laviček uvažujeme po dokončení plotu kolem
farní zahrady.
Setkali jsme se s názorem, že
parkovací místa jsou příliš úzká.
Tuto skutečnost jsme ověřovali
ještě v průběhu výstavby. Projekt
je opravdu v souladu s normami.
Parko-viště je určeno především
k přechodnému parkování malých
osobních vozidel, zejména pro
návštěvníky kostela či soukromé
návštěvy občanů zde žijících.
Jistě, že širší místa by parkujícím
přinesla daleko větší komfort
a pohodu, avšak tato lokalita vyžaduje volit úsporná řešení, neboť
nároky na množství parkovacích
míst zde stále rostou. Přitom par3

TRUBADUR PODZIM 2011 vla_Sestava 1 10/7/11 2:02 PM Stránka 4

PODZIM 2011 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

AKTUÁLNĚ Z OBCE
koviště není určeno pro trvalé parkování místních občanů,
pokud mají k dispozici vlastní dvůr či garáž.

(ou)

...Nákladem 133.080,- Kč byla během srpna provedena
oprava komunikace u Mateřské školy v Tismicích, oprava souvisejícího betonového chodníčku a výsprava komunikací
u obecního úřadu a v Lajtlovicích. Výsprava byla provedena
firmou KRISTONE, a.s. metodou ITHR (Infra Termo
Homogenizační Renovace). Jsme si vědomi toho, že stále jen
„záplatujeme“ ty nejhorší jámy a výtluky, na generální rekonstrukci a novou výstavbu má obec jen omezené prostředky.
Na jeden den jsme si rovněž pronajali kartáčový zametač
od firmy Nykos a uklidili to nejhorší v centru obce.

(ou)

...Nová silnice však přece jen bude! Lze-li důvěřovat plánu
Středočeského kraje, pak nás během listopadu čeká úplná
uzavírka silnice III/1135 Přišimasy-Tismice v důsledku její
opravy, včetně vedení obousměrné objízdné trasy. Technologie opravy komunikace: frézování povrchu vozovky, částečná
recyklace a vyrovnávka, spoj. postřik, ABS 5 cm, výšková úprava sjezdů, kanalizačních vpustí atd. Součástí kobercové úpravy je ošetření příčných a podélných spár, úklid staveniště.

Davídek v žabičce.

Pokládka asfaltové živice bude rozdělena na 2 etapy, z důvodu
dopravní obsluhy obce Limuzy BUS. Investorem stavby je Středočeský kraj, zhotovitelem Pražské silniční a vodohospodářské
stavby, a.s. Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.
Věříme, že si při svých cestách do Českého Brodu oddechnou
zejména limuzští, kteří si zde ničí svá auta již řadu let.
Objízdné trasy cca na měsíc zatíží provoz v obou obcích,
avšak za novou komunikaci to jistě stojí.

(ou)

Naše hřiště, má již nějaké šrámy, avšak je stále živé.
Máme opravdu radost, že se na hřišti dětem tak líbí. Zajímavé
je pozorovat tlupu „zelených svítících broučků“ jak pod dohledem paní učitelky přeskakují z jedné průlezky na druhou. Mrzí
nás, že zmizely všechny míčky od prohazovala. Dodali jsme
nové. Jak dlouho vydrží???
K úhoně přišla rovněž Žába kuňkalka – prohazovalo. Přišla
o jednu stupačku. Opravu jsme již zajistili. Prosíme však hlavně
ty starší a těžší teenagery, aby herní prvky nechali mladším
a nezkoušeli jejich odolnost. Děkujeme za pochopení.

Nové parkoviště.

Kolegyňka připravující se na slavnostní otevření hřiště.
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Děti na veverce.

(ou)
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■

Pozor zpomallte!!!

Vážení spoluobčané, v srpnu byla obnovena spolupráce
s Městskou Policií Český Brod v oblasti měření rychlosti
projíždějících vozidel. Během srpnového měření byly zaznamenány dva přestupky dle §22.1f/4 za 2.000,- Kč. Věříme,
že toto opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu
v Tismicích.
(ou)

■

Máte-li o zasílání SMS zpráv zájem, napiště nám e-mail
na ou.tismice@volny.cz nebo přijďte osobně sdělit své
telefonní číslo.
(ou)

■

Komunikovat s námi můžete
i prostřednictvím Knihy návštěv
na www.tismice.cz

O hromadné SMS zprávy je stále
větší zájem

Obec Tismice již řadu měsíců využívá možnosti rozesílat
hromadné SMS zprávy všem občanům či chatařům z Tismic
a Limuz, kteří o tuto službu projevili zájem. V současné době
máme v adresáři 116 kontaktů a jejich databáze je stále otevřená. Obecní úřad Tismice Vás touto cestou informuje např.
o nalezených psech, o vypínání elektřiny, o blížících se kulturních a sportovních akcích, sběru odpadu apod. Tyto informace naleznete aktuálně také na www.tismice.cz a v listinné
podobě na obecních vývěskách. Upustili jsme od tisku a roznosu letáčků do schránek. Věříme, že každý, kdo má o informace zájem, si je může výše uvedenými způsoby zjistit. (ou)

■

Obecní trička – vhodný dárek pro návštěvu
či vaše blízké

Obec Tismice nechala navrhnout a vyrobit trička s obecním znakem
a motivem tismické basiliky. Nosí je již mnozí z Vás, kteří jste přiložili
ruku k dílu při stavbě hřiště nebo jiným způsobem pracujete pro své okolí.
Trička jsou takovým poděkováním obce. Věříme, že je budete rádi nosit
a prezentovat tak naši obec v regionu. Motivem je obecní znak, tričko
tedy není určeno pouze tismickým, ale i limuzským občanům. Tričko
je možné si zakoupit ve stánku obce Tismice při různých kulturních a společenských akcích nebo přímo na Obecním úřadě v Tismicích. Trička jsou
v provedení bílém a černém, v různých velikostech. Cena 180,- Kč.
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Žádáme znovu o další finanční
prostředky

V pořadí 5. výzva Leader MAS Regionu Pošembeří nás
nezastihla nepřipravené. Dne 19.9.2011 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
10.10.2011 proběhla veřejná obhajoba projektů.
(ou)

■

Hasiči za pomoci krajských prostředků
zmodernizují své vybavení

Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS bude v rámci projektu „Modernizace vybavení dobrovolných hasičů v Tismicích“ částkou 118.000,- Kč
z celkových nákladů projektu 124.533,- Kč podpořen
nákup kloubového rozdělovače, sacího koše Profi, hadic
C52 Flammenflex, hadic B75 Flammenflex, savic ProfiExtra, nákup přileb Rock Climb Eco a modernizace PS 12.
Žádost o dotaci ve spolupráci s Jiřím Kozou připravila
starostka obce.
(ou)

■

Projekt rekonstrukce původního objektu
Společenské místnosti v Limuzích

V souvislosti s oživením spolkové činnosti v Limuzích
a působením občanského sdružení Život pod Klepcem byl
vytvořen technický projekt pro rekonstrukci staré,
původní části dnešní Společenské místnosti v Limuzích.
Objekt, který v minulosti sloužil jako knihovna čizastávka, je zdevastovaný, staticky narušený a proto jej již
řadu let nelze využívat. Obec má zájem na záchraně
objektu zejména nyní, kdy se začíná rýsovat jeho smysluplné využití. Nově vzniklý prostor by se totiž mohl stát
zázemím pro činnost občanského sdružení a poskytl by
důstojný prostor pro pořádání akcí pro děti i širokou
veřejnost. Děti by při Mikulášské nadílce mohly mít
napříště k dispozici dvě místnosti namísto jedné.
Sdružení by nově zrekonstruovanou klubovnu mohlo využít i jako kancelář apod. To vše jsou zatím plány. Ing.
Školová zpracovala technickou dokumentaci, kterou
občanské sdružení připomínkovalo. Nyní probíhá povolování stavby na Městském úřadě v Českém Brodě.
O způsobu financování celé akce není ještě rozhodnuto.
Rekonstrukce objektu v plném rozsahu nebude financována z dlouhodobé rezervy obce. Pokud by se však celou akci
6

podařilo zrealizovat pomocí dotace a Život pod Klepcem
by se ujal administrace projektu, pak je obec připravena
nést podíl spolufinancování. Vše je doposud v jednání mezi
obcí a občanským sdružením, záleží rovněž na aktuálně
vypisovaných dotačních titulech.
(mz)

■

Pozemkové úpravy

Tuto agendu má v rámci Obecního úřadu Tismice na starost Ing. Jana Školová, která pro Trubadúr připravila
několik informací pro lepší pochopení věci. Informace čerpala přímo od pracovnic Pozemkového fondu a také z brožury Ministerstva zemědělství, kterou si můžete stáhnou
v plném znění z www.tismice.cz, kapitoly Pozemkové úpravy. Obecní úřad je připraven zodpovědět Vaše dotazy
a vysvětlit vše tak, aby žádost o provedení pozemkových
úprav v katastru Tismice i Limuzy mohla být podána co nejdříve.
(mz)

■

Rekonstrukce vedení NN v Tismicích –
bude, nebude?

Projekt na celkovou rekonstrukci kabelových rozvodů
ČEZ v Tismicích, vyjma Lajtlovic, které byly z důvodu
naměřeného podpětí zrekonstruovány na přelomu roku
2010/2011, byl schválen a stavební povolení nabylo právní
moci již před několika měsíci. ČEZem původně avizované
zahájení stavby v roce 2011 je v nedohlednu. Na naše dotazy odpovídají pracovníci ČEZu argumentem, že společnost
nemá dostatek finančních prostředků na obnovu svých sítí.
Zda přijdou Tismice na pořad jednání ještě letos nebo příští rok, je zahaleno tajemstvím.
Zákazníkem společnosti ČEZ je každý odběratel, tedy
každá nemovitost . Touto cestou bych Vás ráda požádala o jistý tlak na ČEZ i z Vaší strany. Máte-li zájem
o navýšení příkonu nebo je stávající příkon nedostatečný, pak zkontrolujte stav Vašich žádostí, popřípadě
je obnovte. Nebude-li společnost ČEZ cítit dostatečný
zájem o rozšíření příkonu ze strany odběratelů, bude
i nadále s rekonstrukcí otálet.
S rekonstrukcí kabelového vedení souvisí i rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Tismice. Cena výstavby nového
veřejného osvětlení je odhadnuta na necelé 3 mil. Kč.
Stavební povolení již nabylo právní moci. Bude-li otevřen
vhodný dotační titul, požádáme o podporu z EU, tak jako
v případě veřejného osvětlení v Lajtlovicích.
(mz)
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Život v „bytovkách“ a působení firem
Arnošt s.r.o. a AutoMotoNet s.r.o.
v Tismicích, aneb s dostatečným
odstupem…

Na jaře roku 2011 na podnět občanů i zemědělců a na základě nepřehlédnutelného znečišťování a devastace komunikace mezi bytovými domy v Tismicích vyzvala obec
Tismice dne 19.4.2011 pana Stanislava a Josefa Nehasila,
majitele komunikace a parkoviště před bytovým domem
čp. 113 v Tismicích k odstranění autovraků z parkoviště,
k zamezení hlučnosti, znečišťování a následné prašnosti
komunikace a hlavně k odstranění stavebního a jiného
odpadu z pozemku 366/1 (bývalá plocha pro skladování
a prodej jablek a nezpevněné související plochy). Zároveň
učinila dne 19.4. 2011 obec Tismice dotaz na stavební úřad,
zda byl požádán o vyjádření ke stavební činnosti či zemním pracem, probíhajícím na pozemcích před autoservisem
a dále dotaz na odbor životního prostředí v Českém Brodě,
zda bylo ukládání stavebního materiálu a odpadu na shora
uvedených pozemcích a dále na pozemcích v majetku pana
Radka Jordáka před autoservisem povoleno, resp. zda pan
Jordák či pan Stanislav a Josef Nehasil o povolení ukládání odpadu požádali.
Pan Stanislav a Josef Nehasil ve věci komunikace a nepovoleného skládkování stavebních odpadů a materiálu reagovali jen ústně v omezené míře. K odstranění vraků později
opravdu došlo, ve věci odpadů se stav nezměnil.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Český Brod
na dotaz obce neodpověděl, avšak provedl zde bez účasti
obce (která je ze zákona účastníkem řízení) šetření,
na jehož základě konstatoval, že činností pana Radka
Jordáka nedochází k porušování platné legislativy v odpadovém hospodářství a dále, že se stavební materiál skutečně
vyskytuje i na části pozemku 366/1 (ovocný sad – zemědělský půdní fond) a že je třeba požádat o vynětí ze Zemědělského půdního fondu.
Vedoucí odboru, ing. Rostislav Vodička, se v této věci
od konání svých podřízených později distancoval a přislíbil,
že se toto již nebude opakovat. Veřejně tento názor vyjádřil i na setkání starostů v Českém Brodě.
Stavební úřad obci Tismice ve svém vyjádření ze dne
17.5.2011 sdělil, že dne 26.4.2011 požádal pan Radek
Jordák o vydání rozhodnutí o změně stavby – oprava
a zpevnění povrchů na pozemku parc. č. 355/19 a 355/15
v k.ú. Tismice.
Obec ve své odpovědi ze dne 17.5.2011 stavební úřad
upozornila, že parcela 355/19 v katastru nemovitostí neexistuje. Dále upozornila, že obci nebyla předložena jakákoliv dokumentace, ke které by se mohla vyjádřit a upozornila, že stavební práce předcházely podání žádosti pana
Jordáka na stavební úřad. Obec požádala, aby byl přezkoumán záměr využití zpevněných ploch v souvislosti se stáva-

jící bytovou zástavbou a ve vazbě na závazné ukazatele
platného územního plánu obce Tismice. Obec Tismice rovněž upozornila na opakované mytí těžké mechanizace v prostoru před autoservisem a stékání odpadních vod až na hlavní
komunikaci a na možné ohrožení vodních zdrojů bytových
domů.
Stavební úřad řízení o opravě a zpevnění povrchů pro
nepředložení předepsaných náležitostí žádosti a nemožnost
dostatečného posouzení umístění a provedení navrhované
stavby přerušil a vyzval pana Radka Jordáka k doplnění.
Dne 7.7.2011 zahájil stavební úřad řízení o odstranění stavby oplocení na pozemku parc.č. 355/19 a 355/15 v k.ú. Tismice.
Mezi tím zaujalo zastupitelstvo obce k celé věci následující stanovisko:
Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích souhlasí s dosavadním
postupem starostky obce ve věci využití pozemků parc. č.
355/15, 355/16 a 355/19 (dosud nezapsáno v KN) v k.ú.
Tismice. Zastupitelstvo trvá na řádném projednání případné změny využití území v souladu s územním plánem obce.
Zastupitelé navrhli svolat pracovní schůzku s investorem.
Starostka
obce pozvala vedení firmy Arnošt s.r.o
a AutoMotoNet s.r.o. na společné jednání, jehož cílem bylo
vyjasnit záměry shora uvedených firem na území obce
Tismice a nalézt cesty k odstranění vzniklé situace, zejména pak snížit enormní zatížení bytové zóny v Tismicích prašností a hlukem. Schůzka se uskutečnila dne 20.6.2011
za přítomnosti pana Milana a Radka Jordáka a paní Šebkové, jednatelky společnosti, dále za přítomnosti zastupitelů.
Pan Milan Jordák představil svůj záměr zpevnit již oplocenou plochu před autoservisem zámkovou dlažbou a nově
vyasfaltovat část komunikace před autoservisem. Dále
záměr vybudovat na přilehlých pozemcích „kóje“ pro skladování stavebního materiálu a dále záměr přistavět ke stávajícímu servisu další dílnu pro nákladní automobily.
Uvažována je rovněž výstavba komunikace, umístěná kolmo
na hlavní průjezd obcí v místě mezi autoservisem a stávající ubytovnou. Bylo dohodnuto, že firma uklidí výjezd
na hlavní komunikaci mezi bytovými domy, zanesený štěrkem a bahnem a stejně tak související škarpu. Následně tak
firma učinila.
Dále bylo dohodnuto, že veškeré stavební práce budou
zastaveny a obci bude předložena stavební dokumentace
k zamýšleným projektům tak, aby se k těmto záměrům
obec Tismice mohla včas vyjádřit a byla řádným účastníkem všech stavebních řízení. Toto bylo přislíbeno. Dne
3. 10. 2011 byl obci předložen projekt pro dodatečné stavební povolení oplocení pozemků 355/15 a 355/19 v k.ú.
Tismice. Tento projekt posoudí zastuptelstvo obce na
svém příštím jednání. Zatížení komunikace mezi bytovými
domy bylo podstatně omezeno.
(mz)
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CO TO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Pozemkovými úpravami se prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje
se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Pozemkové úpravy bývají leckdy nutným předstupněm opatření protipovodňové prevence. Podílejí se také na obnovení
a digitalizaci zastaralého katastru nemovitostí.
Krajina v čase
Dramatická proměna české krajiny, jejíž příčinou byly
především změny politických a hospodářsko-ekonomických
poměrů, nastala v období 50. až 80. let 20. století. Během
kolektivizace zemědělství, došlo k rozsáhlému, a často
násilnému zabavování půdy z důvodu uspokojení tzv. celospolečenských potřeb. Došlo ke scelení drobných políček
v ohromné bloky orné půdy a k likvidaci všech prvků, které
tehdejším technologiím v obdělání půdy bránily. A to bez
ohledu na vlastnictví půdy. Pouze 1% soukromých zemědělců dokázalo kolektivizaci zemědělství odolat.
Od roku 1989 se vývoj krajiny začal ubírat novým směrem.
Mnozí vlastníci se ocitli v situaci, kdy jejich pozemky nejsou
přístupné, a tak se svých vlastnických práv dodnes nemohou
řádně ujmout a pozemky užívat. Složité vlastnické vztahy též
brání revitalizaci krajiny, neboť realizace nezbytných opatření jsou možné pouze na vlastnicky vyřešených parcelách.
Význam pozemkových úprav
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich
uživatele – nájemce lze shrnout do následujících bodů:
•
upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
•
možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytýčení
v terénu

•
•
•
•
•
•
•

úprava tvaru pozemků
možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
zvýšení tržní ceny pozemků
možnost zahájení užívání svých pozemků
(před pozemkovou úpravou nepřístupných)
ukončení zatímního užívání cizích pozemků
uzavření nových nájemních smluv na již zcela
přesnou výměru jednotlivých parcel

Proces pozemkové úpravy v praxi
Aby komplexní pozemkové úpravy mohly být zahájeny,
musí obec jako koordinátor pozemkových úprav, požádat
pozemkový úřad jménem vlastníků nadpoloviční většiny
výměry veškeré půdy. Poté je pozemkový úřad povinen
pozemkovou úpravu zahájit. Požádáte-li pozemkový úřad
o provedení pozemkové úpravy samostatně, bude vždy
na zvážení úřadu, zda pozemkovou úpravu provede.
Po zahájení úpravy pozemkový úřad rozhodne nejprve
o schválení návrhu pozemkových úprav, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň ¾ výměry pozemků, o kterých má být
rozhodováno. Schválený návrh pozemkových úprav je závazným podkladem pro vydání rozhodnutí pozemkového
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům. Zpracovatel pozemkové úpravy je povinen
ze zákona projednat návrh nového uspořádání pozemků
s každým dotčeným vlastníkem. Samotní vlastnící se tedy
zvou na úvodní jednání, zjišťování hranic pozemků, projednání návrhu a závěrečné jednání.
Náklady
Náklady spojené s pozemkovou úpravou hradí stát. Každý
vlastník, jehož pozemky byly řešeny v pozemkové úpravě,
má ze zákona nárok na vytyčení a stabilizaci vlastnických
hranic prostřednictvím plastových znaků. Náklady na vytýčení hradí stát.
(výtah J. Školová)

Zemědělská krajina k.ú. Tismice.
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Dětský den 2011 v Tismicích

Každoroční dětský den, uspořádaný tismickými hasiči,
nemohl chybět ani letos. Pro nás hasiče začal už ráno naložením všeho potřebného a přípravou trasy v lese, aby
se všem dobře šlo. Byl to nádherný slunečný den. Na startu natěšené děti, které se nemohly dočkat úkolů, co jsme
si pro ně připravili. Start byl tradičně u knihovny. Tam
vypisovaly kartičky dětem paní Pášová a paní Kozová, kterým moooc děkujeme. Děti pak vyrazily za úkoly. U prvního soutěžního úkolu na ně čekaly víly s koloběžkami. Dále
na ně čekal úkol přejít po laně, zatlouct hřebík, shodit

plechovky, házet míčky do klaunovy pusy, tunel, skákání
v pytli, chytání rybiček s vodníkem, kruhy, pexeso, střílení na branku. V lese mohly děti potkat již zmiňované víly
a vodníka, pak piráta, Pata a Mata, trpaslíky, čarodejnice,
klauny, ovečku, králíka, Červenou Karkulku, včelaře. Děti
plnily úkoly úplně skvěle a kde to přece jenom nešlo, pomohl táta nebo máma. Za odměnu dostaly vždycky něco dobrého. Po splnění všech úkolů daly kartičku naší šenkýřce
a ta jim za odměnu dala buřtíka a pití, co vypily. U šenkýřky byly k dostání i hranolky a pro tatínky pivko. Doufáme,
že se letošní dětský den líbil a že se příští rok setkáme
znovu.
SDH Tismice

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 8.000,- Kč.

Modrá víla s koloběžkou.

Zkusím to znovu.

Jen se trefit.

Vodníku, ty se máš, ty máš holínky.
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Dětský den v Limuzích

V sobotu 4.června se v Limuzích uskutečnil den dětí
a myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že se vyvedl
znamenitě. Pojďme nyní prostřednictvím tohoto článku
nahlédnout pod pokličku jeho příprav…Hned na první
schůzce organizátorů bylo jasné, že hlavním bodem bude
procházka na Klepec, během které budou děti plnit nejrůznější úkoly (poznat zvířata podle obrázků, určit,
ze kterého stromu spadla ta která šiška a podobně).
Za jejich splnění budou rozdávat razítka a ta pak promění na hřišti za menší dárečky. Na konci stezky měly děti
najít vzkaz, který jim napověděl, kde najdou ,,poklad“.
Tady nastal menší problém…Co by, kromě sladkostí,
mohlo být dětem odměnou za úspěšné splnění všech úkolů
na stezce? Nakonec podalo pomocnou ruku místní
zahradnictví a nabídlo, že na dětský den dodá sazenice
jahod. Ty se pak opatří zápichem nebo větrníkem (ten
nakonec vyhrál) a poklad bude na světě. To však neměla
být jediná odměna. Jako památku na tuto událost si měly
děti odnést i medaili.
Důkladná příprava se nakonec ukázala jako velice důležitá a na fáborky označenou trasu tak mohly přesně
ve 13.00 hod vyrazit k úspěšnému plnění úkolů jednotlivé
skupinky dětí, vždy pod dozorem minimálně jednoho
z rodičů. Každá skupinka získala nakonec část tajného
textu a po jeho složení a rozluštění našly děti ukrytý
poklad, který si rozdělily.
Celým dnem provázeli děti dva klauni, kteří pomáhali
s organizací dne a usměrňováním dětí mezi jednotlivými
stanovišti.
Mezi tím, než se děti vrátily z naučné stezky, se v prostoru mezi kapličkou a dětským hřištěm rozmístily jed-

notlivé atrakce pod dozorem organizátorů. Na dětském
hřišti byla umístěna opičí dráha a každý po splnění úkolů
mohl nahlédnout do sanitního vozu poskytnutého
Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Na prostranství
před vjezdem k sýpce byl zaparkován velký hasičský vůz
z vojenské posádky Letiště Praha-Kbely. Náčelník vozu
předvedl hasičský zásah, který sklidil obdiv nejen dětských účastníků.
Na silnici pak bylo možné navlékat korálky, nebo vytvářet na silnici barevné ornamenty a kresby z víček od pet
lahví. Pod kaštany si každý účastník mohl vyrobit antistresový balónek a za odměnu dostal balónek plněný heliem.
Před hasičskou kolnou byla dětská dílnička s malováním
sádrových odlitků a odvážlivci se nechali zamotat do toaletního papíru jako mumie.
Nejen holčičky využily služeb salónu krásy a nechaly
si pomalovat barvami celý obličej dle vybraného vzorníku.
Na nohejbalovém hřišti mohly děti závodit na slalomové
dráze na motorkách nebo koloběžkách, případně se povozit v trakaři tlačeným zdatnějším z rodičů. Pod lípou pak
pan Baloun připravil překvapení v podobě dvou závodních
aut na autokros, do kterých si mohli odvážní kluci sednout a na chvíli se tak stát závodními jezdci.
Zkrátka bylo toho tolik, že pak přišlo k chuti připravené občerstvení a obzvlášť pak s láskou připravené palačinky rodinou pana Reinische. Dospělí si mohli pochutnat
na výborném gulášku od pana Kováře. Byl to zkrátka
povedený den, který si vedle dětí užili i rodiče a prarodiče a strávili tak společně krásné odpoledne. Nezbývá než
poděkovat všem organizátorům a těšit se zas na příští
rok.
Jan Bouda

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 4.000,- Kč.

Přípravy vrcholí.
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Účastnice, ženy vedou.

■ Když

si dospělí hrají - Limuzský
sedmiboj

V Limuzích se na konci června sešla téměř celá vesnice, aby
mezi sebou porovnala svou sportovní zdatnost. Občanské sdružení Život pod Klepcem organizovalo první ročník sedmiboje
smíšených dvojic.
Při přípravě akcí na tento rok jsme původně zamýšleli využít
hřiště v centru obce a původně jsme pracovali s ideou realizovat turnaj v nohejbalu. Ale když jsme začali zpytovat svědomí,
kdo skutečně umí a zná nohejbal, bylo nám jasné, že tím niko-

ho neoslovíme. Proto vznikla idea udělat sportovní turnaj smíšených dvojic. Disciplíny jsme vybírali docela složitě, spíše jsme
museli vyřazovat. Nakonec se nám podařilo vybrat nohejbal,
ping-pong, šipky a líný tenis z těch spíš serióznějších. No, a aby
byla trocha legrace, k těm méně vážným jsme přidali skok
z místa, hod na cíl a štafetu v pytlích.
Hlavním mozkem a nenahraditelným sportovním ředitelem
se stal Petr Vejvoda, jehož zkušenosti nám pomohly udržet celou
akci na takové úrovni, že došlo i na vyhlašování vítězů. Jak je již
naším zvykem, opět se zapojila spousta lidí, kteří přidali ruku
k dílu. Ať už je to pan Dopita, který poskytl cisternu s vodou
(která se stala zdrojem mnoha veselí) a spoustu dalších pomůcek
a sám se ujal práce „v kuchyni“, tak Marek Čmelík a Honza Plašil
s pitím, pan Mičo, který připravoval jídlo a spousta dalších lidí
(omlouvám se těm, které jsem nejmenoval, máme málo místa ).
Celá akce začínala již ráno o půl deváté, některé členy jsme
horko těžko sháněli, někteří se odhlásili, někteří přihlásili, ale
nakonec nás bylo dost. Přišla povzbuzovat spousta lidí a jako
vždy se všechno vypilo a snědlo. Protože se celá akce vydařila,
tak se těšte na další ročník! A abyste nebyli ochuzeni o výsledky, nabízíme prvních pět míst:
1.
Tým Rumídci – Alena Vejvodová a Petr Vejvoda
2.
Go Diamond – Milada Eherenbergerová
a Václav Hamták
3.
Brožáci – Jana Brožovská a Petr Brožovský
4.
Kráska a zvíře – Andrea Čmelíková a Marek Čmelík
5.
Dvacettrojka – Helena Boudová a Honza Bouda
Jarda Páviš (občanské sdružení Život pod Klepcem)

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 3.000,- Kč.

Hod polínkem.

11

TRUBADUR PODZIM 2011 vla_Sestava 1 10/7/11 2:02 PM Stránka 12

PODZIM 2011 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ aneb ohlédnutí za létem
■ Okrsková

soutěž hasičů - Tismice 2011

Jako každý rok, i letos se naši hasiči zúčastnili každoroční
okrskové soutěže. Ta se koná střídavě v obcích Přehvozdí,
Tuchoraz, Mrzky a Tismice. Letoční ročník se konal v naší
obci. O to zajímavější bylo, že ji poprvé uspořádali hasiči
na louce za lesíkem. Ta je k podobným akcím naším sborem
hojně využívána.
Příprava začala již v pátek večer, kdy se všichni
sešli u hasičárny. Bylo potřeba naložit potřebné vybavení
na valník. Ten nám zapůjčil pan Borovský, kterému bychom
chtěli tímto poděkovat.V sobotu ráno, jsme se sešli, již
o osmé hodině. Protože bylo třeba vše důkladně přichystat.
Nejdůležitější bylo připravit občerstvení pro naše návštěvníky, ve formě klobás a dobrého piva.

Je to samá žlutá bublinka.

Slavnostní nástup všech sborů se uskutečnil o třinácté hodině, kdy se všichni soutěžící shromáždili uprostřed louky.
Po tomto zahájení se náš sbor chopil radostného úkolu, popřát
a obdarovat našeho dlouholetého člena pana Maturu, který
tento rok oslavil své kulatiny. Poté již první soutěžící začali
překonávat, předem připravené překážky, které jim v prvním
kole náš sbor připravil. Do druhého kola soutěže byli vyslání
nejlepší členové jednotlivých sborů. Jednalo se o to, vypít nejrychleji čtyři natočená piva. Tato část soutěže, se všem jistě
líbila. Poslední kolo patřilo již tradičně požárnímu útoku. Ten
se netradičně konal z jedné základny a jedné požární stříkačky. Tuto změnu všichni přivítali. Po skončení celé soutěže, bylo
připraveno vyhlášení výsledků a předání jednotlivých pohárů.
Doufáme, že se všem na naší louce líbilo a navštíví nás i na dalších akcích, pořádaných naším sborem.
SDH Tismice

No vida, jaký mají hasiči splávek.

Jako zamlada.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 10.000,- Kč.
12
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■ Memoriál

Petra Baumruka 6. ročník

25. 6. 2011 se na hřišti v Tismicích konal již 6. ročník
Memoriálu Petra Baumruka. Tohoto vzpomínkového fotbalového turnaje se zúčastnily jako každý rok 4 fotbalové
týmy. Tentokrát to byl fotbalový klub TJ Tismice, Tismice
stará garda, Přišimasy a Bylany. Kromě právě nehrajících
fotbalových týmů zaplnilo tribuny i několik desítek fanoušků.
Po čtyřech zápasech vypadalo pořadí takto:
1.
místo – Bylany
2.
místo – Tismice stará garda
3.
místo – TJ Tismice
4.
místo – Přišimasy

Na památku.

Každý tým si odnesl pohár, odpovídající jeho umístění.
O občerstvení účastníků turnaje i všech diváků bylo velice
dobře postaráno: pro zahnání hladu opékané klobásy a grilovaná kýta, pro zahnání žízně limonády a správně vychlazené pivo.
Před neúprosnými slunečními paprsky chránila zúčastněné nejen střecha tribuny, ale i připravené stany, které
původně měly být využity jako ochrana proti předpovídanému dešti. Naštěstí bylo velmi krásné fotbalové počasí.
Petr Baumruk nám ho tam „nahoře“ jistě zařídil. Děkujeme.

Fotbalisté

V zápalu boje.

TJ Tismice.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského,
sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 5.000,- Kč.
13
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U fotbalu ještě zůstaňme …..
TISMICKÁ FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí v naší obci jsme
se rozhodli založit fotbalovou školičku v obci Tismice.
Školička zatím funguje každou neděli pod vedením
Jiřího Zubíka a Pavla Školy. Cílem naší školičky je zjistit, zda to bude děti bavit, připravit jim čas strávený pohybem a v neposlední řadě se pokusit vychovat
malé fotbalisty.
Fotbalová školička je určena pro malé děti, které
mají zájem o fotbal. Do fotbalové školičky může chodit jak chlapec tak i dívka. Naše školička neurčila
věkové omezení, ale myslíme si, že by bylo vhodné hlásit děti až od 4 let.
Pokud máte zájem zjistit, zda to bude Vaše dítko
zajímat, přijďte se podívat na některý náš trénink.
Tréninky jsou v neděli od 16:00 na hřišti TJ Tismice,
čas se bude měnit podle potřeb a vzhledem k počasí.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách:
http://fotbalovaskolickatismice.webnode.cz/

Něco na zub.

Jana Školová

■

EHD 2011 – Dny evropského dědictví
v Tismicích

V den desátého výročí smutné události v New Yorku se
v Tismicích konal již 4. ročník Dnů evropského dědictví. Slunce
hřálo, jako by ani nebyl podzim, a tak mnozí trávili raději odpoledne u vody. Přesto se již kolem poledne začali trousit první
návštěvníci, kteří si chtěli prohlédnou samotnou impozantní
stavbu basiliky.
Před druhou hodinou byl panem farářem Matúšem Kocianem
slavnostně požehnán obecní prapor. Svěcení přihlíželo asi třicet návštěvníků. Následovala krátká vernisáž výstavy obrazů
pana Martina Mainera z Limuz. Smutné a bílé stěny kostela
rozveselila velkoplošná plátna, volné to pokračování série „Vize
pro tebe“. Také v marnici bylo instalováno jedno plátno.

V loutkovém divadle.

14

Požehnání praporu.

Program odpoledne pokračoval rukodělnými aktivitami pro
děti, které v místní obecní knihovničce připravila paní
Magdalena Bláhová. O barvení sádrových odlitků byl velký
zájem, kdyby bylo více místa a štětců, neváhali by prý ani
dospělí. Zároveň knihovna nabídla široké veřejnosti duplikáty
svého knihovního fondu. A tak pomalu každý návštěvník odcházel v podpaží s vybranou knížkou.

Martin Mainer.
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U knihovny.

V knihovně.

Kdo si chtěl naopak posedět u basiliky, pak tak mohl učinit
nad výtečnou kávou (kávovar zapůjčilo ELEKTRO Heřtus),
limčou a domácími koláči. V tradičním obecním stánku bylo
možné zakoupit turistické známky, pohlednice, letecké snímky
ale i nová obecní trička. K nahlédnutí byly vystaveny obecní
kroniky. Své křehké barevné výpěstky tu prodávalo Zahradnictví Coombes, zejména však velmi hezky vyzdobilo svými
listopadkami celý areál kostela. Mladé rodiny po té směřovaly
k lesu, do domu manželů Jindřiškových, kteří hrou Rusalka
slavnostně otvírali své rodinné loutkové divadlo.
V půl šesté se basilikou rozezněly chvály hudební skupiny
Jindry Černohorského Grace z Hradce Králové. Hluboce
duchovní texty a příjemné tóny navodily v kostele milou
a pokojnou atmosféru, klid a radost, kterou jsme si pak odnášeli s sebou domů. Věříme, že pro všech cca 150 návštěvníků
bylo nedělní odpoledne v Tismicích příjemným zážitkem.
Večer jsme byli trochu unavení,
ale spokojení z vydařeného dne.

V dobré pohodě.

Za tým organizátorů
Martina Zdražilová

Grace.

15
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■ Návrat

k tradici vítání občánků

V pondělí, dne 26.9.2011, se v Tismicích téměř po dvaceti letech uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Miminka
a batolata s jejich rodiči i prarodiči přivítala v tismické
basilice starostka Martina Zdražilová. Kostelem zaznělo
Dvořákovo Largo v houslovém provedení Karolíny Cháberové, studentky ZUŠ v Českém Brodě. Po krátkém projevu
dostalo každé z miminek bodýčko nebo tričko se svým jménem a znakem obce. Maminky obdržely růžičku. Přítomní
rodiče se pak podepsali do Knihy zápisu o uvítání do života.
„Čerstvá miminka“ se mohla vyfotit v romanticky nazdobeném proutěném houpacím košíčku.
Tento slavnostní akt by se měl opakovat cca každého půl
roku, podle počtu narozených miminek.
Jak mrňatům trička sluší, posuďte sami.
(ou)

Bětuška v tričku.

Verunka.

Marianka s maminkou.

Kája s maminkou.

Natálce se v košíčku líbilo.

16
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Zápis do knihy.

Svatováclavské slavnosti v Limuzích

V den státního svátku, 28.9.2011, uspořádalo občanské
sdružení Život pod Klepcem s podporou obce Tismice
Svatováclavské slavnosti. Na hřišti u hasičárny se v krásné slunečné odpoledne sešlo kolem šedesáti návštěvníků,
místních i přespolních. Děti zasedly ke stolečkům, kde
vybarvovaly obrázek kapličky, vyráběly krásné postavičky
z kaštanů nebo vyplňovaly znalostní kvíz o Limuzích. Ti starší si zase poseděli u dobré kávy či burčáku a společně
si povídali ve stínu slunečníků nebo si společně prohlédli
fotografie z dob svého dětství či mládí v Limuzích.
U kapličky byla instalována výstava opisů původních
listin, které byly kdysi umístěny v makovici limuzské
kapličky. Jan Psota přítomným pověděl o historii této
stavby, zazněly rovněž informace o připravovaném projektu na rekonstrukci kapličky, který připravila Václava
Coombesová. Kaplička by měla dostat novou makovici,
opravena by měla být omítka soklu i zdiva, na místo
obrazu by se měla vrátit dřevěná soška sv. Václava.
V půl čtvrté nastartoval pan Dopita svou plošinu
a spolu s Janem Boudou, Psotou a Jaroslavem Pávišem
umístili listiny s limuzským poselstvím do makovice
limuzské kapličky. Koláče místních hospodyněk lákaly
k ochutnání. Vládla milá a přátelská atmosféra.
(mz)

NA OBNOVU LIMUZSKÉ KAPLIČKY JE MOŽNO
PŘISPĚT FORMOU ÚČELOVÉHO DARU
na účet obce Tismice
č. 6124151/0100
variabilní symbol 0002

Verunka v tričku.

nebo do pokladny
Obecního úřadu Tismice.

Úryvek projevu k rodičům a dětem:

... „Člověk k životu potřebuje lásku. O dítěti to platí
dvojnásob. Milujte své děti a pečujte o ně. Jen tak z nich
vyrostou šťastní lidé. Ale buďte si vědomi, že hýčkané
dítě, kterému je od mala dovoleno vše a které není pevně
vedeno, nikdy nevyroste ve vyrovnaného a odpovědného
člověka. Je snazší dítě rozmazlit, než-li je správně vychovat. Myslete na to, že až zestárnete a stanete se více
či méně závislými na pomoci druhých, budou vaše děti těmi
nejbližšími lidmi, které budete mít.
Při výchově dětí se opírejte jeden o druhého. Vaše rodina je svým způsobem nekonečně větší, než naše obec, stát
nebo Evropská unie. V rodině se vytváří pocit bezpečí,
v rodině dítě hledá oporu a má vždycky někoho, kdo
je přijímá takové jaké je. S jeho klady i nedostatky.
I nejhlubší zranění dokáže rodina vyléčit. Ani škola
či stát i když může v mnoha ohledech pomoci, rodinu nenahradí. Žádný kluk přece neběží s rozbitým kolenem
na obecní úřad, ale běží domů ke své mámě a tátovi.“ ...

Děkujeme prvním přispěvatelům, rodině Průšově.

■ Jedeme

do divadla na My Fair Lady

Obec Rostoklaty vyráží pravidelně za kulturou. Letos
nám paní starostka Radka Nováková nabídla, abychom
společně vypravili autobus na prosincové představení
divadla Na Fidlovačce. Pozvánka byla rozeslána pomocí
SMS všem dostupným adresátům. Zájem o představení
projevilo 11 občanů z Tismic i Limuz.
(ou)
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PŘÍPRAVA KRIZOVÉHO PLÁNU
OBCE TISMICE

Vážení občané.
Obec Tismice pracuje na přípravě krizového plánu pro
případ řešení mimořádných událostí a krizových situací
na území obce Tismice. Krizový plán má zmapovat dostupné
zdroje a nástroje k řešení hromadných neštěstí, živelných
pohrom, ale i lokálních událostí. Plán by měl přehledně
popsat, jak co nejrychleji a účinně zabránit vzniku škod
nebo jak škody rychle a efektivně odstranit. Za tímto účelem se obce již v minulých týdnech obrátila na místní firmy
a podnikatele s žádostí o spolupráci a informace. Informace
poskytli a své prostředky v případě potřeby již nabídli:
Dušan Pangrác, Ladislav Borovský, Jan Šebek, ZP Tismice s.r.o. a Jatky Tismice, s.r.o., SDH Tismice.
Ostatní firmy a podnikatelé dosud na výzvu obce nereagovali.
Jednou z povinností obecního úřadu je seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení,
připravovanými krizovými opatřeními a způsobem jejich
provedení:
Území obce Tismice nepatří mezi akutně ohrožené
oblasti, přesto existují tato možná rizika:
lze předpokládat ohrožení z letních povodní
z místních dešťů velké intenzity (krátké trvání;
prakticky žádná možnost předpovědi; možné
katastrofální následky i v místech bez vodoteče)
tání sněhu spojené s deštěm v zimních měsících
pro odtokové poměry v obcích je rozhodující
skladba porostu a způsob hospodaření na pozemcích, ze kterých voda odtéká; nebezpečné
jsou svažité plochy s monokulturami širokořádkových plodin (např. kukuřice)
ke zvláštním povodním může dojít při stavbě
nebo provozu vodních děl, která se mohou vzdouvat
při narušení tělesa vodního díla a poruše výpustných
zařízení (Velký Tismický rybník; návesní rybník
pana Pangráce v Tismicích, návesní rybník v Limuzích (obec); majitelé vodních děl mají povinnost
bezodkladně hlásit urychlené odpouštění,
příp. nebezpečí hrozícího přelití a to jak starostovi
obce, tak povodňové komisi Města Český Brod
ostatním objektem ovlivňujícím odtok potoka
Bušince v Tismicích je most v centru obce Tismice
celková možnost ohrožení z hlediska povodňových
škod v Tismicích (Limuzích) je malá
v území v dosahu velké vody nebyl zjištěn větší
zdroj látek škodlivých vodám; takové látky se
mohou vyskytovat v soukromých firmách a u zemědělských firem, které jsou dle § 39-42 Z. č.
254/2001 Sb. zpracován vlastní povodňový plán,
popř. havarijní plán a provozní řády skladů. zdroj:
Povodňový plán Města Český Brod – správní obvod
obce s rozšířenou působností
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Stacionární ohrožující objekty
Subjekty zařazené do skupiny „B“
ORP Kolín:
Areál Lučební závody Draslovka a.s. Kolín zahrnující
závod LZ Draslovka a BIOFERM-lihovar, a.s.
MERO ČR, a.s. – PS a ČEPRO, a.s. – sklad PHM
Nové Město u Kolína
ZZN Polabí a.s.Kolín - agrochem.výrobky
ORP Český Brod:
žádný subjekt zařazený do skupiny „A“, „B“
ORP Říčany:
pouze 1 subjekt zařazený do skupiny „A“
L´ ORÉAL Jažlovice – logistické centrum, distribuční
sklad kosmetických výrobků

Kde získat informace? www.mvcr.cz/Hasiči
Povinností obce je rovněž zajistit osvětu a vzdělávání
občanů pro případ krizových situací. Proto se na stránkách
Trubadúru budete průběžně setkávat s návody, které Vám
umožní se v nenadálých situacích orientovat a jednat správně a uváženě. POMOHOU VÁM V TOM CHYTRÉ
BLONDÝNKY! Blondýnky naleznete i na www.tismice.cz ,
v pravém sloupci dole.
(ou)
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Poděkování

V sobotu 17. září se ve Vrátkově na hřišti uskutečnila
hasičská soutěž s večerní zábavou. Akce se zúčastnila
hasičská družstva mužů a dětí z Tuchoraze, Přehvozdí,
Mrzek, Tismic a Vrátkova. Na prvním místě se umístili
hasiči z Tismic. Hasičská soutěž se ve Vrátkově konala
naposledy někdy kolem roku 1975, před více jak 35ti
lety. Doufejme, že ta další se bude konat dříve.
Večer nám k tanci i poslechu hrála skupina Syntéza.
Všichni se dobře bavili, takže po půlnoci se nikomu
nechtělo domů.
Celou akci organizovali členové a členky Sboru dobrovolných hasičů Tismice. Chtěl bych jim za to poděkovat.
Potěšili mne svým profesionálním přístupem a ochotou.
Bylo vidět, že mají velké zkušenosti s organizováním
podobných akcí.
Ing. Václav Pažout, starosta Vrátkova
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webových
stránkách www.vratkov.cz

OSOBNÍ ASISTENCE NEBO
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA?
KLIDNĚ OBOJÍ!
Zatímco pečovatelská
služba je českými seniory
hojně využívána, osobní
asistence je často spojována spíše s osobami se
zdravotním postižením.
Osobní asistence je přitom vítanou službou právě
pro seniory.
Většina pečovatelských
služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu.
Osobní asistence je připravena zajistit uživatelům
pomoc 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Využití služeb osobní asistence je
proto nejlepší možností,
jak zůstat co nejdéle v do-mácím prostředí bez zvýšených
zdravotních a bezpečnostních rizik.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje. Osobní asistent Vám pomůže
s péčí o sebe (s oblékáním, česáním a podobně), s osobní
hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, s péčí
o domácnost, s nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady,
na procházku, za kulturou či sportem i s dalšími úkony
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Malý hasič.

běžného života. Uživatel služby osobní asistence si může
být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv
bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho
jiného.
Služba je částečně hrazena uživatelem. Protože se nejedná o zdravotní péči, asistence není hrazena zdravotní
pojišťovnou. Lze na ni však čerpat příspěvek na péči.
Podle míry Vaší soběstačnosti Vám může být přiznán příspěvek na péči v rozmezí od 800 do 12 000 Kč. Více informací získáte na odboru sociálních věcí v místě Vašeho bydliště.
Služba osobní asistence je ve Středočeském kraji
dostupná například na telefonním čísle 736 505 554. Více
informací najdete na www.pecovatel.cz.
Kontakt: Mgr. Petra Kocumová, Hewer o.s., tel. 736 505
554, praha@hewer-os.cz
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ROK 1942
Počasí
Počasí tento rok bylo vcelku příznivé. Po krátké, mírné zimě
nastaly počátkem března deštivé přeháňky, které trvaly 12 dnů.
Potom se vyjasnilo a příznivé počasí trvalo až do července. Žně
probíhaly za dobré pohody a ani několik mírných deštíků nezpomalilo sklizeň. Byla dobrá, průměrná. I brambory a řepa se vydařily. A tak kontingenty obilí, olejnin i brambor se snažili místní
zemědělci plnit, aby měli pokoj od různých kontrol, které si pomalu počaly v obci podávat ruce.
Převzetí nářadí od hasičského sboru
10. srpna převzala obec do své správy nářadí, stříkačku a veškerá aktiva a pasiva. Stalo se tak z příkazu Zemského úřadu
v Praze. Další činnost obec hasičskému sboru zaručuje a zavazuje se uhraditi běžná vydání sboru. Hasičský sbor povede veškeré
příjmy a vydání odděleně a vykáže je ku konci roku v obecních
účtech. Sborový rozpočet předloží ve stanoveném termínu obci
ku schválení.
Nové dávky a poplatky
Stále stoupající náklady obce si vyžádaly zavedení nových
dávek a poplatků. 30. listopadu odhlasovalo obecní zastupitelstvo
dávku ze psů a to z prvého psa 32,-Kč, z druhého 48,-Kč a z každého dalšího 72,-Kč. Dále byla schválena dávka z karet K 1.20
za osobu po dobu konání hry.
Dávku ze psů předepíše a vybere obecní úřad. Vybíráním dávky
z karet pověřeni hostinští, kterým byly předány potřebné tiskopisy. Současně bylo rozhodnuto, aby byly vybírány obecním úřadem poplatky za vydané pasy a to K 5,- za 1 kus a za vydaný
domovský list K 10,-.
Mostní váha pana Nehasila
Pan Josef Nehasil nabídl obci ke koupi mostní váhu. Protože tato
byla a je dosud ve velmi špatném stavu, z koupě sešlo.
Krádež zvonů
Nic nebylo a nezůstalo okupantům svato, ani kostely ne.
Vládním nařízením bylo zdejšímu farnímu úřadu nařízeno odevzdati dva zvony. Stalo se tak v dubnu 1942. Odevzdány byly
zvony pořízené r. 1929 a to sv. Václav a Marie. Zbyl pouze zvon
zakoupený L. P. 1724.
Nebyl to radostný pohled na snímání zvonů zvoucích až dosud
k modlitbě a do chrámu Páně a pomyšlení, že budou rozlity
a zhotoveny z nich děla bylo přímo hrozné. Není proto divu, že
mnohým občanům, kteří byli účastni tohoto smutného divadla,
se zaleskly slzy v očích.
Přeměna školy
Říše, aby mohla nasadit kromě všech vrstev národa i učitelstvo, dala příkaz k přeměňování a stahování tříd. Tato „reforma“
postihla i zdejší obecnou školu, která byla přeměněna z trojtřídní, téměř 100 let trvající, na dvoutřídní. I. třída měla 47 žáků,
II. třída 56.

Němčina se rozlézá
Němčina se rozlézá víc a víc. Od března se jí počíná vyučovat již
od 1. třídy. Snad aby se mládež co nejvíce odnárodnila, ztratila
lásku k národu a vlasti a stala se povolným nástrojem v rukou utlačovatelů. A tak i naše škola pomalu začíná ztrácet školní charakter
a přeměňuje se po vzoru škol německých na učeliště, kde se děti učí
sbírat odpadky, pracovat na polích, hubit ohnici a hledat mandelinku. K učení jim mnoho času nezbývá. Vždyť Říše německá má dostatek svých „nadlidí“.
Vánoční prázdniny na škole
Vánoční prázdniny na zdejší škole byly prodlouženy v tomto roce
pro nedostatek uhlí až do konce února.
Atentát na Heidricha
Co krvavý katan Heidrich napáchal v českých zemích zla,
co životů nejlepších našich vlastenců nechal povraždit, co slz
a nezměrného bolu, ztrát na majetku způsobil, to se ještě dnes
nedá objektivně posoudit. Stále a stále se nacházejí doklady
o jeho brutálních plánech s českým národem, který měl „ochraňovat“. Hrdinným zásahem československých parašutistů ve spolupráci se sokolským odbojem podařilo se zničit tohoto upíra
české krve. Stalo se tak 27. května 1942. Dokázali jsme tak před
celým světem, že lid v historických zemích nikdy Němcům přisluhovat nebude. Po atentátu následoval výjimečný stav a strašlivá
persekuce, jíž padla za oběť i pokojná obec Lidice, jejíž muži byli
povražděni, ženy a děti nahnány do koncentračních táborů. Toto
krvavé dílo vzbouřilo svědomí světa a obrátilo pozornost k malému, statečnému národu uprostřed germánského moře.
Poslech zahraničního rozhlasu
Přesto, že na poslech zahraničního rozhlasu byly vypsány velké
tresty, poslouchali naši nebojácní občané vesele Londýn
a Moskvu. Příznivé zprávy, těch nebylo mnoho, se roznesly po vesnici velmi brzy mnohými ochotnými ústy.
Zrušení Mnichovské dohody
Zahraniční čsl. vládě se po značném úsilí podařilo docílit zrušení
potupné mnichovské dohody britskou vládou. 5. srpna 1942.
Podobné prohlášení vydala i svobodná Francie ústy generála
de Gaulla.
Rozpočet na rok 1943
Rozpočet na rok 1943 předpokládá řádnou potřebu K 38.467,-.
Úhrada K 21.357,-, schodek K 17.110,- se uhradí 125% přirážkami
k dani činžovní a 300% přirážkami k ostatním daním.
Kulminační bod německé expanse
Na východní frontě zaznamenávali Němci v tomto roce značné úspěchy. Urputné boje byly sváděny u Charkova a na Krymu,
kde Němci dobyli Sevastopolu a Voroněže. Tak učinili soustředěný útok na Rostov, který dobyli 24.7. Jejich hlavní síly směřovaly k Moskvě, jíž se značně přiblížily, a ke Stalingradu, kterého dosáhly počátkem září. Zatím se dostali i na … území
a postupovali ke Kavkazu, kde na hoře Elbrusu 5.630 m vztyčili
vlajku s hákovým křížem. Padl Novorosijsk a fronta se posunula
až na Nalčik a Alagir. V těchto dnech zněla nejpyšněji slova největšího válečného zločince Hitlera. Německý národ opojen
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nadšením, dělil se s Japonci, slavícími velké úspěchy v Asii
o vládu nad celým světem.
Obrat války
Ale právě tehdy byla míra fašistických úspěchů dovršena
a začal jistý pád. Leningrad, Stalingrad a Moskva vzdorovaly
obrovské přesile nepřátel. Rusko připravilo velikou zimní ofensivu, kterou chtělo prolomit přehradu mezi Kurskem a Voroněží v
oblasti volžské a také na jiných frontách připravilo Němcům
nepříjemná překvapení. Také Angličané zahájili v Severní Africe
ofensivu a tlačili Němce a Italy zpět k hranicím Tripolisu. Dne

8. listopadu 1942 ve 4 hodiny v noci se podařilo anglo-americkým
silám neočekávaným námořním manévrem obsadit několik přístavů v Maroku a v Alžíru. Německá branná moc odpověděla zajištěním jižního pobřeží Francie a vyloděním německo-italských sil
v Tunisu. 26. listopadu dal Hitler rozkaz zmocnit se francouzského loďstva, ale Francouzi sami potopili lodi, jimž se nepodařilo prchnout. A v zemi se přes německá opatření probouzel
aktivní odpor vůči Němcům. V čele stál generál se Gaulle, pro
něhož se prohlašovaly i francouzské kolonie. Celý svobodomyslný
svět se konečně chystá na rozhodující úder proti fašistickým
vrahům.

Z KRONIKY LIMUZSKÉ
ORGANIZACE FUNGUJÍCÍ V OBCI
Československý červený kříž
Místní skupina ČK nebyla v tomto roce příliš činná. Její činnost nezasáhla nijak hluboce do života obce, ani na těch úsecích, kde by měla. Počet členů se během roku zmenšil
o D.Bambáskovou, která zemřela. Počet dobrovolných sester
zůstává 6 a ošetřily asi 40 případů. Žádná z nich však neprodělala doškolovací praxi v nemocnici, jak je předepsáno. Placené
dárce krve ve vsi máme 4, neplaceného žádného. Jinak se scházel výbor v malém počtu členů jednou za čtvrt roku. Během
roku 1966 byly dvě výroční schůze a to 4.II. za rok 1965
a 2.XII. za rok 1966. Na prvé schůzi byly promítány zdravotnické filmy. Na druhé schůzi byly rovněž promítnuty dva filmy
a přednášel MUDr. Štěpánek o klíšťové nákaze, která je na Českobrodsku rovněž zahnízděna. Na obou schůzích bylo 25 členů,
což je poměrně malý počet. Zúčastnili jsme se i dvou schůzí
OVČK v Českém Brodě a zdravotnické konference – v březnu.
Výsledek všech schůzí je ten, že závady v obci musejí si občané odstranit sami a hlavně chtít je odstranit. Toto občané většinou nechtějí. Je jim to jedno.
V lednu vyškolily dobrovolné sestry J.Šašků a V.Navrátilová
11 dětí rostoklatské školy základní v POZ. 25.2. pořádala skupina večer zdravotnických otázek a odpovědí. Odpovídala obvodní lékařka MUDr. Hanzlíková. 11.3. bylo organizováno doškolování členů v obvazové technice, které vedla sestra Pokorná
z nemocnice v Českém Brodě. Účastnic 5. Práce se zdravotnickou
komisí MNV nebyla žádná, protože komise se celý rok nesešla.
Chlévy a mlékárna se nekontrolovaly. Otázka studní a jejich
osudu se rovněž neřešila. Ani staré železo, které se na jaře
sebralo, nebylo na podzim ještě odvezeno.
TJ Sokol
To co bylo napsáno o práci odbočky ČK platí v plném rozsahu
i o práci TJ Sokol. Občané nemají o tělesnou výchovu zájem.
Těžko se shánějí mladí cvičitelé, kteří by se ujali ZTV mladých
a dětí. A když se někteří přihlásí, cvičí krátkou dobu a pak
ho to omrzí a nechá toho. Počet členů má neustále klesající tendenci. V roce 1966 měl Sokol 55 členů, kdežto v roce 1965 měl
členů 76. A neustále se členové odhlašují, poněvadž mladí lidé
se stěhují ze vsi. Ve cvičebních hodinách ZTV se vystřídala
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Vlasta Nováková, Ladislava Nováková, Ing. Horynová a Jiří
Vosecký.
Turistický odbor a odbor stolního tenisu zanikl. Na jaře
sebrali členové, hlavně dorost, staré železo, jehož část byla
ihned odvezena a část zůstala ležet na návsi po celý rok. JZD
nenašlo příležitost železo odvést, ačkoliv jsme o to několikrát
žádali zdejšího agronoma F.Vondráčka.
Ke štafetě míru v listopadu se Sokol připojil pozdravnou stuhou.
Dostali jsme subvenci 500,-Kč na nákup drobného nářadí. Pro děti
které jedině cvičí, jsme připravili o Velikonocích beránčí pomlázku v sadě. 11.12. bylo dětské předvánoční odpoledne, spojené
s nadílkou, na které děti sehrály několik veselých scének. Výroční
schůze za rok 1966 byla až v lednu 67. Během roku se scházel užší
výbor, aby projednal různé organizační věci. Hřiště zůstalo
ve stavu nedodělaném. Organizovali jsme 8 zá-jezdů do divadla.
Místní lidová knihovna
V zimě v lednu až březnu se pilně četlo. Dětem jsme předčítali z Čapkovy knížky „Pejsek a kočička“, kreslili jsme s nimi pozdravy k MDŽ a k Velikonocům. Vysázeli jsme s nimi dva záhony růží
na návsi. Opatřovali jsme v rámci meziknihovní výpůjční služby
knihy čtenářům. Půjčili jsme si z OK v Kolíně 2x kolekci knih
pro své čtenáře. Po celý rok jsme vedli dokumentaci pro záznamy do obecní kroniky, kterou i píšeme. V prosinci jsme zakoupili
4 nové knížky za poplatky, které vybíráme za půjčené knihy.
Za rok 1966 bylo půjčeno 250 knih, 63 čtenářům. V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme obstarali 12 knih. Koncem roku
máme v knihovně 322 svazků.
Nákupní a prodejní Jednota viz služby obyvatelstvu
Členská schůze byla 5.2. poměrně četně navštívena. Projednávaly
se běžné věci. Nových, iniciativních návrhů nebylo. Je jasno,
že příštím rokem se nic nezmění. Dozorčí výbor i předsedkyně
Z.Uhlířová, zůstaly ve svých funkcích. Za svou práci byl dozorčí
výbor odměněn tím, že dostal lístky do divadla v Nuslích na 1.4.,
dále byl pozván na zábavní odpoledne v lázních Houštce, rovněž
v červnu a 3.7. na Mezinárodní družstevní den v parku J.F.v Praze.
Schůze v Českém Brodě a v Kolíně o práci Jednoty na vesnicích
se zúčastnila p. Růžičková a p. Jůnová. 19.12. bylo školení celodenní, předsedů a náhradníků v Českém Brodě. V listopadu dávala
Jednota členům restituci a to 20 Kč na 1 člena. Dozorčí výbor kontroloval 2 x měsíčně obchod Jednoty, ale pohostinství ne.
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Kulturní život vesnice sestává hlavně z návštěv divadla v Praze,
dále ze společných zájezdů, z poslechu radia a televize a konečně ze čtení různých novin a časopisů.
Z divadel se navštěvuje hlavně divadlo S.K.Neumanna
v Libni. V tomto roce byli jsme 4x v divadle Neumannově,
2x u E.F.Buriana, 1x na vídeňské lední revue a na zábavní estrádě
v Kolíně. Zájezdy do divadel organizuje jednak Sokol a lidová knihovna, jednak JZD. Průměrně se jednoho divadelního představení zúčastní 25-30 osob. Návštěva lední revue je mnohem větší.
Tato skvělá, ale duchaprázdná podívaná má na vesnici velký
úspěch. Zájezd byl letos jen jeden a to na vinobraní v Mikulově,
ve dnech 17.a 18. září. Spalo se, pokud se ovšem spalo, v autobuse. Účast 12 lidí z Limuz.
V radiu a v televizi se sledovalo s velkým zájmem mistrovství
Evropy v krasobruslení v Bratislavě a hned na to mistrovství světa
v Davosu. Ještě větší popularitu mělo mistrovství světa v kopané
v Anglii, v červnu.
Vlastní kulturní podniky byly jen tři a to 8.3. pořádalo představenstvo JZD večírek k MDŽ, 11.12. pořádal TJ Sokol předvánoční odpoledne pro děti. Konečně 3.12. byla zdravotnická přednáška
MUDr. Štěpánka o klíšťové encefalitidě. Tu pořádal Č.K.
Abychom si udělali přehled, co naše vesnice čte, požádali jsme
naši poštovní doručovatelku, paní Horkou o seznam časopisů
a novin, které se v naší vesnici odebírají. Uvádíme jména časopisů a počet abonentů.
Rudé právo
Zemědělské n.
Svobodné slovo
Lidová demokracie
Práce
Svoboda
Pionýr.noviny
Ohníček
Mateřídouška
Svět motorů
Hádanky a křížovky
Jednota bratrská
Věda a technika mládeži
Družstevní noviny
Co vás zajímá

19
23
6
2
4
5
1
3
5
3
1
1
3
12
1

Vlasta
Svět sovětů
Květy
Dikobraz
Kult.tvorba
Rádce zahrad.
Myslivost
Včelařství
Rozhlas a tel.
Zápisník
Lidé a země
Zdraví
Kupředu
Mladý svět
Živa

23
12
13
3
1
4
3
2
6
1
1
9
18
3
1

Hospodářství a politické dění v naší vesnici má poměrně malou
odezvu. Lidem z vesnice je především blízko život a dění vesnice
a okolí. Z politických událostí se komentuje americká válka
ve Vietnamu a šmahem se odsuzuje. Pak usnesení XIII. Sjezdu
KSČ bylo vzato na vědomí. Občany zajímala i návštěva francouzského presidenta de Gaulla v SSSR.
V září a říjnu rozvířila úprava cen potravin živé diskuse, hlavně při nákupu v krámech. Zdraženy byly hlavně některé druhy
masa, některé druhy kávy, cukr a sádlo. Nejlevnější druh kávy
tj. 10 dkg á 14,- Kč byl vzat z prodeje, takže nejlevnější káva
je teď 10 dkg za 16,- Kčs. Pak následovala úprava cen zemědělských výrobků, která by měla zajímat hlavně členy JZD, ale prošla téměř bez povšimnutí.
Z politických událostí zajímala vesnici návštěva s.Kosigina
v Paříži.

JZD Dukla – farma Limuzy je nejobtížnější kapitolou,
poněvadž těžko sháníme informace. Celkový průběh hlavních
prací ve výrobě rostlinné byl asi tento: v lednu se rozvážel
hnůj a přebíraly se brambory sadbové ve sklepě. V únoru
se čistilo okolí řízkových jam, cesty a dokonce i dvory.
To bylo prvně za poslední léta, že se čistily dvory. V této
velmi užitečné práci se pokračovalo ještě začátkem března.
Míchárna ve dvoře u Vondráčků se dostavuje, stejně jako
míchárna ve dvoře u Bambásků. Vyvážejí se dále hnoje
a v březnu se dokončuje jarní orba. Setí jařin bylo ukončeno kolem 15.dubna. Řepa byla doseta 18.4. Cukrovky celkem
je u družstva 185 ha, z toho 60 ha u Limuz. Počítá se
s výnosem 350q /ha. Letos na Limuzích bude hlavně pšenice
a řepa. Řepa se začala okopával 10.5. a současně se suší vojtěška, ke které se JZD po dlouhé době zase vrátilo. Řepa
byla rovněž dokopána a vyjednocena 1.6. V květnu už se sklízejí jahody ve Vrátkově. Je jich 9,5 ha , z čehož jsou 3 ha
v plné plodnosti. Sklizeň 120q / ha. Dodají 400q jahod.
To byl plán. Ve skutečnosti dodali 5 vagonů jahod a utržili
350.000,-Kč. Na starosti má tyto plantáže zahradník Václav
Sus, absolvent mistrovské a technické školy zahradnické
v Krči.
Pšeničné žně začaly 20.7. Pokračují velmi mizerně, protože
je mokro a pšenice leží. Pracují tu 3-4 kombajny, ale celé hektarové plochy se dosekávají ručně. Svízelné žně dokončeny
12.září, kdy byla z polí svezena i sláma po kombajnech.
Nakonec se sklízelo 6 kombajny. Hned po žních se začalo sklízení brambor ve Vrátkově. Během září, které bylo celkem
příznivé, se brambory sklidily. Řepu začali sklízet u Limuz
6.10. a to jednak ručně, jednak kombajny. Počasí se umoudřilo a tak se téměř všechna řepa sklidila 2 kombajny do 26.října.
V listopadu se už zase rozvážel hnůj a rozhazuje se s novou
metodou, rozstřelováním. Tato metoda záleží v tom, že se na pole
vyloží celý valník hnoje nebo kompostu, dá se pod to výbušnina, kterou střelmistr odpálí. Vyletí vysoký sloup, asi 15 m
hnoje nebo kompostu, rozletí se na všechny strany i na silnici
a následuje ohromná rána, kterou ozvěna opakuje. Ve vsi se třesou
okna, padají věci z polic, zastavují se hodiny, psi poděšeně
zalézají a ptáci poplašeně létají. Vypadá to tak, že místo klidných Limuz, jsme na vietnamském bojišti. Ale je to rychlé
a levné. Lidi to snesou. Za den padne takových 70-90 ran
a odstřelování trvá 5-6-10 dní.. V prosinci se pokračovalo
v listopadových pracech. Řepa dala místo plánovaných
350q/ha, jen 330q/ha.
Do 30.dubna měla být hotová kontrola katastru. Byl-li katastr zkontrolován, není nám známo. Výnos pšenice byl průměr
36q/ha.
Ze živočišné produkce zaznamenáváme, že plánovaná dojivost
na 1 krávu byla 2000 l a 160 vajíček na 1 slepici. Kolik se docílilo, není nám známo. V listopadu se vyměnily v drůbežárně
všechny slepice. V prosinci se zrušil chlév dojnic ve dvoře
u Bambásků, poněvadž tam některé dojnice byly tuberkulosní.
Tím se pravděpodobně úplně vymýtila TBC u skotu ve zdejším
družstvu.
Celkový příjem JZD za loňský rok byl 10.000.000,- Kčs.
Jednotka byla 22,-Kčs. Družstvo si zakoupilo na vlastní zájezdy pěkný nový autobus na 50 lidí za 150.000,- Kčs.
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Z KRONIKY LIMUZSKÉ
Počasí
Leden. Začalo pořádně mrznout. 3.1. mrazy sílily a největší
mráz -18 °C byl v polovině ledna. Po 20.1. se začalo oteplovat.
Sněhu bylo málo. Konec ledna byl beze sněhu. Únor byl velmi teplý
a slunný. Nejteplejší únor od r.1775. Někde začali s jarními pracemi, ale v Limuzích ne. Březen chladný, větrný, déšť se střídal
se sněhem. Nedalo se skoro vůbec nic v polích dělat.
Duben byl skoro stejný jako březen, jen vítr byl teplý. Třešně
a hrušky odkvetly v dubnu. Vlaštovky přiletěly 18.4., tedy skoro
o 14 dní dříve, než obvykle. Ozimy krásné. Květen začal krásně.
1. a 2. května byly nejteplejší dny za posledních 200 let, ale pak
se postupně ochlazovalo. Jablka odkvetla v květnu za špatného
počasí. Velká chladna byla ve dnech 26.-30.5., kdy byly velmi studené noci a zašly okurky. Srážkově byl květen normální. Červen
většinou slunečný a horký, bez dešťů. Na sv. Medarda nepršelo.
Konec června velmi chladný, studené větry a lijáky. Červenec byl
velmi špatný, mokrý, studený, bez slunce. Za celý červenec byly
jen tři letní dny. Srážky 40% nad dlouholetý průměr. Žně byly
tímto velmi znesnadněny, protože v polích stála voda. Srpen byl
stejný, jako červenec. Vůbec jsme se neohřáli. Počasí přálo různým plísním. Rajčata byla u nás v zahrádkách úplně zničena svi-

nutkou. Žně pokračovaly pomalu a svízelně. Září bylo o něco lepší,
než srpen. Proměnlivé počasí, méně pršelo a bylo chladno. Říjen
krásný, slunný a neobvykle teplý. Brambory se sklidily dobře. Byl
to nejhezčí měsíc z celého léta. Listopad byl rovněž poměrně
teplý a suchý. Koncem listopadu velký vítr. Prosinec poměrně
teplý a deštivý. Dlouho do prosince nebyla zem zamrzlá a dalo
se rýt. Časté slunečné dny. Srážek dostatek,150% dlouhodobého
průměru.
Celkem můžeme říci, že pro zemědělce bylo letos počasí velmi
nepříznivé, jak na jaře, tak hlavně v létě o žních. I pro ostatní byl
to rok se špatným počasím, protože jsme se v létě neohřáli.
To je stejný konec jako rok 1965. A tím uzavíráme zápis
za r.1966.
Skupina, která spolupracuje na kronice :
Anna Růžičková, kronikářka
Ludvika Doležalová za MNV
Anežka Jůnová za JZD
Marie Vosecká za ČK
Ing.Dr.Anna Horynová, dokumentátor a za Sokol.

O NÁS
■ Svá

■ Narodili

životní jubilea oslavili

Marta Vomáčková z Tismic
Alena Pášová z Tismic
Olga Poláková z Tismic
Věra Stöckbauerová z Tismic
Zdeňka Makovcová z Tismic
František Trpálek z Tismic
Milan Černý z Tismic
Hana Kortánková z Tismic

■V

se

Václav Hladeček z Tismic
Natálie Hynková z Tismic
Veronika Šermauerová z Tismic
Karolína Kotrbová z Tismic

zimních měsících svá jubilea oslaví

František Heřtus z Tismic
Václav Jindřišek z Tismic
Marcela Mandová z Tismic
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví.
Obecní úřad Tismice

TRUBADÚR

Dáreček pro novorozence.
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