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“Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne“

(Václav Havel)

Vážení spoluobčané.
Naději, víru, lásku, radost a optimismus, zdraví a pohodu ve Vašich domovech i Vašich srdcích
Vám přeje

Martina Zdražilová a celé zastupitelstvo obce Tismice

aktuálně z obce
■

Nová silnice Přišimasy – Tismice
potěšila

Konec roku 2011 přinesl do našich obcí dobře viditelné změny, kterých si nelze nevšimnout. Po dlouhém
dohadování a zmatku kolem rekonstrukce průtahové
komunikace z Přišimas do Tismic, kdy vypadalo, že
kraj (investor celé akce) nebude moci uvolnit peníze
na celou trasu, nakonec nebyl vynechán žádný úsek
komunikace. Prohloubeny byly i příkopy a upraveny
krajnice. Tuto změnu přijali všichni řidiči a také
chodci s nadšením.

V průběhu prací jsme s dodavatelem řešili nedostatečnou hloubku vyfrézování vozovky. Dozvěděli jsme
se, že povrch silnice - “kamení prolité asfaltem“nelze frézovat bez dalšího poškození silnice. Tato
komunikace totiž patří k jedné z posledních v kraji,
která nebyla od dob svého vzniku zásadně rekonstruována. Stejný typ komunikace máme také v centru
obce Tismice.
Řešili jsme i neupravený výškový přechod mezi komunikací a cestou vedoucí k zahradnictví v Limuzích.
Štěrk a šikovné ruce pana Ditricha nájezd upravily.
Velký podíl na úpravě příkopů má pan Josef Hladík,
který v rámci svého pracovního poměru zbavil křoví
obě škarpy od Tismic směrem k vysílači.

Dočista pak škarpy nejen kolem nové silnice, ale
také směrem na Novou Ves a Rostoklaty uvedla
parta dobrovolníků, která za sobotní dopoledne
naložila celý valník pneumatik a také jeden valník
různého odpadu, zejména stavebního. Velké poděkování patří Romanu Polákovi za organizaci brigády
a také Jaroslavu Dittrichovi z Limuz, Vladimíru
Kováčikovi, Zdeňku Bednářovi a Jiřímu Kozovi
z Tismic. Část odpadu odklidil již v týdnu Jan
Přibyl se synem Jonášem.
(ou)

■

Veřejné osvětlení v Limuzích

V polovině roku 2011 vyhlásila obec Tismice soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení v obci Limuzy
– III. část“. Z 5 posuzovaných nabídek byla vybrána nabídka firmy RAISA, s.r.o., která splnila všechny podmínky
zadavatele a nabídla nejnižší cenu. Ke kompletní obnově
veřejného osvětlení v Limuzích chybělo zrekonstruovat
2

Nová svítidla v Limuzích.

posledních pár svítidel na začátku obce (směrem od Rostoklat)
a v uličce vedoucí kolem č.p.50, 46, 54, 43 a č.e.102.
Umístění nových světelných míst bylo provedeno na základě výpočtu osvětlení. Na hlavní komunikaci byly rozmístěny
tři 8-mi metrové a na vedlejší šest 6-ti metrových stožárů
se svítidly typu ARC. Sadová a uliční svítidla byla osazena
sodíkovými vysokotlakými výbojkami se zvýšeným světelným
tokem a s příkonem 50W a 100W.

Práce probíhaly hladce v průběhu října a listopadu a celkem 9 nových svítidel veřejného osvětlení bylo zprovozněno v listopadu 2011. Celková cena díla činila 391.627,- Kč
včetně DPH. Práce byly dokončeny řádně a včas, jen
poslední sadové úpravy – osetí výkopů travním semenem
budou z klimatických důvodů provedeny v jarních měsících
roku 2012.
Limuzy nyní tedy mají kompletně zrekonstruováno veřejné osvětlení.
(ou)
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Pozemkové úpravy

aktuálně z obce

Pozemkový úřad v Kolíně obdržel dne 26.10.2011 naši
žádost o zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Tismice a Limuzy.
Naše žádost byla řádně zaevidována a zařazena do pořadníku podle data podání žádosti. Předpokládané zahájení
pozemkových úprav v obou katastrálních územích je v roce
2023. Zahájení pozemkových úprav může též ovlivnit příděl
finančních prostředků ze státního rozpočtu v příštích
letech.
Všem majitelům pozemků děkujeme za spolupráci na pří(ou)
pravě žádosti.

■

Bude se kácet v obecním lese?
Chceme znát váš názor

Zastupitelstvo obce Tismice poté, co byly dokončeny nové
lesní hospodářské osnovy (LHO), začalo uvažovat o zahájení
těžby v obecních lesích. Na poptávku obce reagovaly tři
firmy, které nabídly těžbu, prodej dřeva i obnovu porostu
se ziskem v rozmezí cca 40 – 200 tis. Kč.
Obec Tismice vlastní cca 3,2 ha lesa, přičemž těžba by
se měla týkat zhruba poloviny porostu. Tento by byl těžen
v pruzích, tzn. stávající porost by byl přerušen několika
mýtinami a vzápětí osázen novými stromky.
V tomto roce proběhla těžba v blízkosti plynovodu, jednalo se o soukromé porosty. Obec Mrzky plánuje v roce
2012 těžbu v omezeném rozsahu.
Zastupitelé zvažují výši nabízeného zisku a také se
zamýšlí nad budoucím vzhledem krajiny, hřebene táhnoucího se směrem k Mrzkám, který by měl být přerušován novou
výsadbou.

Ilustrační foto lesa.

Těžba nás v příštích letech nepochybně čeká, váháme
však, zda začít již v tomto roce.
Vážení občané, budeme vděčni za vaše názory a připomínky, které můžete směřovat ústně či písemně Obecnímu
úřadu v Tismicích. (Tismice 136; ou.tismice@volny.cz; 321
622 429). Děkujeme za vaše reakce.
(oz)

■

Hřbitov se dotace nedočkal, nový
rozpočet obce však s jeho částečnou
obnovou počítá

V roce 2011 jsme dvakrát neúspěšně žádali o finanční
podporu obnovy technického zařízení a výsadby hřbitova
v Tismicích. Bohužel jsme byli v programu Leader neúspěšní.
Přesto plánujeme zásadní změny v zásobování hřbitova
vodou. Odběr vody máme sice věcným břemenem zajištěn
z farní studny, potrubí je ale staré několik desetiletí,
pomalu dožívá. Také čerpadlo jsme několikrát v tomto roce
opravovali. Po té, co se podařilo přivést ke hřbitovu elektřinu, jsme „oprášili“ hydrogeologický posudek z roku 2008
a začali připravovat vybudování vrtané studny. Požádali
jsme o vydání územního rozhodnutí, bude následovat vodoprávní povolení. Zároveň jsme obeslali několik specializovaných firem s žádostí o zpracování finanční nabídky.
Předběžné pořizovací náklady na vrt včetně vystrojení
odhadujeme na cca 100 - 150 tis. Kč. Jde o dlouhodobou
investici, která zajistí kontinuální přívod vody na hřbitov
a ukončí problémy s nefunkčním čerpadlem nebo zastaralým potrubím, jehož rekonstrukce a dále rekonstrukce nového rezervoáru by si rovněž vyžádala nemalé prostředky.

Z tismické kroniky (r. 1948): „V letošním roce byla
dokončena stavba vodovodu na místní hřbitov. Náklad činil
podle ověřené zprávy hřbitovní komise 21.688,20 Kčs a byl
celý uhrazen z výtěžku sbírky, jejíž výsledek činil
22.147,20 Kč. Je samozřejmé, že za tuto částku by se
instalace vodovodu včetně nákupu materiálu nemohla provést. Vydatně přispěly dobrovolné brigády z Tismic, Mrzek
a Vrátkova, které organisovala hřbitovní komise. Náklad
Kčs 21.688,20 se sestává pouze z nakoupeného materiálu
a odborných prací.“

Také na obnovu urnového háje nezapomínáme. Zvažovali
jsme dvě možná řešení, o kterých jsme s některými občany hovořili. V úvahu připadá výsadba nízkého živého plotu
např. z tisu (již žádné thuje) nebo osazení nízkého dřevěného plůtku z tvrdého kvalitního dřeva (např. akátu). Obě
řešení se setkala s pozitivními ohlasy. Z Mrzek jsme měli
jeden negativní ohlas na dřevěný plot. Přesto, že jsme již
téměř před rokem formou dotazníků do schránek a prostřednictvím Trubadúru občany vyzývali ke spolupráci při
plánování obnovy hřbitova, odpovědí se nám dostalo žalostné minimum.
Máte-li tedy nyní zásadní připomínky a návrhy, neváhejte
nám je sdělit. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
(oz)
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■

Rekonstrukce elektroinstalace
sportovních kabin

V závěru roku byla provedena revize elektro všech obecních
objektů. V zásadě byly shledány závady, které byly slučitelné
s dalším provozem. Tyto budou odstraněny počátkem roku
2012. Pouze v případě bývalé hasičské kolny v Limuzích
a kabin fotbalového hřiště v Tismicích bylo konstatováno, že
do odstranění závad nelze tyto objekty bezpečně provozovat.
V Limuzích se jednalo o malou úpravu elektrických rozvodů,
avšak elektroinstalace a rozvaděč fotbalových kabin jsou
v havarijním stavu a vyžadují celkovou rekonstrukci, včetně
výměny rozvaděče. Nové rozvody a rozvaděč instaluje firma
Ing. Pavel Brejcha, Záryby. Rozpočet akce činí 45.000,- Kč
bez DPH, celkem odstranění závad a opravy ve všech obecních
objektech přijde na cca 65.000,- Kč bez DPH.
Revize veřejného osvětlení v Limuzích a nově zrekonstruovaných úseků VO v Tismicích byly dle očekávání v pořádku. Původní tismické osvětlení není nebezpečné, avšak
zastaralé a zcela nevyhovující. Revizní zpráva konstatuje,
že je určeno k celkové rekonstrukci, resp. k odstranění
nadzemního vedení a starých svítidel. Obec Tismice má
připraven projekt i
stavební povolení, „čekáme jen“
na Společnost ČEZ, kdy provede kompletní rekonstrukci
kabelového vedení. Tato měla být zahájena již v minulém
roce.
(ou)

■

Výstavba nových ostrůvků
autobusových zastávek linky 491

Na žádost obyvatel z českobrodského konce Tismic jsme
začali pracovat na zajištění povolení výstavby dvou nových
ostrůvků autobusových zastávek u Procházků a Strnadů
v Tismicích. V této části obce dorůstají malí školáčci a není
možné, aby tito docházeli po krajnici přetížené velmi frekventované komunikace na zastávku k bytovým domům
v Tismicích.
(ou)

■

Zájem o SMS-ky roste

Občané Tismic i Limuz se stále více zajímají o možnost
dostávat aktuální zprávy z obce prostřednictví textových
SMS zpráv. V databázi máme již 133 kontaktů. Zprávy přinášejí informace o pořádaných kulturních akcích, o termínu
sběru odpadu, odečtů elektroměrů či termínu vypínání
elektřiny. Úřad také informuje o zatoulaných pejscích či
platbách místních poplatků. Tato služba se setkala s velkými sympatiemi občanů.
(ou)

■

Restaurování kapličky v Limuzích

Občanské sdružení Život pod Klepcem nebylo bohužel
úspěšné se svou žádostí o finanční podporu restaurování
kapličky v Limuzích z programu Leader. Místní občané však
4

Robert Hons - Kouřimská PF.

věří, že k postupné opravě kapličky dojde. Svými peněžními
dary na účet obce Tismice č. 6124151/0100 již přispěli
tito ochotní dárci:
Jan Valentík
500,- kč
alena Průšová
700,- kč
zdeněk Průša,ml.
500,- kč
Vladimíra kantová
1.000,- kč
Záměrem občanského sdružení je vyměnit makovici na
střeše kapličky, opravit zděný sokl a do výklenku vrátit
kopii původní sošky. Za další finanční podporu toho záměru
vám velmi děkujeme.
(ou)

■

Kanalizace

Obec Tismice znovu zaregistrovala svou žádost o dotaci na
vybudování tlakové splaškové kanalizace v Tismicích do
Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR.
Žádost úspěšně prošla první administrativní kontrolou.
(ou)
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Vodovod
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PETICE

Firma INGAS pracuje na přípravě projektové dokumentace k vodoprávnímu řízení na akci Vodovod pro veřejnou
potřebu v obci Tismice a Limuzy.
(ou)

■

Kraj otevřel tradiční dotační tituly pro
rozvoj obcí

Požádali jsme o dotaci na vybavení obecní knihovny
v Tismicích, o dotaci na rekonstrukci elektrických rozvodů
fotbalových kabin v Tismicích a na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Tismicích. Výsledky dotačního řízení budou
známy v druhém pololetí roku 2012.
(ou)

■

Obnova zeleně

I v roce 2011 jsme se věnovali údržbě zeleně. Před svátky
byly na jaře pokácené stromy v Limuzích nahrazeny novými
jírovci – u dětského hřiště a před hospodou. Jasany podél
nohejbalového hřiště v Limuzích, které nepřežily minulou
zimu, byly rovněž nahrazeny novými vzrostlými sazenicemi.
V parku v Tismicích byl proveden odlehčovací řez v korunách lipek.
Perlička: Kácení a výsadbu stromů prováděl Robert Hons,
jenž fandí kostitřasům (viz. foto)
(ou)

■

Naše hlasité ne nárůstu kamionové
dopravy (viz. petice)

■

Trubadúru bude 10 let

Milí spoluobčané, občasník Trubadúr oslaví v tomto
roce své 10 narozeniny. Co by miminko vycházel jen
v omezeném rozsahu na jednotlivých listech. Později se
dočkal zpevněné titulní stránky a „sešití“. Také počet
stran se až zdesetinásobil. Postupem času se někteří
občané a také spolky (tak trochu z donucení) odvážili přispět nějakým tím článkem a tak Trubadúr již dávno není
jen snůškou informací obecního úřadu směrem k vám,
občanům..
Trubadúr není miminko. Není zcela jistě dospělým
a dokonalým, přesto si získal své místo ve vašich domovech. Jsme za to rádi a spolupráce s vámi nás velice těší.
Možná si jednotlivá čísla schováváte, někomu se to třeba
nedaří a rád by měl všechny výtisky pohromadě. Uvažujeme
o vydání občasníku v jednom svazku a to minimálně
pro potřeby a prezentaci obce. Máte-li alespoň předběžný zájem o zakoupení všech výtisků vydaných od roku
2003, svázaných do jubilejního svazku, dejte nám vědět
na obecní úřad. Cenové podmínky budeme na základě
zájmu teprve zjišťovat.
(redakce)

„za snížení kamionové dopravy na komunikaci č.
II/113 ve Středočeském kraji a za zmírnění jejích
negativních dopadů na obce a občany“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č.
85/1990 Sb. o právu petičním v aktuálním znění
My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Středočeský kraj podnikly všechny
možné kroky vedoucí k omezení kamionové dopravy na silnici
č. II/113, v úseku od Českého Brodu a silnice č. I/12 přes obec
Tismice, Mrzky, Doubravčice, Štíhlice, Žernovku do Mukařova
ke křížení s kutnohorskou silnicí č. I/2 a finanční podporou
investic do vybudování komunikací pro pěší a instalací dopravního značení (semafory, měřiče rychlosti apod.), popř. pravidelným měřením hmotnosti kamionů zmírnily negativní dopady
kamionové dopravy na obce a občany.
Kamionová doprava ohrožuje bezpečnost a zdraví chodců
zejména ve zúžených úsecích v centru obcí, narušuje statiku
nemovitostí ke komunikaci přilehlých, obtěžuje občany hlukem,
výfukovými plyny a prašností, devastuje samotnou komunikaci
a krajnice, narušuje plynulost dopravy a celkově výrazně dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu života v našich obcích.
Zvýšení kamionové dopravy si vysvětlujeme:
1. otevřením nové části Pražského okruhu a zákazem jízdy kamionů přes Barrandovský most, přičemž se kamiony nevrací zpět
na jižní spojku (Štěrboholy), ale hledají alternativní kratší
a nezpoplatněné cesty.
2. nedodržováním objízdných tras stanovených Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy v souvislosti se stavbou kanalizace
v Újezdu nad Lesy
Děkujeme.
Petici je možné podepsat na obecním úřadě v Tismicích.

■

Nové obecní vyhlášky pro rok 2012

V roce 2012 vstoupí v platnost nové obecně závazné vyhlášky. Sledujte webové stránky obce, popř. obecní vývěsku.
Po sejmutí lze do obsahu vyhlášek nahlédnou na webu obce:
www.tismice.cz/urad-obce/uredni-deska/vyhlasky/obecnezavazne-vyhlasky-obce-tismice/archiv úřední desky nebo
na Obecním úřadě v Tismicích.
Nově byly upraveny veškeré místní poplatky a dále vydán
Požární řád obce.
5
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■

Sazba místního poplatku ze psa se mění takto:
a)
za prvního psa
100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa
b)
téhož držitele
150,- Kč
Poplatek je splatný do 31.3. 2012
Sazba poplatku za likvidaci
komunálního odpadu zůstává

500,- Kč

Poplatek je splatný do 28.2. 2012. V případě, že
poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku
1.000,- Kč, je poplatek možno zaplatit ve dvou stejných
splátkách, nejpozději do 28.2. 2012 a 30.9. 2012.

Četníci.

6

Vánoční strom byl někomu trnem v oku

Neznámý „dobrák“ přestřihl světelný řetěz vánočního
stromu v Tismicích.
(ou)

■

Přípravy Masopustu Tismicích

Vážení spoluobčané. Byly to staré fotografie od pana
Buchara, které mne již před lety přivedly na myšlenku
uspořádat v Tismicích Masopust. Vrátkovští se k Masopustu
vrátili minulou zimu a nelitovali. Jak ukazuje stále větší
obliba kulturních a společenských akcí pořádaných různými spolky v Tismicích i Limuzích, či obcí, mají lidé chuť
setkávat se, společně se nejen pasivně bavit, ale i společně tvořit. Přes špatnou ekonomickou situaci, lavinu negativních televizních a novinových zpráv a „blbou náladu“
nechceme jen sedět doma. Mnozí lidé jsou opuštění. Mladí,
jež se do obce přistěhovali, teprve navazují nové kontak-
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ty. Pracující tráví většinu týdne v zaměstnání. Příležitostí,
jak poznat své spoluobčany, není nikdy dost. A tak to chceme zkusit – POJĎME SE SPOLEČNĚ BAVIT.

Kdy?
V sobotu 11. února 2012 odpoledne
Hraje a zpívá?
Kapela Jaroslava Hezkého z Nového Bydžova…a my všichni
Co se bude dít?
Průvod maškar spolu s muzikou obchází domy, provedou hospodyni v kole nebo jen zahrají písničku na přání…
a bude-li se líbit, dostanou za to něco malého na zub
nebo peníz. K průvodu maškar se může připojit kdokoliv
a může vesele „okounět“.
Další program?
Bude upřesněn.

■

Historie masopustu

Samotný název masopustního období může neznalé
dnes mást. Doba masopustu je totiž tradiční oslavou
hojnosti před střídmějším, postním časem předjaří, kdy
se jídelníček zúžil na pokrmy z trvanlivých potravin.
Podobné je to s mezinárodním pojmem karneval; maškarní veselí a hodování předchází době, kdy lidé na několik
týdnů „dali masu sbohem“ neboli vale. (Carne je v italštině či španělštině výraz označující maso, slůvko vale
se překládá jako sbohem.)
Přirozený běh někdejšího hospodářského roku vymezil
masopustu úkol sympatický všem jedlíkům: Řádně se
nasytit a užít si dostatku před obdobím, které do spíží
nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani z chovu a které
potrvá více než měsíc až do jarního probouzení přírody,
do Velikonoc. K veselé tradici masopustních maškar patří
smích i výsměch. Mladé paní tancují s medvědem, aby
do rodiny přibylo miminko. Ale zrovna tak karnevalové
masky mohou a mají parodovat souseda, starostu, poslance, událost, historii či televizní seriál. V minulosti se
během celého masopustního období, tedy od 7. ledna
do pohyblivého termínu masopustního úterý, na vsích
konávalo nejvíc svateb. Lidé věřili, že sňatky uzavřené
v této době budou šťastné a dlouho vydrží. Bylo to také
z praktických důvodů, v komorách byla hojnost zásob
a masa ze zabíjaček na pořádnou hostinu a na výslužky
pro celou obec. Svatba v masopustní době na bohatém
statku často trvala i několik dní.
Masopustní slavení se stále líbí, i když zásoby jídla
na příští týdny si už dávno nikdo nedělá. Tím hlavním je
dnes zábava. Kde je dobré jídlo a pití, tam bývá veselo.
A tak mnohde drží masopust, jak má být nebo znovu
rádi křísí tradici vepřových hodů, nejrůznějších vesnických bálů a nevázaného veselí. Vyvrcholením masopustu
bylo úterý, spojené s průvody maškar, které za doprovodu hudebníků (šumařů) chodívaly dům od domu.
Pila se rosolka, jejímž základem byla pálenka z jablek
nebo švestek. Do ní se pak přidávalo jiné ovoce nebo

koření. Tak vznikal bezpočet různých rosolek: malinová,
višňová, ale též levandulová nebo benediktýnka. Maškary
se cestou zastavovaly, přepadaly chodce, dávaly jim připít rosolky, za kterou vybíraly příspěvek na muzikanty,
a prováděly různé rozpustilé kousky. Zvláště spadeno
měly na ženy a dívky. Ty se často musely vykupovat
penězi či kořalkou.
Průvody byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou
mužskou mládež a mladé ženaté muže, později se jich
účastnila celá obec. Každá maska měla svůj význam
a funkci. K nejtypičtějším patřila maska medvěda, které
byl přisuzován magický charakter, a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství (tancem s medvědem, laškováním apod.). Někde
byl medvěd obtočený hrachovinou, které si hospodyně
trochu utrhly a daly do kukaně, aby jim dobře seděly
slepice. Medvěda na provaze vodil medvědář. Démonický
živel zemřelých předků symbolizovala postava Žida. Žid
se průvodu účastnil, ale nemluvil, netančil, jen pobíhal
mezi ostatními a trestal bičem nebo holí. Nosil s sebou
pytel, do kterého ukládal výslužku − jablka, koblihy,
uzené maso. Za nevěstu, podobně jako za cikánku,
vykladačku karet, tanečnice a baletky se obvykle přestrojovali chlapci. V maškarním průvodu nechyběli čerti
a kominíci, kteří ve staveních sbírali vejce, mouku nebo
hrnce se sádlem.
K oblíbeným maškarám patřila bába nesoucí v koši
dědka, nebo kůň − dva mládenci s plachtou a dřevěnou
či papírovou hlavou koně. Běžné byly i pohádkové postavy, masky démonické − smrt a čert. Masky představovaly i zástupce různých profesí (fotograf, farář, policajt aj.), někdy i konkrétní osoby. Často byly prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností
a neřestí. Novějšího původu jsou masky zvířecí, mezi
nimiž nechyběl velbloud, slon či opice.
Hospodář s hospodyní nabízeli příchozím klobásy,
kořalku, pivo, koblihy, koláče, boží milosti a cukrovinky,
do velkého talíře přispívali na muziku. Někdy si maškary
vybraly výslužku samy (pečeni z trouby, uzené z komína
apod.) Po obchůzce se průvod odebral do hospody.“
Taneční zábava končila o půlnoci, kdy musely všechny
nástroje utichnout a za všeobecného žalu se pochovala
basa (Masopust, Bakchus). Do necek, na desku nebo prostřený stůl či máry se položila basa pokrytá plachtou.
Při ,pohřebním‘ obřadu se upozornilo na domnělé prohřešky basy (Masopusta) v čase masopustních zábav.
Za tklivého nářku pak byla basa slavnostně vynesena ven
ze sálu a pohřbena.
Po tomto obřadu čas nevázaného veselí definitivně
skončil a sousedé se rozešli domů. Následující den se vydali na ranní mši a pro popelec − křížek z popela na čelo,
který jim připomněl marnost tohoto světa a zároveň měl
pomoci od bolesti hlavy“.

(zdroj: http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/tipy-navylet/jak-se-slavi-masopust/)
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■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 7/2011, ze dne 24.10.2011

Přijatá usnesení:
1-3/7/2011 Formální úkony

4/7/2011 ZOT konstatuje, že bylo s přítomným panem

Milanem Jordákem, Radkem Jordákem, paní Šebkovou a pro-

jektantam Alešem Jamborem dohodnuto, že žadatel připraví

kompletní dokumentaci k územnímu řízení zahájenému
Stavebním úřadem v Českém Brodě dne 26.4.2011, přičemž

tato dokumentace bude zahrnovat oplocení, zpevněnou plochu
a odlučovač ropných látek. Tato dokumentace bude v rámci

jednoho územního řízení předložena Obecnímu úřadu Tismice

k vyjádření , dále i stavebnímu úřadu. Dokumentace bude přejmenována na “Odstavná plocha pro stavební a zemědělskou
techniku na pozemcích 355/15 a 355/19 v k.ú. Tismice.

5/7/2011 ZOT souhlasí se záměrem pana Radka Jordáka

vybudovat příjezdovou komunikaci na parc. č. 355/1 a 355/6

v úvozové cestě parc. č. 690 v k.ú. Limuzy - v majetku obce

Tismice nechá stromy znovu posoudit odborníkem a ke kácení

přistoupí pouze v případě ohrožení majetku a zdraví lidí. Dřevo
bude případným zájemcům prodáno.

8/7/2011 ZOT souhlasí s provedením poptávky na těžbu

dřeva obecního lesa v Tismicích, resp. poptávky kompletních
služeb včetně znovuzalesnění. Poptáním pověřuje úřad obce.

9/7/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového

opatření č.5/2011.

10/7/2011 ZOT souhlasí s ukončením smlouvy o spoluprá-

ci s vlastníky pozemků rozvojové zóny

k 31.12.2011.
11/7/2011

OV1 v Tismicích

ZOT schvaluje projekt „Veřejné osvětlení

Tismice“, podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, tématické zadání „Velké projekty“ na rok

2012 a závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši

5% celkových nákladů akce z rozpočtu obce Tismice.

12/7/2011 ZOT schvaluje projekt „Tismická knihovna“,

v k.ú. Tismice k odstavné ploše pro stavební a zemědělskou

podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury

komunikace zcela nahradí stávající příjezd stavebních

a obnovy památek – podpora obecních knihoven“ na rok 2012

techniku na pozemcích 355/15 a 355/19 v k.ú. Tismice. Nová
a zemědělských strojů a dále příjezd zákazníků autoservisu

po komunikaci parc. č. 359, mezi bytovými domy v Tismicích.

Zastupitelstvo obce dále souhlasí se záměrem následně
po zprovoznění nové komunikace vybudovat na parcele

č. 355/16 skladovací boxy pro uložení stavebního materiálu
a zemědělských komodit a dále se záměrem vybudovat

na parc. č. 355/20 autodílnu pro opravu nákladních automo-

bilů.

6/7/2011 ZOT konstatuje, že návrh smlouvy Města Český

Brod o poskytnutí finančního příspěvku do vodohospodářského

fondu Města Český Brod je pro obec Tismice právně nepřijatelný a zastupitelstvo by mohlo být v budoucnosti napadeno, že
nespravuje majetek s péčí řádného hospodáře. Zájem obce

Tismice o připojení na ČOV v Českém Brodě trvá, avšak požadu-

je úpravu smlouvy v následujících bodech: smlouvu upřesnit

v otázce, na co konkrétně bude příspěvek využit a v jakých termínech se tak stane; smlouva by obecně měla obsahovat také

a obnovy památek, tematické zadání „podpora kultury
a závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši

5% celkových nákladů akce z rozpočtu obce Tismice.

13/7/2011 ZOT schvaluje projekt „Sportovní kabiny –

rekonstrukce

elektro“,

podání

žádosti

o

dotaci

ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární

prevence , tématické zadání „Podpora volnočasových

a sportovních aktivit“ na rok 2012 a závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů akce

z rozpočtu obce Tismice.

14/7/2011 ZOT schvaluje podání žádosti na projekt

„Tismice – splašková kanalizace“ do Programu rozvoje ven-

kova v rámci 14. kola příjmu žádostí a pověřuje starostku

obce vypracováním a podáním žádosti.

15/7/2011 ZOT schvaluje OZV č. 2/2011 o stanovení

podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty

a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

závazek druhé strany, týkající se realizace projektu a sankce

v souvislosti s jejich konáním.

Brod navržená výše smluvní pokuty je obecně považována

podaření MŠ Tismice za období 1.3.2011 – 30.6.2011 a ukládá

za případně neplnění tohoto závazku; konkrétní Městem Český

za neplatný právní úkon. Návrh smlouvy by měl též zohlednit

časovou reálnost zahájení stavebních prací obcí Tismice.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce sdělením tohoto
vyjádření Městu Český Brod.

7/7/2011 ZOT konstatuje, že na žádost pana Václava

Doležala z Limuz ve věci pokácení 2 ks jasanu a 1 ks kaštanu
8

16/7/2011 ZOT schvaluje Protokol o výsledku kontroly hos-

panu Boudovi provést kontrolu za 3.Q 2011 do 31.10.2011. Ing.
Bouda dále informoval o výsledcích kontrol finančního výboru

ZO Tismice za 1. a 2. pololetí roku 2011. Nebyly shledány nedostatky.

17/7/2011 ZOT schvaluje Zápis o provedené finanční kon-

trole hospodaření obce Tismice za 1. a 2. pololetí roku 2011,
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provedené dne 19.10.2011.

18/7/2011 ZOT ruší OZV č. 1/2003 o povinnosti rodičů dětí

navštěvujících Mateřskou školu v Tismicích přispívat na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve školním

roce 2003/2004

19/7/2011 ZOT bere na vědomí, že byla uzavřena Smlouva

o partnerství s Občanským sdružením Rozvoj Vrátkova k projektu „Cesta k lidem – revitalizace úvozové cesty na Dolejším

Vrátkově“ a dále Smlouva o partnerství s Občanským sdruže-

ním Život pod Klepcem k projektu „Restaurace kapličky

sv. Václava v Limuzích aneb založení tradice Svatováclavských
slavností“.

20/7/2011 ZOT souhlasí s vytvořením žádosti na zateplení

Mateřské školy v Tismicích do nové výzvy v rámci OPŽP.

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 8/2011, ze dne 29.11.2011

10/8/2011 ZOT schvaluje text dopisu - Připomínky obce
Tismice k předloženému Plánu dopravní obslužnosti území
Středočeského kraje.

11/8/2011 ZOT souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
k bytu v čp. 112 v Tismicích panu Patriku Měchurovi a to

do 30.8.2012. Zastupitelé pověřují starostku obce vypracováním a podpisem dodatku smlouvy.

12/8/2011 ZOT souhlasí vybudováním vrtané studny pro hřbitov v Tismicích a prozatím nesouhlasí s nákupem nového čer-

padla.

13/8/2011 ZOT souhlasí s uzavřením dodatku se společností Nykos a.s. na likvidaci komunálního a separovaného

odpadu v obci Tismice pro rok 2012. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 9/2011, ze dne 19.12 .2011

Přijatá usnesení:

■

1-3/8/2011 Formální úkony

Přijatá usnesení:

4/8/2011 ZOT schvaluje Návrh Rozpočtu (resp. jeho

závazné ukazatele) obce Tismice na rok 2012 jako vyrovnaný

5/8/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č.6/2011

6/8/2011 ZOT schvaluje soubor Vnitřních směrnic obce

Tismice, který zcela nahrazuje směrnice dosud platné. ZOT
dále schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 Požární

řád obce.

7/8/2011 ZOT nesouhlasí s použitím přeplatku úhrad

na provoz veřejné autobusové dopravy, zajišťované OAD

Kolín s.r.o., z roku 2010 ve výši 2.607,85 Kč jako dotaci

na pořízení investic souvisejících s provozováním veřejné
linkové dopravy v rámci PID.

8/8/2011 ZOT souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství

k projektu „Vybudování technologického centra ORP Český

Brod“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

9/8/2011 ZOT souhlasí s objednáním elektrikářských

prací (odstranění závad vzešlých z revizí prováděných
panem Ryšavým) u Ing. Pavla Brejchy dle předložené nabíd-

ky po úpravě ceny nástěnných svítidel.

1-3/9/2011 Formální úkony

4/9/2011 ZOT schvaluje Rozpočet obce Tismice (resp.
jeho závazné ukazatele) obce Tismice na rok 2012 jako
vyrovnaný.
5/9/2011 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č.7/2011 .

6/9/2011 ZOT schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2011 o místních poplatcích. ZOT dále pověřuje Petra
Heřtuse rozborem nákladů likvidace odpadů a srovnáním
cen a služeb f. Nykos s dalšími možnými dodavateli v termínu do konce března 2012 a dále jej pověřuje vytvořením
přílohy OZV č. 4/2011 na základě účetní závěrky roku 2011.

7/9/2011 ZOT podporuje sportovní aktivity malých fotbalistů a na zkoušku souhlasí s využitím sálu KD Tismice pro
zimní fotbalovou přípravu dětí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce přípravou a uzavřením dohody s panem
Zubíkem, která zejména upraví povinnosti nájemce v případě poškození sálu a jeho vybavení.
8/9/2011 ZOT pověřuje starostku obce zajištěním povolení a výstavby dvou autobusových zastávek linky 491
v Tismicích (u Strnadů) do zahájení školního roku
2012/2013.
9/9/2011 ZOT neschvaluje doplocení dětského hřiště
v Tismicích.
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10/9/2011 ZOT schvaluje Zprávu a závěry kontrolní
komise Zastupitelstva obce Tismice z kontroly plnění usnesení zastupitelstva za rok 2011.
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11/9/2011 ZOT podporuje Petici za snížení kamionové
dopravy na komunikaci č. II/113 a za zmírnění jejích negativních dopadů v intravilánu obce Tismice.
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Prostor Pro Vaše VyJádření
Obyvatelé kovárny v Lajtlovicích se na své spoluobčany obracejí s prosbou, aby skleněný odpad nebyl do kontejnerů
u fary ukládán v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. Tříštící se sklo obtěžuje nejbližší nemovitosti hlukem.
Děkujeme za pochopení.
(ou)

z činnosti sPolků a sdružení

■

Maškarní bál v Tismicích

V neděli 4.12.2011 zorganizovali místní hasiči v Tismicích již
tradiční maškarní bál pro všechny děti i dospělé. Akce byla
povedená – organizátoři moc dobře vědí, jak na to a děkujeme jim.
Hasiči připravili pro děti odpoledne plné zábavy, her, tance
a na závěr přišel i Mikuláš s čerty a chytrými anděly, kteří
znali i všechny dětské hříchy. Za básničku nebo písničku
do mikrofonu si děti, kterým se hlas třásl jenom málo,
vysloužily odměnu. Mikulášskou nadílku si nakonec odnesli i ti
více uplakaní a dokonce i ti, které čerti nejdříve nacpali
do pytle a zkoušeli odnést do pekla.
V průběhu odpoledne měly děti možnost proběhnou slalom
s pingpongovým míčkem, zatancovat si s nafukovacími balónky, zabojovat si ve hře o poslední židličku, konalo se také
oblíbené přetahování s lanem. Za každou soutěž byly připraveny sladké odměny.
Pro všechny přítomné hasiči připravili občerstvení a na hranolky se letos díky obřímu friťáku nečekalo.
za rodiče Jana Školová

■

… a za organizátory aneb Mikulášský
rej masek

První prosincovou neděli připravili vaši dobrovolní hasiči maškarní bál a mikulášskou besídku pro děti. Už
od páté hodiny ranní se začalo s vytápěním sálu, aby
odpoledne bylo všem teplo a příjemně. Pak následovala
výzdoba sálu, příprava občerstvení a také zkouška
hudební aparatury.

Úderem patnácté hodiny vše začalo. Z podia znělo dětské disco a v občerstvení bylo možné zakoupit kávu, čaj,
pivo, hranolky, pro děti byla zdarma limonáda.

Děti v krásných maskách princezen, čertíků, spidermanů
a jiných postaviček zaplnily sál a hned dostaly první úkol,
totiž vymalovat obrázek, za který byly odměněny sladkostí. Následovaly další soutěže: vhazování míčku
do otevřené pusy klauna, tancování ve dvojicích
s nafouklým balonkem, skákání v pytli, oblíbený tanec
okolo židlí. Nakonec bylo přetahování lana, do kterého
se ve velkém počtu zapojili i rodiče a mnoho z nich se
u toho opravdu zapotilo. Byl to veliký boj, ale stálo to
za to. Ze všech soutěží si děti odnesly nejen sladkosti
ale i drobné dárečky.

Po sedmnácté hodině se v sále mírně setmělo a očekával
se příchod Mikuláše. Přišel i s anděly a čerty. Příchod
čertů sice není u dětí oblíbený, ale i přes slzičky a zděšení těch nejmenších to všichni ustály. Andělé četli
z velké Knihy hříchů a všechny děti postupně chodily
k Mikulášovi zazpívat písničku nebo říct básničku.
Jenže čerti byli neoblomní a leckteré dítko strčili
do pytle a odnesli. Za chvíli se však nechali obměkčit
dětskými sliby a tak i ti nejzlobivější se nakonec vrátili k Mikuláši pro svůj sladký balíček. Nakonec bylo
pro všechny venku připravené ještě malé překvapení.
Po proslovu pana místostarosty Petra Heřtuse se za přítomnosti všech zúčastněných rozsvítil náš tismický vánoční stromeček a tak atmosféra Vánoc byla opravdová.
Všem, kdo se na téhle akci pro děti podíleli pořadatelsky,
tak i sponzorům, patří velké poděkování.

Odměnou nám všem byly rozzářené a rozradostněné tvářičky těch nejmenších.
za SDH Magda Bláhová

Čert si dělá zálusk.
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O židličku méně.

Při soutěži v hodu míčkem.

Rej masek.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 6.000,- Kč.
12
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■

Přišel nás navštívit Mikuláš aneb
Mikulášská besídka a rozsvěcení
stromku v Limuzích

V neděli 4.12. jsme pozvali děti i dospělé na Mikulášskou
besídku do naší klubovny (bývalé hasičské kolny), kterou jsme
vánočně vyzdobili a umístili v ní keramický betlém, který jsme
si před lety společně pod vedením paní Jarky Volné vyrobili.
Po setmění si děti za doprovodu kytary, na kterou zahrála paní
Dáda Kosová, zazpívaly koledy a každý si mohl vyrobit čelenku – holčičky andělskou – se zlatou hvězdou a kluci čelenku
s růžky, aby mohli vypadat jako malí čertíci. Společně pak
vyhlíželi příchod čerta, Mikuláše a anděla. Když dorazil čert
s velkými vidlemi, anděl s košem plným dárků a Mikuláš s bílými vousy, zazpívaly jim děti společně písničku. Čert po prvotní kontrole klubovny zjistil, že u nás v Limuzích jsou samé
hodné děti a tak byl vykázán za dveře. Poté mohlo každé dítko
ještě ukázat Mikuláši a andělovi, co se pro něj naučilo zazpívat, někdo přednesl básničku a každý dostal krásný mikulášský balíček plný dobrot.
Jelikož se nás sešlo mnoho (28 dětí a přibližně stejný počet
dospělých) a naše klubovna není zrovna velká, mnoho sousedů
zůstalo venku a uvítalo možnost připraveného občerstvení,
především teplý čaj a svařené víno.
Poté jsme se společně vydali k rybníčku, k tradičnímu
vánočnímu stromu, který jsme při zpěvu koled a doprovodu
kytary rozsvítili. Někteří z nás pak ještě strávili v klubovně
zbytek večera.
Věřím, že toto již tradiční předvánoční setkání se uskuteční i příští rok a nezbývá než poděkovat všem organizátorům.
Za Sdružení život pod Klepcem, Jan Bouda

Andílek.

Hraje a zpívá Dáda Kosová.

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového dění v obci Tismice částkou 4.000,- Kč.
13
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■

Rybovka v Tismicích aneb
jedno ze splněných přání

Vánoce jsou pro mnohé z nás časem shonu a příprav,
časem účetních uzávěrek a psaní závěrečných zpráv
či finišem nad dokončením nasmlouvaných zakázek,
pro které se někdy zapomínáme zastavit a zachytit pokojnou atmosféru tohoto zvláštního času.
Před třemi lety mě možnost zazpívat si Rybovku
s českobrodským pěveckým sborem VOX Bohemica
utvrdila v poznání, že ztišení v předvánočním čase je
mnohem důležitější než 10 druhů cukroví a naleštěná
okna. Všude tam, kde sbor zpíval, potkával usměvavé a
spokojené lidi. Napadlo mne, že i „tismičáci“ a krásný
prostor basiliky by si zasloužili, aby tradiční česká
Rybovka zazněla i zde.
Za těch pár let už vím, že tismičtí i lidé z okolí mají rádi
vážnou muziku, že jsou to docela nároční diváci, kteří ocení
staré mistry. Navíc v tak krásném koncertním prostoru,
kterým naše basilika bezesporu je. A tak lidé přišli i tentokrát a spolu s muzikanty, kterých bylo kolem 65 zcela zaplnili každé volné místečko. Plno bylo i na kúru. Basilika praskala ve švech, všichni měli k sobě blízko a hudba i slova,
která si možná pobrukovalo mnoho diváků, zaplnila prostor
i v našich srdcích.
Zážitek byl o to intenzivnější, neboť jsme vzpomenuli
na právě zesnulého bývalého prvního polistopadového
prezidenta, pana Václava Havla.

Teplé a sladké pohoštění uvítali muzikanti i diváci.
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Kostel byl zaplněn do posledního místečka.

Všichni přítomní uvítali teplé a sladké občerstvení,
o které se postarali Václava Coombesová a Petr Heřtus.
Dík patří všem kuchařkám, které napekly. Lidé byli
v předvánočním čase také velmi štědří, dobrovolné vstupné pokrylo z 80% náklady celé akce. Tedy i všem návštěvníkům patří velké poděkování. Nechyběl ani náš „dvorní“
fotograf Pepa Dedik i jemu patří dík.
Martina Zdražilová
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Rybovka vyplnila celý prostor basiliky a všechny chytla za srdíčko.

Tismický Betlém.
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■

Ani knihovna se nepřichystala
k zimnímu spánku

Dne 5. a 6.10.2011 se k nám do Tismic přijeli podívat dva
páté ročníky II. Základní školy z Českého Brodu. Děti
pod vedením Mgr. Kemrové a Horové nejprve navštívily
zdejší baziliku.
Za doprovodu pana Přibyla si děti prohlédly celý kostel
a vyslechly malou přednášku o jeho historii. Nakonec si vybraní žáci mohli zazvonit na zvon.
Následovala exkurze do naší malé knihovny za asistence
Karolínky Bláhové. Děti si zde prohlédly knihy i expozici archeologických nálezů ze slovanského hradiště
(Na Hradišťatech), vytvořenou panem Josefem Bucharem
z Tismic.
Nakonec se děti zastavily na dětském hřišti a vyzkoušely
všechny nabízené atrakce. Všem se výlet do naší vesnice
moc líbil.
Magda Bláhová – knihovnice

■

Jak to vidí žáci?

Sloh – žáci o výletě do Tismic.
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■

A co o Tismicích napsaly paní učitelky?

Jednoho říjnového dopoledne jsme vděčně přijali nabídku paní Bláhové, jejíž dceru učím, abychom navštívili vesničku Tismice, kterou máme od naší školy vzdálenou patnáct minut autobusem.
Místní románská basilika s pěknou přednáškou pana
Přibyla nás potěšila. Srovnali jsme si a utřídili, co jsme se
za měsíce docházky do páté třídy ve vlastivědě již naučili. Oceňujeme také snahu a zájem lidí, kteří se snaží basiliku opravit. Rozšířením prostor by zcela určitě nepohrdla ani pobočka zdejší knihovny, kterou jsme navštívili
po prohlídce basiliky. Pěkné prostředí, utřídění knižní
nabídky, prostor pro děti i všudypřítomná chuť a radost
knihovnice – paní Bláhové- postrádá jen to jediné, větší
prostor. Nezasloužila by si knihovna zamyšlení nad případnou investicí či sponzorským darem?
Přejeme knihovně i paní Bláhové mnoho nových nápadů
a stále dobrou náladu. Zároveň děkujeme za příjemné
dopoledne.
Mgr. Michaela Kemrová
třídní učitelka 5.A ZŠ Tyršova
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■

A co na to obec?

V roce 2011 obec Tismice dvakrát neúspěšně žádala o finanční dotaci na rekonstrukci obecní knihovny z programu Leader.
Náš projekt je prý z hlediska regionu nezajímavý a málo inovativní. Nezavádíme nové moderní technologie, naopak žádáme
o finance na opravu zdiva, podlahy, rekonstrukci vytápění
a nákup polic a stolů, přitom stále pouze fyzicky půjčujeme
knihy a to v čase, kdy má každý čtečku e-knih či připojení
k internetu. Je pravda, že naše knihovna je malá a nenakupuje
vlastní knihy, nemá ani vlastní internetové připojení. Nové tituly si však obstarává pomocí výměnného knihovního fondu
z Kutné Hory a co je ještě důležitější, knihovna je místem setkávání nejen při půjčování knih, ale také při výtvarných aktivitách či dnech otevřených dveří, pořádaných paní Magdou
Bláhovou. Je zde také malá výstava archeologických nálezů
pana Buchara či aktuální výstavy z činnosti hasičů.
S malým prostorem prozatím nic nenaděláme, ale v rozpočtu
na rok 2012 je již počítáno se statickým zajištěním budovy a to
kvůli trhlině ve štítové zdi, s opravou elektroinstalace a také s
obnovou vybavení knihovny. Tentokrát jsme o podporu požádali
Středočeský kraj. Bez ohledu na výsledek dotačního řízení
budou práce zahájeny na jaře roku 2012.
Stav občanské infrastruktury je velmi podstatná věc. O tom,
jak se nám tu bude žít, však rozhodují především lidé, jejich
nápady, schopnost se o své nadšení podělit s ostatními. (mz)

■

Šípková Růženka – divadlo v Tismicích

kteří pohádku nahráli. Jako v každé klasické pohádce je
zde zdůrazněn motiv vítězství dobra nad zlem, lásky
nad nenávistí. Svou nezastupitelnou roli zde hraje i typický
Schweigstillův Kašpárek, který zosobňuje oproti původnímu
tradičnímu pojetí chytrého a statečného, byť trochu
prostořekého kluka. Nechybí zde ani poučení, že „šaty
nedělají člověka, ale krásné činy a ušlechtilá duše“.
Divadlo KF plánuje tuto pohádku zařadit do stálého programu, který bude zveřejněn během února 2012.
(MJF)

■

Jelo se na My Fair Lady

Obec Rostoklaty nabídla obci Tismice
možnost účastnit se zájezdu na známý
muzikál. Zájem projevilo 10 občanů z Tismic
i Limuz. Autobus návštěvníky divadla vyzvedl na návsi v Tismicích a autobusové zastávce v Limuzích,
nikdo to tedy z domova neměl daleko. Všichni si představení
pochvalovali. Bylo to příjemné zpestření v předvánočním
shonu. Bude-li příště možnost, jistě nabízené možnosti využije více lidí.
My Fair Lady je americký divadelní muzikál z roku 1956
s libretem, které napsal Alan Jay Lerner, a s hudbou
Frederica Loewa. Jeho námětem se stala předloha G. B. Shawa,
divadelní hra Pygmalion, jež svůj námět čerpá ze starověkých řeckých bájí.

■

Tismická fotbalová školička – pokračování

Dne 11.12.2011 proběhlo v našem rodinném loutkovém
divadle Karla Freundla představení pohádky o Šípkové
Růžence. Jedná se o loutkovou hru, kterou napsal Bohumil
Schweigstill (1875 – 1964), jehož hry patřily zejména
v prvních desetiletích 20. století k nejhranějším hrám loutkářských amatérů.
Šípková Růženka byla napsána v roce 1925 a pro divadlo
KF zinscenována počátkem 70. let minulého století zásluhou
mých rodičů Anny a Karla a jejich nadšených kamarádů,

Pro nové zájemce o fotbal stále platí možnost navštěvovat pravidelné tréninky nejmenších fotbalistů na tismickém
hřišti, v zimním čase pak v sále Kulturního domu v Tismicích.
Aktuální informace najdete na pravidelně aktualizovaném
webu: http://fotbalovaskolickatismice.webnode.cz/.
Tréninky se konají vždy v neděli odpoledne, čas je přizpůsoben ročnímu období.
Pro váhající přikládám informaci, že trenéři svůj čas věnují dětem ve svém volnu a zdarma!!!
(Jana Školová)

Malí fotbalisté v akci.

Pod dohledem trenérů.
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20.
11.
18.
21.
24.
16.

ledna
února
února
dubna
března
září

ANEB ROK 1943

kalendář akcí

Myslivecký ples
Masopust
Hasičský ples
Den Země na Klepci
První nešpory (večerní chvály) ke slavnosti Zvěstování Panny Marie
Dny evropského dědictví – basilika v Tismicích

z kroniky tismické

Počasí
Počasí tento rok bylo celkem příznivé a možno říci, že se
příliš nelišilo od roku předchozího. Průměrná úroda obilí,
brambor i řepy.

Kontroly
Se vzrůstajícími válečnými požadavky Němců na naše
zemědělství rozlézaly se stále více kontroly na dodávky
obilí, olejnin, brambor, sena, slámy, hovězího a vepřového
masa. Podávaly si takřka v obci ruce. Rolníci byli vyslýcháni,
převažováno jim obilí, slibováno i hrozeno zároveň.
Naši zemědělci na to však nedali a nutno zde zdůraznit,
že se poctivě starali, aby nikdo z jejich známých ve městech nehladověl. Poskytovali jim obilí, mouku, mléko, drůbež, maso a prostě vše to co měli a mohli jim dát, neb prodat za stanovené ceny.
Poznamenávám, že se tak dělo vzdor hrozícímu nebezpečí se strany Němců a udavačů. Budiž zde konstatováno, že
naši rolníci se nesnažili kořistit v této, pro národ těžké
době a pomocí hladovějícím obyvatelům měst prokazovali
svoje vlastenecké činy. V zájmu pravdy nutno přiznat, že se
vyskytly i ojedinělé výjimky. Jednou z nich byl i smutně
proslulý nájemce mlýna p. Aleš Veselý.

Úroda ovoce
Letošního roku se urodilo hojnost ovoce a to jak měkkého,
tak i tvrdého. Třešně z obecní třešňovky u Limuz prodány
p. Hladíkovi za K 720,-, tvrdé ovoce p. Čekanovi za K 4.200,-.

Rozpočet hasičského sboru
Hasičský sbor předložil obci svůj rozpočet na r. 1943.
Protože byl vyšší než rozpočet obecní, prohlásilo obecní
zastupitelstvo, že se uvedené částky uznávají pro sbor
za nutné, ale vzhledem k finančním poměrům obce jsou
naprosto neúnosné. Rozpočet proto schválen nebyl.

Úmrtí řídícího učitele Bedřicha Krákory
Počátkem ledna těžce onemocněl řídící učitel zdejší
obecné školy Bedřich Krákora. V českobrodské nemocnici
marně zápasila pevná vůle s rychle postupující chorobou.
I když chuť i odvaha byly značné, přec tělo sláblo více
a více. Jen zájem neochaboval. Zájem o současné vojenské
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a politické události, zájem o stav české věci. Neboť
Bedřich Krákora stál v prvých řadách vlastenců, kteří
jakýmkoliv, jen trochu možným způsobem podrývali nacistickou moc a připravovali znovuvzkříšení svobodné ČSR.
Byl legálním pracovníkem, vedoucím II. sledu odboje
na Českobrodsku a spolu s ostatními vlastenci z okolí tvořili pevnou skupinu. Plánoval nejen věci politické, ale hlavně
školní. Pracoval na nových čítankách, sepisoval 2 dětské
knížky a jeden román. Zemřel 14. ledna, nedočkav se splnění svých tužeb a přání. Po jeho smrti byli všichni jeho spolupracovníci zatčeni a uvězněni.

Gestapo v obci
V březnu 1943 vtrhlo do naší obce gestapo. Prohlédli
školu a byt pí. Krákorové a tuto zatkli, aby jí po týdnu vazby
propustili a opět přivezli do tismické školy. Prohlídka, kterou při této příležitosti vykonali, byla bezvýsledná, neboť
paní Krákorová po smrti svého manžela spálila všechny jeho
zápisky i črty, takže se nezachovalo ničehož. Zda tento
postup byl správný, těžko dnes posoudit. Nevysvětleno
zůstává prozrazení a zatčení spolupracovníků učitele
Krákory.
Nový řídící učitel
Počátkem září byl jmenován řídícím učitelem Jindřich
Ulbrich po zemřelém řídícím učiteli Bedřichu Krákorovi.
Nový řídící učitel působil na zdejší škole od r. 1941.

Nové sousoší sv. Jana Nepomuckého
V létě 1943 bylo obnoveno sousoší sv. Jana Nepomuckého
před vchodem do kostela. Dosavadní sousoší z červeného
železitého pískovce bylo sejmuto a uloženo před vlhkem
a mrazem na chráněné místo v Českém Brodě. Nové sousoší sv. Jana z Nepomuku bylo zhotoveno přesně a věrně dle
sejmutého originálu.

Kuratorium pro výchovu české mládeže
Jako ve všech obcích Čech a Moravy tak i u nás muselo
být ustaveno tzv. Kuratorium pro výchovu mládeže. Ačkoliv
se místní činitelé dlouho bránili, museli nakonec uznat, že
jakýkoliv odpor by byl ku škodě sokolského majetku, který
by byl odvlečen. Zvolili proto menší zlo a tak v dubnu došlo
k ustavení Kuratoria.Po několika poradách mezi starostou
obce K. Voseckým, jednatelem Sokola Václavem Bártlem
a Miroslavem Kašem bylo dohodnuto, aby pověřencem se
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stal posledně jmenovaný. Okresním pověřencem Kuratoria
byla zmocněna zdejší DTJ, aby zajistila potřebné předpoklady pro cvičení. Se značnými potížemi a stálým osobním
nebezpečím se strany Němců se ujal Miroslav Kaše této
neradostné práce. Cvičilo se nejprve na školním hřišti,
později na hřišti ve mlýně. Ideová „převýchova“ prováděna
nebyla, kromě nácviků národních písní. Koncem roku 1943
byl Miroslav Kaše vyslýchán na okresním vedení v Českém
Brodě.
Vytýkán mu protiněmecký postoj a nezájem o práci
Kuratoria a hrozeno mu koncentrákem. Pod záminkou přepracování v zaměstnání se své „funkce“ vzdal, zasvětiv před
tím svého nástupce Františka Skalu, automontéra z Tismic.
Počátkem roku 1945 se tento spolek pro rychlý spád na frontách rozpadl. Nikdo toho nelitoval.

Ustavení ochotnického kroužku
V dubnu byl ustaven ve zdejší obci ochotnický kroužek.
Protože Němci nepovolovali ustavení nových spolků, fungoval jako odbor mladých Národního souručenství. Hrál
na jevišti Sokola a sehrál celkem 6 divadelních představení. Hráli jednak bývalí herci Sokola, jednak omladina, která
pro zákaz tanečních zábav se tu scházela na zkouškách.
Německo ustupuje
Počátkem února dokončila Rudá armáda osvobození
Stalingradu rozhodnou porážkou elitních německých armád
maršála Pauluse. Zprávy z hlavního Hitlerova stanu počínají
mluvit o plánovaných úhybných pohybech mezi Kavkazem
a dolním Donem.

v Tarentě a u Salerna po východním i západním pobřeží až
dosáhly Neapole, kde při zmateném ústupu vypuklo proti
Němcům povstání. Také na africké frontě nastaly důležité
změny. Byl obsazen Tripolis. Zprávy prohlašovaly, že strategické cíle Osy v Tunisu jsou skončeny a Italové zle tísněni ze západu i východu soustřeďovali se společně s Němci
kolem Tunisu a Bizerty až konečně oznámili, že bojovali
do posledního náboje.

Ofensiva Rudé armády
Po krátkém oddechu a organisaci zázemí došlo na východě k podzimní sovětské ofensivě. Dobyt Charkov, Stalino,
Brjansk, vyklizena Poltava, Gomel a Smolinsk. V téže době
pokračoval i ústup jižního křídla, byl ztracen Novorosijsk,
vyklizeno kubáňské předmostí a převedením celé armády
přes kerčskou úžinu na Krym. Počátkem listopadu překročilo sovětské vojsko Dněpr a vniklo do Kyjeva. Na střední
frontě postupovala R.A. mezi Připetem a Berezinou a v prosinci dosáhla Kremenčuku.

Spojenecká smlouva se SSSR
12. prosince 1943 přijel do Moskvy president Československé republiky Dr. Edvard Beneš a podepsal tam smlouvu
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci se
Sovětským svazem. Československo získalo tak ve slovanském Rusku mocnou oporu. Rok 1943 byl však důležitý
i z hlediska české zahraniční politiky, neboť od května
1943 působil Dr. Edvard Beneš v USA a přispěl tam k řešení spolupráce USA a SSSR.

Miroslav Kaše, Kronikář

Převrat v Italii
10.července přistáli spojenci na Sicilii. Král Viktor
Emanuel III. vyvodil ze situace důsledky, dal Mussoliniho
zatknout a jmenoval Badoglia náčelníkem vlády. Sicilie byla
„plánovitě“ vyklizena a 3. září italská vláda kapitulovala.
Zatím postupovaly anglo-americké síly po novém vylodění

Kroniku prohlédl
Dne 6. října 1950
Josef Kovář
Okresní knihovník

z kroniky limuzské

ANEB NAPOSLEDy
S ANNOU HORyNOVOU
1967

Ves a okolí
V letošním roce upravilo a dokončilo JZD míchárnu krmiv
ve dvoře, na místě bývalé ratejny a později obydlí šafáře
p. Pokorného. Míchárna je průjezdná a jezdí se k ní přes
bývalou Bambáskovu ovocnou zahradu, která je tím z jedné
třetiny zničená. Traktoristé se nevyhýbají ničemu, ani

stromu, ani okrasnému keři, ani budově. Nejsou k tomu
vedeni a nemají úctu k cizí práci. Na návsi občas přejíždějí pracně vysetý trávník. Stav staveb ve vesnici je různý.
Hospodářské i obytné budovy, které patřily sedlákům
a dnes JZD, jsou většinou v dezolátním stavu. V dobrém
stavu jsou jen domky patřící soukromníkům. Upravené plochy na návsi byly letos rozšířeny o kus trávníku a květinové výsadby před domkem patřícím k č.3. Tato úprava
je především zásluhou paní Růžičkové a Hany Hartigové
a V. Doležala a Z.Novotné.
Klepec se stává dostaveníčkem různých turistů a trampů, kteří tam stanují. Většina z nich tam zanechává nečistotu a nepořádek a na táboráky a ohýnky si béře co chce.
19

LEDEN 2012 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

z kroniky limuzské
Povolení pro stanování prý vydává Kolín. Nikdo tam nikoho
nekontroluje. Letos vyřezal nějaký muž na rozkaz hajného
z Hradešína všechny břízky v porostu borovic a také dvouřadou alej bříz u cesty k rybníčkům. Proti zničení alejky,
kterou kdysi vysadil pan J.Růžička, protestovali někteří
občané na schůzi občanského výboru, ale bez odezvy.
Rovněž protesty proti divokému stanování a ničení a znečišťování Klepce zůstaly bez odezvy ze strany MNV. Pan
tajemník Hruška prohlásil, že si občané Limuz musejí tam
udělat pořádek sami.
Močůvka teče dál po návsi, humna jsou plná střepů, plechovek a starého nářadí. Bývalý malý Nehasilů rybníček
na křižovatce cesty do Tismic a Limuz je plný železného
odpadu, takže rybníček zmizel a je tam šeredná skládka
starého železa, které by se dalo dobře zpeněžit. Ke stavbám ve vsi ještě nutno dodat, že domek po paní Hrdličkové,
čp.7 koupili manželé Ticháčkovi a dali jej krásně do pořádku. Náves okolo velkého rybníčka zůstává i nadále neupravená. Odvod vody a takzvané kanalizace se letos nedokončil. Úprava bývalé mlékárny na návsi na autobusovou
čekárnu se neuskutečnila. Rybníčky jsou nevyčištěny
a místo malého rybníčku je bahnisko.
Osvětlení cesty a silnice, doprava a služby obyvatelstvu
Jsou stejné, jak bylo popsáno v roce minulém.

V prosinci byl ve vsi hon na bažanty a druhou neděli
na zajíce. Kolik zvěře se střelilo, jsme nezjistili. Občanům
prodával myslivecký spolek zajíce po 25,- Kčs za kus.
Starou, památnou hrušku, která stála v poli nedaleko
sadu a patřila J.Hamtákovi, dalo JZD rozstřelit a strom
zničit. Překážela prý obdělávání. Při rozstřelování hrušky lítaly štěpiny až na náves. JZD rovněž dalo vykácet
dvě staré hrušky u míchárny, na bývalé Bambáskově
zahradě. Překážely prý provozu. Za celý rok se mimo
soukromé zahrady nevysadil ve vsi a kolem ní ani jeden
strom.

MNV a občanský výbor
MNV svolával schůze občanského výboru a občanů, kde
s nimi projednával aktuální otázky. Předseda, s.Pohořal
úřadoval ve vsi každý čtvrtek od 11-12 hod. Z počátku roku
úřadoval pravidelně a později velmi nepravidelně. První
schůze byla 6.III., kde s.předseda oznámil, že se zavádí
daň ze psů a to z jednoho 40,-Kč a z každého dalšího
Kč 60,-. Daň vynese 8.000,- -10.000,- Kč, to se předpokládá. S. předseda vyhlásil i zákaz vzduchovek a střílení
z nich. Daň se rozdělí stejnoměrně na všechny čtyři vesnice.
V roce 1967 vychází 17 mladých lidí z devítiletky a je
potřeba udělat mezi nimi nábor do zemědělství. Činnost
komisí občanských výborů je neuspokojivá. Také činnost
6 komisí MNV není nejlepší. Do schůzí docházejí jen někteří členové. Jsou to tyto komise: školská, finanční, stavební, veřejného pořádku, zdravotní a sociální, bytová.
Z Limuz je nejpilnější poslanec Ludvika Doležalová a Josef
Uhlíř. Všechny čtyři obce sdružené v MNV mají 1050 obyvatel.
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V březnu bylo též školení řidičů o novém dopravním řádu.
Bylo v Rostoklatech a organizoval je také náš MNV. K 1.V.
organizoval MNV účast na oslavách 1.máje v Českém
Brodě. 17.V. byla druhá schůze, kde se projednávala činnost MNV za I.čtvrtletí. Další schůze byla v říjnu a pak
17.XII., kdy se navrhovali noví poslanci. Jsou to Josef
Uhlíř, Doležalová Ludvika,Chroust Jaroslav, Růžička
Josef, Jůnová Anežka.
13.XII. pořádal MNV zajímavý večer otázek a odpovědí,
kterého se zúčastnili zástupci ONV v Kolíně a lektoři socialistické akademie v Kolíně. Účast byla veliká a množství
otázek z nejrůznějších oborů ukázalo, jak široké jsou
zájmy obyvatelstva.
V roce 1967 mají nebo lépe řečeno, měly být dokončeny
rozdělané práce v jednotlivých obcích. V Limuzích to mělo
být položení asi 60 m rour kolem prodejny a podle stavení p. Beránka do novočeské cesty. Podle propočtu MNV
si tato práce vyžádá asi 200 hod. Hotová bude mít cenu
6.000,- Kč. Dohotovení bylo plánováno do 30.VII. a to brigádnickou prací občanů. Do konce roku se tato práce nedokončila.

Obyvatelstvo
Za rok 1967 narodila se ve vsi jen jedna holčička Ilona
a to Haně Čichoňové-Šmejkalové, která se vdávala na jaře
a vzala si Šmejkala z Českého Brodu. Bydlí s manželem
v Limuzích. To byla první svatba. Druhá svatba byla
u Hartigů. Vdávala se Boženka Hartigová, diplomovaná
sestra pracující v Českém Brodě v nemocnici. Tato druhá
svatba byla 22.VII. a třetí svatba byla až 10.XI.. Vdávala
se Zdena Uhlířová a brala si Antonína Fibicha z Přišimas,
který pracuje na státním statku v Rostoklatech. Prozatím
všechny tři páry bydlí v Limuzích. Obě posledně jmenované
nevěsty udělaly koncem školního roku maturitu.
B.Hartigová na zdravotní škole v Kolíně a Z.Uhlířová
s vyznamenáním na stavební průmyslovce v Praze.
Od 1.VIII. nastoupila Z.Uhlířová v hutním projektu
v Praze. Další maturanti, rovněž s vyznamenáním jsou:
Míla Vančurová na technické škole zemědělské v Poděbradech
a nastoupila v JZD Dukla. Benák Josef maturoval na technické škole zemědělské v Čáslavi, rovněž s vyznamenáním.
Jeho bratr, Jan Benák dokončil devítiletku a začal jako
učeň v hutích na Kladně.
Doplňuji sdělením, že v září se narodila paní B. Zelenkové
rovněž holčička Eva, už čtvrtá.Čili narodily se ve vsi holčičky dvě.
Do první třídy po prázdninách nastoupil Tomáš Kalista.
Na vojnu odešli: ing. Klindera V., Josef Benák, Jiří
Vosecký a Josef Šmejkal. Z vojny se vrátil 1.X. Václav
Doležal a nastoupil znovu v JZD.
V únoru se odstěhoval do družstevního bytu v Českém
Brodě mladý pár manželů Pavlínkových.
Letos někteří občané z Limuz se vydali za hranice. Byla
to vedoucí Jednoty paní M.Benešová, která za svou práci
dostala od ústředí týdenní pobyt na Blatenském jezeře.
Byla tam se svým vnukem a byla velmi spokojená.
Do Bulharska autem se vydal pan Felix Kalista, zootechnik
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JZD Tuchoraz se svou paní a dvěma kluky. Pobyli si tam
3 neděle a vrátili se spokojení a opálení.
Na podzim se přistěhovala do vsi rodina Váchova. On je
traktorista v JZD. Má paní a dvě děti. Bydlí v „Purku“.
Z továrního internátu pro tkadleny se vrátila domů Marie
Svobodová a dělá v Karmě v Českém Brodě.
Nejstaršími občany Limuz jsou Josef Čmelík 89 let,
Pokorný 87 let, starý pan Vančura 86 let a paní Doležalová
náveská čp.27, které je 81 let. Do domu důchodců v Českém
Brodě odešla p.Horáková F.. Do domku po paní Hrdličkové
se přistěhovali manželé Ticháčkovi – 2 osoby. V říjnu odešla do domu důchodců v Hačkách starobylá usedlice paní
B.Svobodová. Dlouho tam nebyla a protože se jí stýskalo,
přidělili ji do domu důchodců v Českém Brodě. Její domek
podědila družka jejího zemřelého syna Josefa Svobody,
paní Věra Krupičková. Domek zůstává zatím prázdný, jako
domek po paní Horákové.

Zdravotní stav obyvatelstva byl celkem dobrý. Vážný
infarkt dostal v dubnu Alfred Piterka, traktorista státních statků Přišimasy. Paní Hladíková, matka paní
Zajíčkové se podrobila operaci prsu. Paní Zdena
Chvátalová si v červenci zlámala klíční kost při pádu z kola,
cestou do práce, do Tismic. Úraz byl vážný a dlouho se
léčila. Na podzim byla poslána do lázní, kde zůstala přes
Vánoce. V prosinci si zlomila nohu paní Z. Uhlířová, zaměstnaná na váze JZD. Sklouzla na náledí, když šla na váhu.
Vážně byla nemocná i paní Lud. Beránková. Má těžké astma.
Léčila se v Luhačovicích, kde dostala těžký záchvat a převezli ji sanitkou do nemocnice v Českém Brodě. Tam ji vyléčili.

Úmrtí
Dne 9.června vzrušila vesnici zpráva, že se ve stodole
rodného statku čp. 27, vzal si život Josef Doležal, rolník,
důchodce pro nevyléčitelnou Burgrovu chorobu obou noh. Byl
pohřben církevně 12.června za velké účasti, do Rostoklat.
Dne 29.července zemřel František Břenda, důchodce
čp.36 na rakovinu plic. Byl velký kuřák a dlouho stonal. Bylo
mu 65 let. Byl spálen 2.srpna.
Dne 27.září zemřela paní Anna Rejholcová, roz. Hamtáková
z čp.11. Byla ženou Emila Rejholce, sedláka z Limuz. Měla
spavou chřipku. Bylo jí 60 let. Byla spálena 2.října.
Po dlouhé nervové nemoci zemřel mladistvý Miroslav
Lacina, dne 23.října ve věku 17 let. Byl pochován na Olšany
26.října (byl zpopelněn).
Velkým překvapením byla náhlá smrt 42 letého Alfréda
Piterky, traktoristy, který zemřel na infarkt 2.listopadu.
Měl kremaci za ohromné účasti, 7.listopadu.
Dne 4.listopadu zemřel František Herštus, důchodce
v Klučově, který dlouho bydlel v Limuzích. Byl spálen
9.listopadu.
Celkem ve vsi zemřelo 5 lidí. Odstěhovali se 4 občané,
Úbytek 9 osob. Narodily se 2 děti a přistěhovalo se 9 lidí.
Přibylo celkem 11 lidí. Faktický přírůstek 2 lidé.

Organizace fungující ve vsi
TJ Sokol V r. 1967 měl Sokol už jen 45 členů, to je
o 10 méně než v roce minulém. Odhlašují se hlavně mladí
lidé, kteří odcházejí ze vsi. Složení členů je následující:
4 muži , 13 žen, dorost 3 hoši, 6 děvčat = 9, žactvo-hoši 9,
děvčat 10 = 19, celkem 45. Výhodou pro práci Sokola bylo
to, že ZTV žactva a dorostu se ujala Hana Hartigová
a Milan Tuček. Cvičili dorost a žactvo pravidelně. Tuček
dokonce 2x týdně a přihlásil se do cvičitelského kursu,
který se však nekonal. Cvičilo se v sále a na hřišti, které
je stále v ubohém stavu. Vedle základní tělesné výchovy
organizoval Sokol zájezd dětí do divadla Spejbla
a Hurvínka a to v únoru. O velikonocích měly děti pěknou
nadílku beránka v sadech. Dospělí byli 4x v divadle. Tyto
zájezdy do divadel obstarává obětavě knihovnice MLK
a pokladní Sokola spolu ČK, A.Růžičková. Na MDŽ koupil
Sokol starým ženám ve vsi po kytičce. 10. prosince bylo
pěkné předvánoční odpoledne, kde si zahráli všichni žáci
i dorost. Odpoledne končilo nadílkou sv. Mikuláše. Sokol
zaplatil každému děcku malý jedlý dárek.
Schůzová činnost nebyla valná. Předseda J.Chroust
studuje na dálku průmyslovou školu strojařskou nemá kdy.
Proto se výroční členská schůze svolaná na konec listopadu, nesešla.
Členové Sokola odpracovali na úpravě návse a ošetření
rostlin na návsi 86 hodin.

Československý červený kříž měl v roce 1967 členů 20.
Mládež se do ČK nehlásí. Nemá zájem o práci ČK.
Domníváme se, že je to důsledek nedostatečné zdravotnické výuky na školách. Ale ani dospělí občané nemají o ČK
zájem. A odbočka nijak aktivně do života obce nezasáhla.
Dobrou práci udělaly zdravotní sestry, které jsou teď
ve vsi jen 3 a to Marie Vosecká, Jana Šašková a Marie
Šmejkalová. Ty ošetřily za rok 35 případů z čehož 5 bylo
vážných a musely být předány nemocnici. Z těchto pěti
případů ošetřila J.Šašková 4 a M.Vosecká 1. Placení dárci
krve jsou 4 a neplacení žádní. Odbočka byla vyhodnocena
dne 18. dubna na schůzi v Kolíně za loňský rok, jako vzorná, ale nikdo si pro diplom do Kolína nejel. Nezúčastnili
jsme se ani městské konference zdravotní v Českém
Brodě, protože jsme se řídili tím, co nám na poslední zdravotnické konferenci řekl p. MUDr. Wiesner „To je všechno
hezké, co tu povídáte, ale my vám, tam pořádek dělat nepůjdeme“. My jsme však ve svém debatním příspěvku nepoukazovali na věci čistě limuzské, ale na fakta s celostátním
dosahem, jako např. znečistění venkovských studní, vzrůstající hlučnost a prašnost venkovských prostorů, nečistota a blátivost dvorů. Z jiné činnosti uvádíme vyškolení
12 dětí v PZO na rostoklatské škole – vedly Jana Šašková
a V. Navrátilová, rozprodej 100 losů ČK –Jana Šašková
a práce na úpravě návse, kterou dělala hlavně A.Růžičková.
Kontrola hygieny mléka se nedělala, ačkoliv byla v plánu
4x ročně. Zvolené kontrolorky se nezúčastnily školení
v Kolíně a nedostaly legitimace. Všechny nedostatky zde
uvedené, se omlouvají nedostatkem času, ačkoliv i tady
platí přísloví:“kde je vůle, tam je i cesta“.
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Místní lidová knihovna
Knihovnicí je neustále paní A.Růžičková, která půjčuje
knihy obětavě v každou dobu na požádání po celý rok.
Starým lidem, jako je M. Svobodová a nejstarší Václav
Doležal, donáší knihy do domu. Za rok 1967 doplnila knihovna 2x svůj knižní fond zásilkou knih z městské a okresní
knihovny v Kolíně. Pro své čtenáře vyžádala si 14 knih prostřednictvím meziknihovní služby. Na počest 50. výročí
Říjnové revoluce účastnili se naši čtenáři ankety čtenářské, týkající se ruské literatury. Josef Růžička vyhrál
v této anketě knihu. Z vlastních peněz, které získáváme
při půjčování knih, platí se 20 hal. za knihu, se koupilo
6 knih. Od MNV ani od JZD nedostala MLK ani korunu,
ačkoliv jsme žádali. Ani na představenstvu JZD, ani v kulturní komisi MNV není o práci naší knihovny ten nejmenší
zájem. Za rok 1967 měla knihovna 62 čtenářů z toho
35 mládeže a 185 výpůjček a má 330 svazků.
Z meziknihovní výpůjční službou to bylo 199 výpůjček,
ale ve skutečnosti bylo výpůjček víc, protože knihy,
které v knihovně nejsou, obstarává knihovnice ze soukromých knihoven ve vsi.

Nákupní a prodejní Jednota
Fungovala v obci celkem dobře. Výroční schůze za rok
1966 byla 16.III. za poměrně velké účasti členů (20).
Dozorčí výbor pro rok1967 zůstává stejný. Výroční schůze za rok1967 byla už 7.XII. Ze 64 členů jich bylo přítomno 18. Na schůzi za rok 1966 oznámil zástupce Jednoty
z Kolína, že je v plánu opravit budovu pohostinství, která
je na spadnutí. Plán prodeje na rok 1966 byl splněn
až na tvaroh a smetanu. Dozorčí výbor konal své prohlídky
pravidelně. 29.V.1967 zúčastnil se schůze v Českém Brodě.
3.září jelo 6 členů dozorčího výboru na mezinárodní družstevní den do parku Julia Fučíka. Paní Benešová, vedoucí
Jednoty, dostala zaplacen týdenní pobyt na Blatenském
jezeře. Částečně ji zastupovala v prodeji paní Skalová.
Na podzim vyplácela Jednota členům restituci 20,-Kč.
Na výroční schůzi 7.XII. bylo oznámeno, že plán prodeje
za rok 1967 byl splněn na 102 %. Do konce listopadu byla
tržba 520.000,- Kč, tj. asi 2.600,- Kč na jednoho obyvatele.
Zvolen byl nový dozorčí výbor v tomto složení: předsedkyně Anna Růžičková, místopředsedkyně Jana Šašková,
jednatelka Ludvika Doležalová, kulturní referentka Božena
Rejholcová, pokladní Anežka Jůnová, revizoři účtu Zdena
Uhlířová, Anna Vondráčková.

Požárníci
V srpnu byl konečně ve vsi znovu založen sbor dobrovolných požárníků. Velitelem je Václav Havlín, řidič autobusu
u ČSAD. Sbor má 20 členů. MNV dodal stříkačku.
Ustavující schůze byla 14.srpna a od té doby do konce roku
se nic nedělo.

Kulturní život vesnice
Probíhal ve stejných kolejích, jako loňského roku. Stává
se čím dál tím víc odvislý od televizního vysílání. V době,
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kdy je v televizi zajímavý nebo sportovní program, nemůže
se udělat žádná schůze. Informovanost obyvatel, hlavně co
se týče sportu, na vesnici stoupá, takže dnes tu téměř
každý zná význačné sportovce a význačné zpěváky.
Velkému zájmu se těšil televizní program 10x odpověz.
Z něho zaujal posluchače hlavně mladý učitel Knotek,
který odpovídal na otázky, čí jsou různé slavné výroky.
Dostal se až do finále a paní L. Doležalová mu zaslala veršíčky jménem limuzských družstevníků.
Milý pane učiteli,to je naše přání vřelý,
ať nikdy nezmizí úsměv z Vaší milé líci,
to Vám přejí z Limuz družstevníci.

Další seriál, který se v televizi líbil, byl z NDR
Dr.Schlütter, z poválečné NDR. V březnu všechno obyvatelstvo od nejstaršího do školáků sledovalo fotbalové
mistrovství ve Vídni a v dubnu světové mistrovství
v košíkové žen, kde ČSSR získala bronzovou medaili.
Sportovní přenosy ať v radiu nebo v televizi, jsou velmi
populární, snad nejpopulárnější ze všech přenosů.
Hodně se mluvilo i o smrti tří amerických kosmonautů,
kteří uhořeli v kabině kosmické lodi Apollo a pak v dubnu
o smrti sovětského kosmonauta Komarova, který zahynul
v kosmické lodi Sojuz. Ostatní kosmické události, jako
bylo měkké přistání americké měsíční sondy Surveyor
na Měsíci, to vesnici nezajímá.
Zájezdů do divadla bylo celkem 7. Viděli jsme představení Velký inkvizitor v divadle S.K. Neumanna. Vídeňskou
lední revue, Strašidlo z Canterbury, S.K.Neumanna,
Hraběnku Maricu v Karlínské zpěvohře, Pygmalion, jedno
představení v divadle E.F.Buriana a konečně Blechu
v S.K.Neumanna. Nejvíce se líbila lední revue, Hraběnka
Marica a Pygmalion. Jezdí se s Rostoklaty a z Limuz bývá
průměrně 25 diváků.
Výročí Říjnové revoluce se slavilo v Kolíně a od Jednoty
jeli 3 členové dozorčího výboru.
Zájezdů po republice bylo také několik V červnu byl
zájezd do jižních Čech, v červenci čtyřdenní zájezd
na Tatry a zájezd jednodenní na Domažlicko, další dvoudenní zájezd do Janských Lázní a znovu do jižních Čech
a konečně zájezd na Máchovo jezero a hrad Kost. V srpnu
JZD jeden den ve východočeských lázních, z Limuz 40 lidí.
Celkem 7 zájezdů. Pořádající se střídali. Byly to jednak
spojené obce, jednak JZD. Z Limuz se vždy zúčastnilo
7-8 členů. V obci se pořádal jen jeden kulturní podnik a to
předvánoční odpoledne pro děti 10.XII. TJ Sokol.
Hospodářské a politické události se zrcadlily v životě
vesnice poměrně málo. Nejvíce bylo obyvatelstvo překvapeno novými daněmi, které vybíral MNV, hlavně vysokým
poplatkem ze psů (40,- a 60,- Kč) hlavně proto, že se
v okolních obcích všude platí 20.- Kčs.
Takové události, jako podepsání dohody velmocí o mírovém využití kosmického prostoru v lednu 1967, vesnice
nezaregistruje skoro vůbec. Dojímá ji válka ve Vietnamu
a odsuzuje ji. Kulturní revoluci v Číně jsme se divili a vůbec
ji mnoho nerozumíme a nechápeme cíl. V červnu izraelsko-
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egyptská válka skončila tak, jak to nikdo nečekal. Velké
rasové bouře v USA v červenci, komentovali jen někteří
stejně, jako události kolem IV. Sjezdu spisovatelů a následující demonstrace studentů ze strahovských kolejí
a později i z university a techniky. O tom se v novinách
nepsalo, ale jen povídalo a mnoho jsme se nedověděli. Také
nastávající volby nebere vesnice se zvláštním zájmem
na vědomí. Většina občanů je toho mínění, že se stejně nic
nezmění

JZD Dukla – hospodářství Limuzy
Průběh prací v rostlinné výrobě byl asi tento: v lednu
a v únoru hnojení trvalých porostů strojenými hnojivy.
S jarními pracemi se začalo začátkem března a pokračovalo se v dubnu. Hlavní práce s jarním obděláváním řepy
spadaly do května a června. Lucinka na krmení začala se
sekat koncem května a ihned po prvé seči se dvouletá vojtěška zaorala, poněvadž byla téměř zničená těžkou
mechanizací. Po vojtěšce nasetá kukuřice.
Žně začaly ječmenem 21.července a pokračovaly v srpnu
velmi úspěšně. Tak krásné a příznivé počasí pro žně, jako
bylo letos, už dlouho nebylo.Žně byly dokončeny kolem
20.srpna. Brambory se sklízely od 25.IX.. do 10.X.
Se sklizní řepy ručně se začalo 15.X. Sklízel se ručně jen
jeden hon při silnici k Rostoklatům. Řepa na Příčkách se
sklízela kombajnem. Počasí bylo na podzim neobyčejně
příznivé, jak při sklizni brambor, tak při sklizni řepy.
Sklizeň řepy byla ukončená velmi brzy a to 5.XI.
Výsledky hospodaření v rostlinné výrobě za rok 1967.
Plán splněn na 107 %.
Výnosy byly následující:
Ječmen 36q/ha, byl na výměře 52 ha
Pšenice 42q/ha, výměra 59 ha
Cukrovka 440 q/ha, výměra 62 ha
Brambory 160 q/ha, výměra 3 ha
Pro rok 1968 zařazují se do osevního plánu u Limuz jen
řepa, ječmen, pšenice, směsky a snad lucinka, bude-li
semeno. Zimní orba byla ukončena včas. Oralo se hlavně
v listopadu a to ve dne i v noci.

Složení živočišné výroby v Limuzích je toto :
79 kusů býků na žír – přírůstek 70 dkg denně, 55 telat
rovněž na žír a vývoz. Vykrmují se do 150kg – přírůstek
70dkg denně. Jalovic a dojnic je 131 kusů. Dojnice dávají
6,63 l mléka denně, tučnost 4 %.
Prasat je 92 kusů, vykrmují se do váhy 150 kg , přírůstek 57-70 dkg denně.
Koní jsou na Limuzích 2 páry. V létě se tu páslo stádo 140
ovcí. Byly ubohé, protože byly stiženy těžkou bakteriální
nákazou kopyt.
Slepic je v drůbežárně 1000. Staré nosnice byly zlikvidovány 23.I. a nahraženy novými.
Přesto, že tato čísla jsou zdánlivě vysoká, nevykazuje
živočišná výroba velké úspěchy. Celkově splnila plán za rok
1967 jen na 53%.

Celkové příjmy JZD byly 7,5 milionů. Jaké byly výdaje
nevíme. Plán tržeb byl překročen o 700.000,- Kč, jednotka 21,- Kč.
Výroční schůze s taneční zábavou byla 31.I. v Tismicích.
Členové dostali vedle pohoštění ještě jahodovou konzervu.
Před výroční schůzí byla v Mrzkách předvýrobní schůze
pro Limuzy a Mrzky a to 23.I. 7.III. pořádalo JZD oslavu MDŽ. Každá členka dostala bonboniéru a pohoštění
a kytičku. 9.září byly dožínky v Tismicích. V létě pořádalo
JZD několik zájezdů, 2 zájezdy – viz v kulturních poměrech vesnice.

Počasí
Leden – časté větrné bouře a vánice. Napadlo velmi
mnoho sněhu, hlavně na horách. Konec ledna velmi teplý až
10° C ve dne. Únor – celý jarní, až velmi teplý a slunný.
Některé dny tak teplé, že už tomu tak nebylo desítky let.
Kvetou lísky. Březen- střídavé počasí. O velikonocích krásně a slunečno. Jarní práce jsou v proudu.
Duben – první půlka teplá. Od 17.IV. vítr, déšť,sníh
a mrazy hlavně 23.24.25. IV. “ Mrzne-li na sv .Jiří, je
i pod křovím oves“ říká stará pranostika. A nemýlila se. Rok
byl velmi úrodný a příznivý. Třešně, hrušky a broskve
zastihl mráz v plném květu Na alejích namrzly a bylo
poměrně málo třešní. Květen – začátek suchý a pak střídavě teplo a velmi chladno. Srážek bylo mnoho Podle udání
hydrometeorologického ústavu v Praze o 100% nad normálem dlouholetého průměru. Jablka odkvetla dobře, švestky
skoro nekvetly. Červen – nejdříve teplo, pak velmi chladno,
v polovině června a ku konci tropická vedra.
Červenec – velmi teplý a časté bouřky, srážkově příznivý. Srpen – překrásné, žňové počasí – teplo a sucho po celý
měsíc. Září – mělo začátek pěkný a slunný. Pak přišel týden
vydatných dešťů – příznivých pro podzimní sklizeň, protože půda byla po srpnových vedrech suchá a utvrdlá. Po deštích nastalo pěkné, teplé a slunné počasí. Srážek bylo
celostátně 160% dlouholetého průměru.
Říjen – byl celý překrásný, slunný a teplý.Užili jsme si
dlouhého babího léta. Byl nejsušším měsícem v roce.
Srážek bylo jen 55% dlouholetého průměru. Ideální počasí pro sklizeň brambor a hned pro následující sklizeň řepy.
Listopad – měl začátek slunný a teplý, jakoby se babí léto
nechtělo rozloučit. Pak přišlo střídavé počasí. První mrazíky dostavily se kolem sv. Martina 11.XI. a sice 0°-1 °C. Den
sv. Martina byl střídavý, to znamená střídavou a ne příliš
tuhou zimu. Celý listopad se oralo.
Prosinec byl teplý, málo mrzlo. Před vánocemi napadl
sníh, ale těsně před vánocemi přišla obleva a sníh sešel.
Na vánoce bylo teplo, nemrzlo a slunce svítilo. Krtci ryli až
do konce prosince – zase znamení pro zimu ne příliš tuhou.

Celkem, byl rok 1967 nadmíru příznivý pro zemědělce.
Všechno se urodilo na polích i v sadech. Zvlášť velká byla
úroda u jablek a hrušek. Menší u třešní a ořechů, švestky
a ryngle byly vzácné.
Život ve vesnici tekl poměrně klidným tokem, určovaný
ročním obdobím. Zima ve znamení různých schůzí, draní
23
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peří, zabíjaček a televizních táček. Na polích klid, pokud
se nerozstřeluje kompost. S jarem se přenáší život ven.
V létě se jezdí na zájezdy, protože práci ve žních udělají
většinou stroje. A na podzim obživnou znovu pole, poněvadž sklizeň okopanin není ještě zcela mechanizovaná.
Mezitím se lidé na vesnici žení a vdávají, vyprovázejí své
mrtvé, debatují, občas se pohádají. Všichni se znají, téměř
všechno o sobě vědí, takže vesnice na rozdíl od města,
tvoří přece jen jedno lidské společenství.
Členové skupiny, která se podílí na vypracování kroniky :

Anna Růžičková, kronikářka
Ludvika Doležalová za MNV
Anežka Jůnová za ČK,JZD
Marie Vosecká za ČK
Ing.Dr.A.Horynová, dokumentátor a za TJ Sokol

ně a s nedostatečným rozhledem. K některým výtkám,
které mi kulturní komise sdělila písemně i ústně, dodávám :
Činnost místní organizace KSČ jsem nezaznamenávala,
protože byla minimální. Místní organizace sestává totiž
z několika penzistů. Ostatní členové jsou organizováni
buď v závodních organizacích, nebo v závodní organizaci JZD Dukla v Tismicích. Předseda MNV (viz strana
108) nedocházel později do Limuz pravidelně, protože
občané nejevili o jeho návštěvy zájem. Na str. 57 škrtám
poznámku o H.Svobodové, která byla podle mínění kulturní komise nepatřičná.
Subjektivní pojetí kroniky bohužel nemohu opravit,
stejně jako nemohu z ní odstranit svůj nedostatečný
rozhled. Doufám a přeji si v zájmu své milé obce, aby
můj nástupce tyto chyby napravil.

30. května 1968
Ing. Dr. Anna Horynová
Limuzy čp.37.

Dodatek :
Přestávám psát obecní kroniku Limuz, protože kulturní komise MNV v Tismicích shledala, že ji píši subjektiv-

o nás
■ Svá

životní jubilea oslavili

Marcela Procházková z Tismic
Dana Malinová z Limuz
Marie Šebková z Tismic
Zdena Řeřichová z Tismic
Josef Benák z Limuz
Miloslav Bada z Limuz

František Heřtus z Tismic
Václav Jindřišek z Tismic
Marcela Mandová z Tismic

■V

prvním čtvrtletí roku svá jubilea
oslaví:
Helena Lacinová z Limuz
Jitka Pešavová z Tismic
Jiřina Radimerská z Limuz
Monika Davidová z Limuz
Pavel Kos z Tismic
Jiří Volný z Limuz
Josef Buchar z Tismic
Hana Šodková z Tismic

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

■ Narodili
■ Zemřeli

TRUBADÚR

se

Radek Rőssler z Tismic

František Trpálek z Tismic
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