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■

Hřbitov

aktuálně z obce

Obec Tismice již od podzimu roku 2011 pracuje
na zajištění vodoprávního povolení pro vybudování vrtané
studny u hřbitova v Tismicích. Za dodavatele stavby byl
vybrán pan František Šmejkal, který nabídl nejnižší cenu
87.600,- Kč vč. dPH.
Proč jsme zvolili toto řešení? V roce 1948 byl vybudován
vodovod nákladem 22 tis. Kčs, přičemž tato cena odpovídala ceně materiálu a odborných prací. Ostatní páce byly
prováděny dobrovolně. dnes po 64 letech by náklady na
rekonstrukci stávajícího vodovodu (je v havarijním stavu,
rovněž čerpadlo je nefunkční a nezbylo by než koupit
nové, výkonější)
a rezervoáru byly mnohem vyšší.
Zvážíme-li k tomu, že voda je čerpána na základě věcného
břemene z farní studny, pak není vybudování vlastního
zdroje zbytečným a nákladným řešením.

díky délce vodoprávního povolování nebude však vrt
k dispozici ještě několik týdnů, event. měsíců. Správce
pohřebiště bude vodu zajišťovat pomocí plastové nádrže,
umístěné v areálu hřbitova. Proto prosíme všechny spoluobčany o shovívavost a pochopení.

V minulých dnech byly panem Honsem vyfrézovány pařezy kolem urnového háje, bude následovat výsadba buxusů.
Zimostráz obecný - buxus sempervirens dorůstá výšky
okolo 4 m. Roste poměrně pomalu, což přináší výhodu při
údržbě, střih je pak v delších časových intervalech.
V zadní části urnového háje podél zdi bude vysázen
Přísavník trojcípý Parthenocissus tricuspidata, který
chrání zeď proti dešti a jiným povětrnostním vlivům. Listy
se na podzim nádherně zbarvují do červena a pak opadají.
uprostřed loučky urnového háje bude vysazen dub bahenní Quercus palustris. Jedná se o jedince s krásnými listy
a stavbou koruny. Listy jsou hluboce vykrajované, sytě
zelené a lesklé, na podzim se barví od oranžově zlatavé
až do sytě červené a vínové barvy. náklady obnovy zeleně
hřbitova v Tismicích budou činit 36.000,- Kč vč. dPH.

■

Výdaje na provoz hřbitova Tismice 2011
sečení
elektrická energie
hřbitovní odpad
roční aktualizace software evidence hrobů
opravy a údržba (čerpadlo, el.připojka)
úhrada ČEZ přípojné místo
věcné břemeno čerpání vody z farní studny

Celkové výdaje
Příspěvek Vrátkov
Příspěvek Mrzky (vlastnictví3/11pozemku)
Příspěvek Tismice
Přijaté popl.za služby ze smluv
připadající na r.2011

Příjmy celkem

2

33821
2969
18592
1176
25557
8000
20000

110115
10000
8000
68215
23900

110115

Obce Vrátkov i Mrzky přispěly na provoz hřbitova
v Tismicích v roce 2012 každá částkou 15.000,- Kč.
Děkujeme.
(ou)

■

ČEZ si vyžádal další prořez lip u křížku

Jistě si mnozí všimli, že lípy u křížku u Kašů byly znovu radikálně ořezány. Jediným důvodem pro to bylo nařízení
Společnosti ČeZ, která v případě, že jí větve zasahují do elektrického vedení, provádí radikální neodborný řez. Raději jsme
tedy o tuto službu požádali dendrologa.
(ou)

■

Knihovna v Tismicích

V polovině měsíce dubna provedla firma SAROn KAT s.r.o.
statické zajištění budovy knihovny v Tismicích. během stavby
bylo zjištěno, že základy jsou založeny správně. Trhlina štítové zdi vznikla díky nesprávnému zdění a přítomnosti dvou velkých otvorů (okno a vstup na půdu) objektu. Firma vysekala
pás kolem trhlin z vnitřní i vnější strany a trhliny vyztužila.
Po celé délce objektu byla vysekána drážka pro lano
Monostrand, ukotvené v ocelových deskách a následně předepnutého na požadované napětí. Práce byly provedeny rychle
a kvalitně během 3 dnů. Původní nabídková cena 69.881,70
bez dPH bude ponížena o neprovedené přezdění základového
pasu. Obec Tismice tímto děkuje panu Havelkovi a panu
Kolínskému za vstřícnost a umožnění vstupu na pozemek, dále
panu Přibylovi za obětavou spolupráci.
(ou)

■

Charakter a rozložení výsadby

Vyúčtování provozu veřejného
pohřebiště v Tismicích za rok 2011

Jak s dotacemi na rok 2012
aneb budeme úspěšní?

Požádali jsme Středočeský kraj o dotaci na vybavení obecní
knihovny v Tismicích, o dotaci na rekonstrukci elektrických
rozvodů fotbalových kabin a na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tismicích. Výsledky dotačního řízení jsou čerstvé.
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dotaci pro knihovnu a fotbalové kabiny jsme získali (celkem
cca 100 tis Kč), výstavba veřejného osvětlení podpořena nebyla.
dále jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci
na obnovu kapličky v Limuzích. Výsledky nejsou dosud známy.
Co ale víme jistě, že nebyla podpořena naše žádost o dotaci na zateplení MŠ Tismice z OPŽP Ministerstva životního
prostředí ČR. V posledním kole příjmu žádostí přibyla nová
hodnotící kritéria, která vyřadila „malé projekty“ našeho typu.
I když naše žádost stále zůstává v loňské výzvě, která může
být spíše teoreticky ještě dofinancována, neděláme si přílišné
naděje. Zastupitelstvo bude muset zvážit, zda je plánovaná
úspora energií dostatečně významná, abychom se do zateplení budovy pustili z vlastních zdrojů.
dnes také jistě víme, že naše žádost o finanční podporu
projektu Splašková kanalizace Tismice z Programu rozvoje
venkova Ministerstva zemědělství České republiky byla mezi
81 nedoporučenými žádostmi z celkových 97 žádostí, jež prošly administrativní kontrolou. Z našeho blízkého okolí byla
úspěšná pouze obec Rostoklaty, jejíž výhodou je záměr vybudovat vlastní ČOV v nové Vsi.
V současné době neexistuje dotační program, do něhož
by obec našeho typu mohla podat žádost „na kanalizaci“. Česká
republika neplní svůj závazek na odkanalizování obcí o velikosti nad 2 000 obyvatel, malé obce stojí mimo zájem státu.
nový program MZe ČR se připravuje, zda a kdy bude vyhlášen, není známo. Situaci stále sledujeme, nezávislá firma
v současné době provádí vyhodnocení našich investičních
záměrů, tj. tlaková kanalizace Tismice, gravitační kanalizace
a ČOV Limuzy a vodovod Tismice a Limuzy.
(ou)

■

Autobusové zastávky v Tismicích

Autobusová linka 491 v současné
době má v obci 2 zastávky, a to
„Tismice, MŠ“, která je umístěná
na opačném konci obce směrem na
Mrzky a „Tismice, bytovky“, která
je situována u bytovek nedaleko
centra obce. Linka je využívána
zejména občany dojíždějícími do Českého brodu za prací
a do škol. Občané domů na zmíněném „českobrodském“ konci
v současné době využívají zastávku “Tismice-bytovky”, která
je v přijatelné vzdálenosti, avšak na frekventované hlavní komunikaci II/113, ke které nepřiléhá žádný chodník. bez vybudování nové zastávky by k bytovkám museli docházet od příštího
školního roku noví školáčci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
vybudovat nové zastávky i zde na „českobrodském“ konci. (ou)

■

Ankety na www.tismice.cz

návštěvnost webu obce Tismice se stále
zvyšuje. Vyplývá to i z hlasování v rámci anket,
uveřejňovaných vždy k aktuálnímu tématu.
Jsme tomu velmi rádi. Prostřednictvím webo-

vých stránek se vás snažíme informovat o všem, co se
v obci i v jejím okolí děje. naleznete zde veškeré zápisy
Zastupitelstva obce Tismice, dokumentaci k výběrovým
řízením, vyhlášky a jiné zajímavé dokumenty jako např.
návrh územního plánu Českého brodu nebo pozvánky
na společenské, kulturní a vzdělávací akce, konané v celém
regionu. určitě je z čeho vybírat.
Počátkem roku 2012 jsme se vás ptali, jaký zdroj informací o dění v obci používáte nejvíce. Výsledek posuďte
sami (odpovídalo 83 respondentů):
Web obce preferuje
SMS zprávy
Obecní vývěsku sleduje
Trubadúr informuje
„popovídání si se sousedy“ preferuje

41% občanů
21,7 % občanů
12 % občanů
13,3 % občanů
12 % občanů

I když veřejný internet jasně vede, ukazuje se, že
občané stále rádi čtou, že mají potřebu o věcech mezi
sebou diskutovat. ne každý má doma PC nebo si jej ani
nechce pořizovat. Možná se to týká právě našich starších
spoluobčanů. A tak bychom rádi nadále zachovali způsob
sdělování informací všemi shora uvedenými cestami. Ať si
každý vybere, co je mu blízké. Je pro nás důležité, abyste věděli, co se na obci děje, co plánujeme. Pokud vám
veřejně dostupné informace nestačí, přijďte se zeptat
osobně, rádi vám vaše dotazy zodpovíme.
(mz)

■

Co je to hromadný předpisný seznam?

Hromadný předpisný seznam je
seznam dlužníků, za kterými obec vede
nějakou pohledávku, nejčastěji se
jedná o místní poplatek za likvidaci
komunálního odpadu, za psa či nedoplatek na pojistném. V minulých letech obdrželi konkrétní
dlužníci doporučený dopis s platebním výměrem, na který
buď reagovali nebo nikoli. Pokud nereagovali, byl vystaven exekuční příkaz, na základě kterého byla provedena
srážka ze mzdy či z účtu. nebylo-li v minulosti možné
exekuci provést, neznamená to, že pohledávka byla odepsána. daňový řád umožňuje vymáhat pohledávky najednou za více let zpět. Obec Tismice zatím nikdy v minulosti nepřistoupila k exekuci majetku dlužníka. V našich
malých poměrech to považujeme za velmi citlivý zásah
do soukromí občanů. I letité pohledávky se dají začít
splácet, byť pomalu a postupně. důležitá je snaha dlužníka věc napravit. Přijdete-li včas, setkáte se na obecním
úřadě s pochopením a vyjdeme vám maximálně vstříc.
nekomunikování je nejlepší cestou k vyhrocení situace
k majetkové exekuci.
S novým daňovým řádem došlo k zásadní změně. Obec
na úřední desce oznámí veřejnou vyhláškou, že občané
mohou nahlédnout do hromadného předpisného seznamu.
Pokud si tedy nejste jistí, zda jste poplatky uhradili,
přijďte se na úřad raději informovat. doporučený dopis
do schránky již totiž nedostanete. Počátkem tohoto roku
jsme konkrétní dlužníky přeci jen informovali prostou
3
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kopií veřejné vyhlášky vhozenou do schránky. nIKdO
Z dLuŽnÍKŮ nePROJeVIL ZÁJeM O InFORMACI,
KOLIK nA POPLATCÍCH A SAnKCÍCH ObCI dLuŽÍ.
Přitom, již samotné zahájení exekučního řízení je nově
dle zákona zpoplatněno. např. činil –li dluh 100,- Kč
a penále 100 %, pak dluh činí 200,- Kč. Zahájení řízení je
zpoplatněno jednorázově 500,- Kč, přičemž lze připočí-

tismicko

aneb byli jste senzační…

-

tat náklady s řízením spojené (např. jeden doporučený
dopis stojí 40,- Kč). Tak se ze stokorunového dluhu
rázem může stát dluh minimálně za 700,- Kč.
Nenechte dojít věci tak daleko. Každá obec je ze zákona povinna pohledávky vymáhat. Rovný přístup k občanům neumožňuje některé poplatníky zvýhodňovat a dluhy
(mz)
odpustit.

limuzský masopust

…a to všichni – masky, přihlížející i ti, které průvod masek
navštívil. Patřičně ofáborovaný plaťák s muzikou, nevěstou
a ženichem a dvěma Laufry (Míšou a Jirkou Zubíkovými),
zapůjčený panem Milanem Černým a tažený traktorem Ládi
borovského, vyrazil od obecního úřadu v sobotu 10. března
po poledni. Zamířili jsme k bazilice, odkud měl průvod vyrazit.
už cestou jsme zahlédli, že toho dne bylo svateb více. Ke kostelu směřoval jiný manželský pár, který si bedlivě střežil svou
identitu. Přesto, že svou tvář velká nevěsta a drobný ženich
neukázali během celého odpoledne, někdo prozradil, že to byla
paní Fuchsová s paní Šejnovou.
Mile nás také překvapil šašek, který nám hned pomaloval
tváře rudou rtěnkou, který rozverně hopsal kolem a udával
maškarnímu reji to správné tempo a náladu. Teprve v průbě-

hu odpoledne jsme v šaškovi odhalili pana bauera. Koho jsme
však nepoznali vůbec, byla stařenka – babka, která zmiňované
masky doprovázela. Přidali se také rodiče a děti ze školky,
paní učitelky a mnoho jiných. Objevil se kuchař v naškrobeném
úboru, kyjovské ženy, esenbák, čmelák s mandelinkou, babky
s kočárkem plným klobásek a lihovin, řada dalších babek a rozšafných žen i neidentifikovatelných příšer. Přišli i Křemílkové
s Muchomůrkou, pirát, čertíci, Karkulka, mysliveček, pavouk,
duch, řeznický učeň, dopravák, pošťák alias Švejk a mnoho
dalších. Pohostili nás všude náramně a velkoryse. Tu byla klobáska, tu závitek, dokonce i teplá sekaná, chlebíčky, koláčky,
kobližky, rohlíčky, bonbony a mnoho jiných dobrot. Také pití
bylo mnoho a různého, takže bylo třeba mít se na pozoru,
panáky příliš nemíchat a řádně zajídat. Ženich s dopravákem
a malým výběrčím stavěli projíždějící auta, obdarovávali

Spokojený pár - boudovi.

elegantní prádélko paní Šermauerové.

■

4
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tismicko

na valníku zvesela.

-

limuzský masopust

posádku aut sladkým koblížkem a ty ochotné obrali o pár
drobných.
Po celou dobu zvesela vyhrávala kapela Jaroslava Hudby
Hezkého z nového bydžova. Mnohé hospodyňky si přály
zahrát „tu jejich“ a přání jim bylo většinou splněno. Kdo mohl
jen trochu tančit, byl proveden v kole. nezastupitelnou roli
v celém průvodu hráli dva Laufři, kteří zazvonili u každého
domu a několika verši uvedli pana či paní domácí do obrazu.
někde museli zvonit, někde již měli otevřená vrata. Odmítnuti
jsme snad nebyli nikde, nechtěl-li se někdo přidat, prostě
neotevřel. Ve skutečnosti se nám však přivítání dostalo
ve více domech, než bylo domluveno a než jsme čekali.
O to těžší bylo neurazit a přijmou pohoštění, protože již
po hodině byli všichni včetně přihlížejících náramně přecpaní
a naplnění všemi těmi pochoutkami.

Pan Jindřišek při tanečku s nevěstou (Zdražil).

během průvodu bylo možné dát svůj hlas nejhezčí masce.
nejvíce hlasů sklidil malý řeznický učeň, vnuk paní ředitelky
z mateřinky, který navrch k přineseným buřtíkům obdržel
sladkou bonboniéru. Za dvě nejsympatičtější dospělé masky
byla považována dvoumetrová nevěsta se závojíčkem a modrými podvlíkačkami (rámo vypadalo, že bude opravdu zima)
a červený kostkovaný šašek, který za odměnu dostal obecní
tričko.
nikdo toho dne nepřišel k úrazu, traktor všude mistrně
zacouval a ani jediného dětského pasažéra nebo muziku nevyklopil. Odpoledne se opravdu vydařilo právě proto, že se lidé
chtěli bavit a nelitovali podělit se s ostatními.
Tečkou za celým masopustem bylo posezení v hospůdce v
Limuzích. Také několik limuzských masek přišlo k nám do
Tismic. Původně jsme zamýšleli objet obě vesnice, ale reakce
limuzských v době příprav byly rozpačité nebo zamítavé. A
tak děkujeme za limuzskou pomoc a věříme, že příští rok
nedůvěra opadne a mnoho legrace si užijí také v Limuzích.
Termín příštího masopustu je již stanoven na 23.2.2013. A
bude i odpolední zábava na sále.
(mz)

Stále s dobrou náladou pomaloval tváře všem (bauer).
5
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tismicko

-

limuzský masopust

dobře utajený manželský pár (Fuchsová, Šejnová).
Kdopak je ta neznámá?

Pan borovský to všechno vedl a vezl.

Pochutnání na koblížku (Kristýnka).

6

Překvápko – pamětníci si to nenechali ujít.
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tismicko

-

limuzský masopust

Zastávka u Pankráců.

Mladá rodinka – stylově (Šermauerovi).

u Vaňásků.

nejlepší místečko pro děti.

Poštovský panáček
s fotoaparátem.

7
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Laufři – (Míša a Jirka Zubíkovi).

■

■

aktuálně z obce

Dokumentace závěrečného vyhodnocení
a vyúčtování pro vyúčtování dotace
ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS rok 2011

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. Obec požádala
o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR.
Místní občané dosud přispěli peněžními dary v celkové výši
3.700,- Kč. na účet obce Tismice č. 6124151/0100 přispěli
konkrétně tito ochotní dárci:
Jan Valentík
500,- Kč
Alena Průšová
700,- Kč
Zdeněk Průša,ml.
500,- Kč
Vladimíra Kantová
1.000,- Kč
Karel Matějka
1.000,- Kč
8

Ženich (Zdražilová) s babkou (Školová).

■

Obnova původních svodnic v Limuzích

na podnět majitelů domů v ulici u křížku v Limuzích iniciovala obec Tismice společné jednání vlastníků pozemků
v dané lokalitě s cílem odvést vodu z polí do melioračního systému a zabránit tak opakovanému podmáčení přilehlých zahrad. Jednání svolal a vedl odbor životního
prostředí v Českém brodě – vodoprávní úřad, který
v závěru roku 2011 konstatoval, že nelze nařídit obnovu
svodnic a jejich pročištění bez studie, která by stanovila, jaká konkrétní opatření je třeba učinit a která by
jasně definovala, kterých pozemků a potažmo vlastníků
pozemků se povinnost zajistit plynulý odtok vody týká.
Obec Tismice se zavázala, že studii nechá na své náklady vypracovat autorizovaným inženýrem. Studie byla
odboru životního prostředí předána v březnu roku 2012.
na dalším společném jednání dne 11.4.2012 bylo dohodnuto, že na podkladě studie vyzve vodoprávní úřad
dotčené vlastníky pozemků k obnově svodnic v termínu
do konce dubna 2013.
Také obec Tismice vlastní část svodnice, která byla
v minulosti zavezena, místy i osázena stromy. Prvním
krokem k nápravě stavu bude geodetické zaměření svodnice a cesty. Svodnice pak bude vybagrována ve stanovených hranicích.
uvědomujeme si, že cestu u křížku v Limuzích majitelé přilehlých nemovitostí svým způsobem udržovali
a pečovali o zeleň. Zda jsou nyní už vzrostlé stromy
v místě svodnice, ukáže geodetické vytyčení. byli
bychom velmi rádi, kdyby se podařilo svodnici obnovit
bez nutnosti kácení vzrostlé zeleně. Je však možné, že
ke kácení a zúžení cesty v platných hranicích dojde.
během jednání byl rovněž otevřen problém zakládání
kompostů a vyvážení zahradního odpadu na přilehlá pole
majiteli přilehlých nemovitostí. Vlastník pozemků
v následujících dnech obešle všechny majitelé nemovitostí s výzvou k odstranění kompostů a rostlinných zbytků, včetně odstranění poražených stromů, kterých se
majitel přilehlé zahrady zbavil vyvezením na cizí pole.
Takové jednání nebude vlastník pozemku nadále akceptovat.
(ou)
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aktuálně z obce

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 1/2012, ze dne 18.1.2012

Přijatá usnesení:
1-2/1/2012 Formální úkony

3/1/2012 ZOT v schvaluje předložený návrh rozpočtové-

ho opatření č.8/2011

4/1/2012 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového

opatření č. 1/2012

5/1/2012 ZOT schvaluje předložený návrh Aktualizace

č. 1/2012 Místního programu obnovy vesnice pro obec

Tismice a její části Tismice a Limuzy a dále schvaluje podání projektu “Obnova kapličky sv. Václava v Limuzích“
do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR,
dT č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce registrací
projektu.

6/1/2012 ZOT bere na vědomí závěry Inventarizační

zprávy o majetku obce Tismice k 31.12. 2011 ze dne
18.1.2012

■

Výpis usnesení z řádného zasedání
ZOT č. 2/2012, ze dne 5.3. 2012

Tismice s předpokládaným nástupem 1.8.2012.
5/2/2012 ZOT vybralo dodavatele na statické zajištění

objektu knihovny v Tismicích. S ohledem na navržené technologie a materiály a ve vazbě k ceně byla vybrána f. SAROn KAT
s.r.o. s nabídkou ve výši 69.881,70 bez dPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.

6/2/2012 ZOT vybralo dodavatele na vrtanou studnu hřbito-

va v Tismicích. S ohledem na nejnižší cenu při srovnatelné tech-

nologii byla vybrána nabídka Františka Šmejkala za 87.600,- Kč
vč. dPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením
smlouvy.

7/2/2012 ZOT bere na vědomí objednání výsadby v urnovém

háji v Tismicích.

8/2/2012 ZOT schvaluje finanční podporu do Fondu pro

oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového
dění v obci Tismice předložených projektů v celkovém objemu

40.000,- Kč, které budou uvolněny z rezervy běžného roku jako
neinvestiční příspěvek spolkům a sdružením. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku obce informováním žadatelů.

9/2/2012 ZOT upouští od záměru mýcení obecní cesty parc.

č. 690 v k.ú. Limuzy s tím, že bude proveden pouze prořez
pro zajištění volné průchodnosti, popř. průjezdnosti cesty.

10/2/2012 ZOT Rozpočtový výhled obce Tismice na období

1-2/2/2012 Formální úkony
3/2/2012 ZOT schvaluje návrh Závěrečného účtu obce

Tismice za rok 2011, prozatím bez zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

4/2/2012 ZOT bere na vědomí starostkou obce vyhlášený

konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy

2012 – 2017

11/2/2012 ZOT schvaluje převod výsledku hospodaření

Mateřské školy Tismice za rok 2011 ve výši 99.949,84 Kč
do rezervního fondu školy. Zastupitelstvo obce Tismice dále

upouští od externího auditu hospodaření MŠ Tismice v souvislosti s nástupem nového ředitele.

prostor pro vaše vyjádření
■

Bude se kácet v obecním lese? –
Chceme znát váš názor…tady je:

Vážená paní starostko,

na základě výzvy v posledním Trubadúru se vyjadřujeme k článku „bude se kácet v obecním lese?
Chceme znát Váš názor“.
Zde se uvádí, že zastupitelé zvažují výši nabízeného zisku a zamýšlejí se nad budoucím vzhledem

krajiny hřebene táhnoucího se k Mrzkám. Podle
našeho názoru rozhodně není zapotřebí tento
vzhled nikterak měnit. Procházka lesem z Lajtlovic
do Mrzek je pro obyvatele Tismic jedinou možností, jak strávit čas v klidu přírody, uspat dítě
v kočárku či nasbírat pár hub. Pro mnohé z nás přistěhovalců to byl jediný a dost podstatný argument, proč se v této z hlediska infrastruktury zaostalé vesnici trvale usadit. Stále doufáme, že se vše
obrátí k lepšímu a obci se nakonec podaří své zámě9

trubadur_duben_2012_Sestava 1 4/24/12 11:39 AM Stránka 10

Leden 2012 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

prostor pro vaše vyjádření

ry v oblasti infrastruktury realizovat, přestože to
zatím vypadá být v nedohlednu.
nyní se dovídáme, že obec uvažuje o těžbě v lese,
přičemž poněkud směšný zisk ve výši 40 – 200 tis.
Kč zdaleka nemůže vyvážit, co v reálu taková těžba
znamená. neznamená to nic jiného, že nás občany
Tismic v následujícím období očekává ztráta jediného souvislého kousku lesa, který nepotřebuje nic
jiného, než pravidelnou údržbu, čištění a ochranu
před zlodějskými nájezdy některých bezohledných
lidí. nepočítáme–li fakt, že se naše generace již
nedočká konečného výsledku, tj. vzrostlých nových
stromů a krásného souvislého lesa, děsíme se
i všech negativních důsledků probíhající těžby,
která v následujícím období úplně znemožní procházky a vystaví nás permanentnímu hluku techniky,
která bude nasazena. Cesta, která je již nyní díky
posledním „úpravám“ zčásti zdevastovaná a pro
mnohé lidi neschůdná – maminky s kočárky se smutně obracejí zpět na začátku lesa, bude nyní úplně
rozryta těžkou technikou a zkáza navazujícího lajtlovického zbytku asfaltu na vozovce bude dokončena. během těžby každého pásu stromů bude jakákoli klidná procházka vyloučena.
Ptáme se, zda si obec uvědomuje, jak život rychle utíká? I kdyby se jednalo o zisk podstatně vyšší,
ani to nepostačí na opravu vozovky v naší ulici,
která se v každém případě stejně odloží až po vybudování kanalizace a vodovodu. nechce se nám věřit,
že budeme muset navíc až do důchodu čekat, než
vyrostou nové stromy….
Ti spoluobčané, kteří bydlí na druhém konci
Tismic a na procházky sem pravidelně nechodí, si
možná neuvědomují, co to pro ostatní z nás znamená. Proto Vás prosíme, abyste se nad tímto
argumentem vážně zamysleli a tento náš názor
zveřejnili.
S pozdravem

■
-

-

-

-

-

-

les dosáhl věku vhodného k vytěžení, s přibývajícím
věkem bude kvalita dřeva klesat
druhová skladba lesa není příliš dobrá, nová výsadba
skýtá možnost snížit podíl akátu v porostu
nikdy se nekácí celý les najednou
těžba by probíhala v zimním období a vytěžené
dřevo by se přibližovalo přes pole směrem k silnici
Tismice – Mrzky, nikoliv lesní cestou skrz Lajtlovice
těžba by trvala cca 1 měsíc
zabránit krádežím dřeva mohou také sami občané
tím, že úřad na tuto skutečnost upozorní; těžba
dřeva není nikomu povolena; výjimkou mohou být
místní hasiči, kteří kácí soušky pro své a obecní
potřeby, popř. občané odstraňující po dohodě s obcí
padlé stromy
klíče k instalované závoře mají pouze hasiči a obec,
která je zapůjčuje myslivcům či těžařským
firmám, pracujícím v lese, event. soukromým
vlastníkům lesa
povrch cesty odpovídá svým charakterem lesní cestě,
po které se lze bez problémů pohybovat autem,
pěšky, na kole či s klasickým kolovým kočárkem.
Mnoho místních maminek-turistek i cyklistů zvládá
se svými dětmi i „ořechovku“ a cestu „mrzeckou“
z Mrzek do Limuz.

Manželé Jindřiškovi

Reakce obce: Děkujeme za váš názor
aneb ještě trochu informací
k nastoleným otázkám
zastupitelstvo obce Tismice těžbu prozatím
odložilo, ale nadále hledá cestu, jak les efektivně
využít a zejména, jak les následně obnovit a založit
kvalitní porost
obecní les, tak jak ho občané vnímají, je jen z části
ve vlastnictví obce (viz. přiložená mapka), ostatní
části lesa jsou v soukromém vlastnictví
je třeba se zamyslet nad tím, zda má les plnit jen
rekreační funkci nebo zda má být využit také
hospodářsky (těžba dřeva); zastupitelé považují
obě funkce lesa za důležité

Les v majetku obce Tismice.

10
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■

Petice – kraji je prý líto …

Ve věci omezení kamionové dopravy podnikneme další kroky. nenecháme se odbýt první laxní odpovědí. Situace je

o to vážnější, že Praha uvažuje o zákazu vjezdu kamionů a tyto si pak budou v daleko větší míře hledat cestu přes

středočeské obce.

(mz)

Petice strana 1 a 2.

11
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■

Odmítnutí „miniokresů“, aneb budete muset vše vyřizovat v Českém Brodě?

Odmítnutí miniokresů.

12
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■

Vodovod

praktická doporučení

Firma InGAS stále pracuje na přípravě Pd pro vodoprávní

povolení. Situaci komplikuje změna postoje SÚS Středočeského kraje, která v rámci územního povolování souhlasila

■

Pálení rostlinného materiálu

Již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evi-

denci pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.

s umístěním potrubí do silničního tělesa komunikace od Limuz

Tato služba je určena především fyzickým osobám,

na tom, aby se vodovod komunikaci vyhnul. Změnu stanoviska

minovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spa-

do centra obce, avšak posléze své stanovisko změnila a trvá

vysvětluje opravou komunikace s tím, že věc byla s obcí pro-

které provádí jednorázové spalování suchého nekonta-

lování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto

jednána. K žádnému takovému projednání však nedošlo a není

činnost nezakazuje místní úprava.

v této věci budou pokračovat.

ného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) záko-

podloženo žádným konkrétním jednáním a zápisem. Jednání

V březnu tohoto roku jsme se zúčastnili koordinační schůzky

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákon-

na č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,

v Úvalech, kde byl jednotlivým zástupcům obcí prezentován

zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný

nu PITnOu VOdOu“. Cílem tohoto a dalších jednání staros-

na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby

obsah studie s názvem „ZÁSObOVÁnÍ ÚVALSKÉHO ReGIOtů je nalezení koordinovaného postupu investic, které povedou

k zabezpečení výhledových potřeb pitné vody v oblasti Úvalského a Škvoreckého vodovodu. Velmi zjednodušeně řečeno:

zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu záko-

na o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravi-

Škvorecký vodovod je na hranici svých kapacitních možností.

dla pro spalování hořlavých látek na volném prostran-

vodovodu patří mimo samotného Škvorce také Květnice,

ny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opat-

Jedná se o limitující faktor rozvoje území. Ke Škvoreckému

ství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povin-

Sibřina a Stupice, Rostoklaty, Hradešín a Přišimasy a výhledo-

ření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých

Vrchlice- Maleč (VHS KH) v rámci stanoviska k územnímu

opatření jsou povinny předem oznámit územně přísluš-

vě rovněž Tismice, vč. Limuz. Vodohospodářská společnost

řízení sice garantovala zajištění vody pro stávající zástavbu

obce Tismice a Limuzy, avšak z praktických zkušeností jiných
obcí jsme tak trochu na pochybách, zda garantované množství
vody do „našich trubek“ opravdu přiteče.

látek na volném prostranství včetně navrhovaných

nému hasičskému záchrannému sboru kraje, který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípa-

dě může takovou činnost zakázat. ustanovení zvlášt-

ních právních předpisů nejsou tímto dotčena .

Celý problém by měl být v budoucnu vyřešen propojením Škvo-

Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského

Tyto stavby si však vyžádají desetimilionové investice, na kte-

a měst v pravé části stránky odkaz „evidence pálení“,

reckého a Úvalského vodovodu a navýšením počtu vodojemů.
rých by se měly podílet napojené obce, včetně Tismic.

na jednání v Úvalech zazněly názory, že investovat do rozvoje vodovodu by měly zejména vodohospodářské společnosti,

které na dodávkách vody vydělávají a které velmi často dosta-

kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí

po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování

pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním

formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do progra-

mu evidence pálení. uvedený program evidence pálení

ly do svého majetku potrubí vybudované z dotačních prostřed-

je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování

bylo dohodnuto, že na příštím jednání budou specifikovány jed-

akcí typu „pálení čarodějnic“.

V této souvislosti byl vznesen požadavek, aby se příštích jed-

je právnická či podnikající fyzická osoba, však nesuplu-

ků a vlastních prostředků samotných obcí.

notlivé kroky vč. finančního a majetkového rámce spolupráce.

nání účastnil Ing. Karel Kvapil, ředitel společnosti VHS KH.

Úvaly resp. společnost VRV do příštího jednání vyčíslí

náklady, které bude třeba vynaložit na Úvalském vodovodu

s ohledem na převedení dostatečného množství vody pro
Škvorecký vodovod.

dubnové jednání dne 11.4.2012 nepostoupilo o mnoho kupředu

a to zejména kvůli neúčasti ředitele VHS KH. Přítomní staro-

stové zašlou řediteli dopis s výzvou k účasti na jednáních. (mz)

rostlinného materiálu, ale například i u společenských
evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje

právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti

stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatře-

ní proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opat-

ření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

(Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje)
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z činnosti spolků a sdružení

■

Noc s Andersenem

V pátek 30.března uspořádala Magdalena bláhová ve spolupráci s SdH Tismice a obecním úřadem pro děti pohádkovou
,,nOC S AndeRSeneM.“
V 18.00 hodin se děti sešly v sále kulturního domu, kam si
přinesly nezbytné věci na nocování. Po uvítání a seznámení
dostali všichni kontrolní test ze strašidel. V 19.15 hod jsme se
všichni oblékli a šli do Lajtlovic k Jindřiškovům na loutkové
představení pohádky Šípková Růženka.Všem se pohádka moc
líbila a po skončení představení se manželé Jindřiškovi ptali
dětí, jakou pohádku by chtěli zahrát příště?
Všichni jsme se zase vrátili zpět na sál, kde na nás už čekala paní starostka, která nám slíbila čtení pohádek. nejdříve
všichni dostali za úkol namalovat obrázek z loutkového představení, které viděli. Když byly obrázky namalované,daly si
děti malou přestávku na večerní svačinu a pití. Po svačině se
všichni pohodlně usadili na židlích a vybrali si pohádkovou
knížku, kterou jim paní starostka přečetla. Jmenovala se „Vlk
v převleku“.
Okolo 23 hod navštívilo každé dítko samostatně „obecní
peklo“ , kde na něj čekaly dvě čertice a dva čerti. děti musely říct básničku nebo zazpívat písničku a za odměnu dostaly
sladkost. A protože to byla pohádková noc, tak se nám povedlo jedno velké kouzlo a to společnými silami a kouzelnou formulí přeměnit čerty a čertice na děti, aby se jich nikdo nebál.
nakonec si všichni připravili své pelíšky na spaní a po půlnoci se uložili ke spánku. Ráno byl pro všechny připravený
čaj a upečené sladké dobroty od rodičů a po 8 hodině se
začali všichni rozcházet zase domů s otázkou, kdy zase
bude podobná akce spojena se spaním. Z toho lze usuzovat,
že se tu dětem prostě líbilo. na cestu ještě každý obdržel
pamětní list.

Pejska to bude asi tlačit.

Klučičí sladké sny.

Moc bych chtěla poděkovat davidovi Liškovi a Šimonovi
Štěpánovi za úžasnou pomoc a spolupráci při organizaci večera. Velké poděkování také patří hasičům, kteří nám celý den
topili, aby bylo na sále teplo a útulno. Poděkování patří též paní
starostce a manželům Jindřiškovým.
(M. bláhová)

Společně.

I starostky mají rády pohádky.

17
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■ Pingpong

z činnosti spolků a sdružení

Máte chuť zahrát si pingpong? V sále
kulturního domu v Tismicích byly instalovány dva hrací stoly. Stačí kontaktovat pana Romana Poláka
nebo OÚ Tismice a domluvit možný termín návštěvy. S sebou
je nutné vzít sálovou obuv na přezutí, vlastní pálku a míček.
Symbolické vstupné do prasátka cca 10,- Kč na osobu. (ou)

■ Také letos připravujeme Dny evropského dědictví

Tématem letošních dnů evropského dědictví je vztah mladých
lidí k památkám. Co tím máme na
mysli? Je takové téma potřebné? děti a mládež mají v dnešní
době tolik zdrojů informací
a tolik možností poznání a vyžití, že to stonásobně převyšuje možnosti mladých lidí kdykoli v minulosti.
nemyslím si, že by toto ohrožovalo vztah mladých lidí
k minulosti a k historickému dědictví. naopak, dnešní
mladá generace, tedy alespoň její část, má o památky
zájem, vidí v nich důležité svědectví o schopnostech
našich předků i o způsobu života a o hodnotách, ke kte-

18

rým se v historii lidé upínali. Platí i to, že mladá generace má takové možnosti k poznávání a ke studiu památek,
které nikdy předtím neexistovaly. Mám tím samozřejmě
na mysli šíření informací po Internetu, ale také nebývalé možnosti cestování tudíž i poznávání památek odlišných kultur a civilizací.
dnešní mladá generace jistě převezme štafetu zodpovědnosti a bude historické dědictví dále předávat generacím příštím. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba probouzet a podporovat zájem o památky už u nejmenších
dětí. není to tak těžké. dětská fantazie dovede v konfrontaci s hrady, zámky a chrámy vymyslet úžasné příběhy. A pohled na hrad, zámek nebo chrám určitě
v dětech fantazii probouzí. Vždycky mám radost, když
vidím, že děti památky kreslí, ptají se „a kdo to postavil?“, „jak to dokázali?“, „opravdu to tak bylo?“. Těm
odrostlejším je třeba poskytovat maximum kvalitních
informací a možností k poznávání památek, ke studiu
a k aktivnímu uvažování o jejich významu. A tím úplně
nejdůležitějším je předávat památky novým generacím
zachované v co nejlepším stavu. Jde o hodnotu, která je
neobnovitelná a která, na rozdíl od spousty jiných dnes
vyznávaných hodnot, bude mít stálý význam. Vždycky
bude důležité stavět na zkušenostech z historie a brát
si ponaučení z chyb i úspěchů minulých časů.
(Tradiční průvodní text k letošnímu národnímu tématu
eHd napsal RNDr. Ivo Šanc, CSc, starosta Kutné Hory.)
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21. dubna
10. května
Září
16. září
28. září
29. září

kalendář akcí 2012

Den Země na Klepci
Našim babičkám – posezení v kulturním domě
u příležitosti Dne matek
Vítání občánků
Dny evropského kulturního dědictví v Tismické basilice
Svatováclavské slavnosti v Limuzích
Jabkobraní v Tismicích

inzerce
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ANEB ROK 1944

z kroniky tismické

Počasí
Počasí v tomto roce bylo střídavé. Po mírné, na sníh
chudé zimě přišlo krásné jaro. V květnu se přihlásily
vydatné deště, které měly příznivý vliv na obilí. deštivé
počasí se udrželo mimo krátké přestávky přes celé žňové
období. Tím se sklizňové práce značně protáhly. Značná
část obilí vzrostla na polích v panácích. Později se počasí
uklidnilo a tak mohli naši zemědělci obilí dosušit a svézti
do stodol. I podzim byl mokrý a studený. deště a studené
větry byly značnou překážkou při sklizni brambor i řepy.
Řepa se tahala háčky a vyvážela po jedné hromádce
k cestám. Že takováto práce byla namáhavá pro lidi i pro
dobytek, je samozřejmé.

Rozpočet
26. února byl schválen rozpočet na rok 1944. Řádná
potřeba činí 52.984,- úhrada 33.265,- schodek Kč
19.719,- se uhradí 125% přirážkami k dani činžovní
a 300% k daním ostatním.

Ochotnický kroužek
I v letošním roce vyvíjel ochotnický kroužek značnou
činnost. Sehrál 6 divadelních představení a uspořádal
„Smetanův večer“ za účasti pěveckého kroužku z Rostoklat.

Celková situace
Počátkem roku byla situace pro náš národ poměrně
příznivá. I události na frontách nasvědčovaly tomu, že
panství hákového kříže bude v krátké době odzvoněno.
29. srpna 1944 vypuklo na Slovensku povstání proti
němcům, kteří chtěli tuto zemi obsadit. Vzniklo v báňské
bystrici a po tuhých bojích bylo 28. října krvavě potlačeno. dokázalo odbojového a hrdinného ducha Slovenska,
jakož i nenávist slovenského lidu vůči němcům a slovenským zaprodancům.
Z obavy, aby povstání na Slovensku se nerozšířilo i do
historických zemí, nasadila říše velké množství mužů
i žen totálně do německa, Rakouska a větších komplexů
u nás, jen aby je měla pod přímým dozorem. Citelně byl
postižen ročník 1924, ze kterého se zachránilo jen
nemnoho jedinců buďto odvážně předstírajících různé
nemoci, neb ti, kteří měli u pracovních úřadů značnou
protekci.

Aby bylo zabráněno Rudé armádě v jejím postupu na
západ, dal Hitler pokyn, aby byly na strategicky důležitých úsecích kopány zákopy a budovány zábrany. Z naší
obce byl povolán Václav Pýcha, Václav Čekan a Jaroslav
Smolík. Pracovali na úseku na severní Moravě. ubytovací
a stravovací podmínky byly, dle vyprávění uvedených,
velmi špatné.
Pod mocnými údery Rudé armády moderně vyzbrojené,
ustupovaly s největším kvapem nacistické armády.
V březnu byl vyklizen na černomořském pobřeží
Cherson a střední fronta se posunula až k Tarnopolu.
20

na německé straně šlo o překotný ústup, byly vyklizeny
Černovice a začaly boje u Jasů. Padla Oděsa a tím
němci uzavřeni na Krymu. Když se Rudá armáda zmocnila Sevastopolu, byly zbytky německých vojsk staženy
podle předem připraveného plánu.
den 6. červen 1944 se zapsal hluboko do historie
druhé světové války. Toho dne byla zahájena invase spojeneckých sil v normandii. Přistání, jedinečné v dějinách, provedlo několik tisíc lodí a zvířilo úžasný bojový
zápal. německo v zoufalé obraně použilo nových vzdušných torpéd V1 a V2 k útokům na Londýn. Když
po tuhých bojích padl přístav Cherbourk, bylo vyloďování spojenců snadnější. němcům začínalo být konečně
jasno, že se blíží konec a 20. července byl spáchán
na Hitlera atentát, jemuž ušel jen náhodou. Když 31.
července byla poražena fronta u Avranches, nastal
bleskový postup v bretani a 25. srpna dospěli spojenci
do Paříže. Severní Francie byla zaplavena motorisovanými divisemi, které se za měsíc obchvatnými pohyby
dostaly až k Antverpám, k bruselu a hranicím
Luxemburska. Zatím bylo provedeno vylodění mezi
Toulonem a Cannes, řízené z Korsiky a armáda spojenců
postupovala na Grenoble a dostihla ve 14 dnech švýcarských hranic. V září došlo k těžkému zápasu u nijmigenu
a Arnheimu, kde byly spuštěny značné síly parašutistů
a fronta se posunula k Cáchám a k hranicím Lotrinska,
kde byly svedeny úžasné materiálové bitvy. I naše
1. tanková brigáda si vedla zdatně a koncem října stanula před známou pobřežní pevností dunkergue.
nezadržitelně postupovala Rudá armáda, ničíc a ženouc
okupanty ze své země. K úderu ze západu se přidružil
i úder z východu. Padl Vitebsk, Minsk, Vilno, bojovalo se
na severu u narvy na střední frontě u Kovelu na jižní
frontě u Jas. 6.srpna dospěla fronta až k hranicím
východních Prus a k Varšavě, kde se na čas zastavila.
největší nápor sovětský byl veden na Rumunsko. dne
24. srpna odstranil král Michal diktátora Antonescu
a vyzval národ k boji po boku Sovětů. Fronta se posunula rychle k jihu a byla obsazena bukurešť. Protože
bulharsko nechápalo dosti rychle situaci, vypověděl
SSSR bulharsku válku. (5. IX.), což mělo za následek, že
bulharsko přerušilo styky s Říší a kapitulovalo 8. září.
Krátce před tím kapitulovalo Finsko a přerušilo styky
s německem a uzavřelo v Moskvě mírovou smlouvu.
Sovětské vojsko proniklo do uher a v prosinci 1944
ustoupila německá fronta až k budapešti.
dne 8. září dobyli Čechoslováci společně s Rudou armádou průsmyku dukly, dne 27. října osvobodila Rudá armáda užhorod, když před tím vnikla 7 průsmyky do ČSR.
do rozhodného boje vstoupil i balkán, kde v Řecku
vzniklo povstání proti němcům, kteří kvapně ustupovali
ze země a 31. října vyklidili Soluň. na zpětném pochodu
naráželi na srbskou armádu maršála Tita, který organizoval odpor na celém území bývalé Jugoslavie.
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ROK 1945

z kroniky tismické

Počasí
Počasí letošního roku bylo příznivé. Mírná zima a vlhké
jaro prospělo ozimům i jařinám. Slunné léto dalo uzrát
obilí, ovoci i zelenině v hojnou svobodnou žeň.

Nálety
Rychle letos přikvačilo jaro a naše země se staly zápolím.Spojenečtí letci se proháněli, nikým neohrožováni, nad
kopci i rovinami naší vlasti. Odvážnými nálety, při nichž se
tajil dech, rozbíjeli továrny, sklady, německý přísun
i vojenské kolony. největším náletem však- o květné neděli- těžce poškodili řadu českých továren i domů a mnoho
nevinných lidí jej zaplatilo životy. Koncem dubna tohoto
roku neodvratně nastává závěrečná fáze německé tragedie a rozpad Říše. Všeobecný chaos a zmatek jest již tak
zjevný, že zánik panství okupantů v naších zemích stává se
otázkou dní.

5. květen
A konečně přikvačil květen jásavých barev a přinesl
nové jaro československému lidu. Vrátil nám tolik želenou
a očekávanou Svobodu, po níž jsme šest předlouhých let
toužili a kterou jsme vykoupili nezměrnými oběťmi krve
i majetků. Z velikého ponížení a bolesti se znovu zrodila
a k veliké radosti našeho lidu ať navždy žije a vzkvétá
námi milovaná a navždy svobodná
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ

několik posledních válečných dnů nezanechalo v naší
obci valných stop. Jedno nutno však zaznamenat. Snahu
občanů zbavit se stůj co stůj i se ztrátou německých
„úplavic“-říšských marek. To již bylo každému jasné, že
pyšná a nadutá nacistická říše se rozpadá pod nápory
spojenců. 4.května večer přicházejí k nám první zprávy
o veřejném odporu proti němcům v Praze i jinde. u nás
prvým revolučním činem bylo ničení německých nápisů,
které byly přemalovány v noci ze 4. na 5. května.
V sobotu v 12.40 h zazní z radia zmatené a rychle přečtené zprávy. A potom: „V Praze se střílí! bojuje
se o budovu rozhlasu! Praha volá o pomoc! Signál k nástupu!“ do večera stojí Praha na barikádách a slavné dny
naší revoluce vstupují do dějin.
V sobotu ráno 5. května po zprávách o situaci v Českém brodě se v obci ustavuje Revoluční národní výbor
a to na popud pana Jaroslava Pačese. Členy Revolučního
národního výboru byli jmenováni Pačes Jaroslav, dufek
František, Vosecký Karel, Vomáčka František, Pečenka
Josef, Šmíd bedřich a Kaše Miroslav.

Pro nevýhodnou strategickou polohu a pro naprostý
nedostatek zbraní, nebyla v naší obci podniknuta žádná
akce. Z uvedených důvodů čekalo občanstvo jak se vyvine další situace. Revoluční národní výbor nařídil pořád-

kové a bezpečnostní služby a vyzval občanstvo k zvýšené bdělosti a pohotovosti. Pro jistotu si většina obyvatel poschovávala hodnotnější věci do beden a ukryla
na příhodných místech.
Za to v sousedních Mrzkách se občanstvo postaralo
o vybudování záseků u doubravského mostu, které
zabránily spojení německých jednotek u benešova.
Vzhledem k zásekům mezi Mrzkami a doubravčicemi
rozhodl RnV držeti na křižovatce u pomníku padlých
službu a posílati jednotlivé germánské oddíly přes
Limuzy a Škvorec dál na Zbraslav, kam se všichni tak
hnali, neboť věřili, že tam budou v bezpečí u Američanů.
Většina velitelů chtěla však kratší cestou přes Mrzky
a když uznala stav věcí, rozčilovala se a vyhrožovala.
Proto tato služba nebyla nijak snadná ani bezpečná.
Odzbrojovati nebylo dovoleno, ačkoliv někteří velitelé
rozumně nahlíželi, že beze zbraní bude jejich jednotka
postupovat bez podstatných překážek a že se rychleji
dostane kupředu. Toho se však mohly odvážiti až obce
další, s lépe vyzbrojeným občanstvem. bezhlavý úprk
germánských vojsk trval až do 9. května. Toho dne byl
v Praze raněn jediný barikádník z naší obce, p. František
Žalud, vedoucí zahradnictví p. Jaroslava Procházky.
9 .května kolem 10. hodiny dopoledne dorazily do Českého brodu oddíly slavné Rudé armády. Projely na tancích, dělech a obrněných vozech, nadšeně vítány obyvatelstvem. Postupovali zaprášeni a unaveni, avšak s úsměvem dál – ku Praze, která prožívala těžké chvíle v bojích
s německými vrahy.
Odsun němců a tzv. národních hostí se po příchodu
Rudé armády zvrhl v bezhlavý útěk do okolních lesů,
odkud se po čistce odváželi zajaté rozprášené oddíly
SS a Wehrmachtu do Českého brodu.
Při čistce hradešínského lesa oddílem tismických dobrovolníků byl zraněn František doležal, strážmistr
bývalého protektorátního četnictva. utrpěl průstřel
plic.
„národní hosté“, jak byli nazýváni němci z východních
zemí, odhazovali po cestách zbytečné vaky, kufry
a rance, aby mohli snáze ustupovat na západ. Kořist,
opuštěná a nalezená na cestách a v příkopech, nebyla
značná, dychtivost některých našich občanů po ní byla
odporná, že těžko o některých scénách psát. Většina
těchto pohozených věcí, vesměs textilu, byla shromážděna v hostinci pana Rudolfa Olmra a později rozdělena
mezi místní občany.
Zdejší obcí Rudá armáda pouze projížděla. Zastavilali se, pak to bylo pouze na krátkou, přechodnou dobu,
většinou v noci. A tu byla vždy středem zájmu a obdivu.
Především mládež se o vše zajímala. V zájmu pravdy
nutno zde konstatovat, že někteří naši občané velmi
rádi brali darovaný kabát a jiné předměty od Rudoarmějců,
avšak dveře před nimi pečlivě uzamykali.
Již 8. května byla konána v naší obci sbírka potravin
pro bojující a strádající Prahu. Vybráno a odvedeno do
Hospodářského družstva v Českém brodě: 57 kg cukru,
304 kg mouky, 14 kg tuku a 677 vajec.
21
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z kroniky tismické
Volba MNV
19. května 1945 byla konána v hostinci p. F. Cábrnocha
schůze občanstva, na které byl zvolen 15ti členný národní výbor. Aklamací byli zvoleni tito občané členy místního
národního výboru: Vosecký Karel, Šmíd bedřich, Kaše
Miroslav, ulbrich Jindřich, dufek František, Pečenka
Josef, Straka Josef, Vomáčka František, dušek František
st., dušek František ml., Svoboda Karel, Pliml Jaroslav
a Šplíchal Josef.
Touto volbou přestává existovat obecní zastupitelstvo
a jeho pravomoc přechází na místní národní výbor.
národní výbory se stávají jedinými orgány lidu v městech
i na vesnicích. Členové místních národních výborů nejsou
zástupci bývalých politických stran, ale lidé, kteří si
v šesti letech okupace získali právo na důvěru a vážnost
v očích všech občanů naší obce.

Tělovýchovný výbor
Snaha sloučit tělesnou výchovu se projevila i u nás ustavením místního národního tělovýchovného výboru a to ze
zástupců Sokola a dTJ. bohužel pro nepochopení občanstva nebylo dosaženo očekávaných výsledků. Koncem roku
se místní národní tělovýchovný výbor rozpadl.
Ustavující schůze MNV
27. května konána ustavující schůze místního národního
výboru. Hlavním bodem pořadu byly volby předsedy, rady,
pokladníka a komisí MnV. Volby byly provedeny aklamací
(veřejné hlasování) a zvoleni:
Předseda:
Karel Vosecký
Rada MnV:
Karel Vosecký,
dušek František st.,
Vomáčka František
a Šmíd bedřich
Zemědělská komise:
Straka Josef,
dušek František ml.,
Šplíchal Josef,
Vomáčka František
a Srba František
Zásobovací komise:
Vomáčka František,
Kudláček Josef
a dušek František ml.
Finanční komise:
Šermauer Václav,
ulbrich Jindřich,
dušek František st.
Zdravotní komise:
Pečenka Josef,
Pliml Jaroslav,
dušek František ml.,
dufek František
a Vobořil Václav
Osvětová komise:
Svoboda Karel,
Pačes Jaroslav
a ulbrich Jindřich
Trestní komise:
Vosecký Karel,
Pačes Jaroslav
a Vomáčka František
Obecním pokladník:
bedřich Šmíd
Pokladník chudinské pokladny: p. Ferdinand doležal
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Národní správa na statku p.Černého
Ve schůzi plena MnV, konané v neděli, dne 27. května,
bylo doporučeno několika členy MnV, aby na statek pana
Jiřího Černého čp. 14 byla dána národní správa, protože
jmenovaný se v okupaci po stránce národní spolehlivosti
neosvědčil. Provedením byla pověřena zemědělská komise,
která dosadila na statek p. Černého národního správce
p. Jaroslava Strnada.

Nový obecní posel
Ve schůzi MnV byl přijat nový zaměstnanec obce
p. Janeček, jako obecní posel po p. Zelenkovi, který se
odstěhoval do pohraničí. Plat mu byl stanoven na 100,- Kčs
týdně a dosavadní požitky, byt, zahrada, louka apod.
Po p. Zelenkovi docházelo později značné množství různých nedoplatků, které byl vesměs MnV povinen zaplatit.

Mimořádná vojenská opatření
Osvobozená republika potřebovala především zabezpečit pohraniční území a objekty mimořádné důležitosti.
Za tím účelem byla vyhlášena mimořádná vojenská opatření a povoláno několik ročníků do zbraně. Z naší obce byli
povoláni Hrabánek St., uhlíř František a Kaše Antonín.
několik dalších se této povinnosti vyhnulo pod různými
záminkami.

Reorganizace MNV
7. srpna byla provedena reorganizace MnV. národní
výbor, jehož členové dosud stáli nad stranami se rozešel
a počátkem srpna byl reorganizován z příslušníků dvou
stran, které dosud v obci vyvíjely činnost a to KSČ
a Soc.dem. Zmíněné strany vyslaly do MnV 8 a 7 členů
a dohodly se na tomto obsazení:
Předseda MnV:
Karel Vosecký, KSČ
Místopředseda:
Václav Šermauer, soc.dem.
Zemědělská komise:
Straka Josef,
Vomáčka František,
Srba František,
Kefurt bohumil, všichni KSČ
Vízner Josef, Šmíd bedřich
a Šermauer František soc.dem.
Finanční komise:
dušek František st.,
Šermauer Václav,
ulbrich Jindřich,
novotný Jaroslav,
dušek Jaroslav, všichni soc.dem.
Zdravotní a stavební komise: Pečenka Josef,
dufek František, KSČ,
Pliml Jaroslav,
Vobořil Václav, soc.dem.
Osvětová a školská komise:
Svoboda Karel
a Pačes Jaroslav, KSČ
ulbrich Jindřich
a dejl František,
soc.dem.
Hřbitovní komise:
Vobořil Václav soc.dem.
a dufek František, KSČ.
Pokladník:
bedřich Šmíd, soc.dem.
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Pokladník chudinské pokladny: Ferdinand doležal
Volitelé do MnV:
Pačes Jaroslav, KSČ
a Šermauer Václav, soc.dem.

Odvody
24. srpna byli povoláni všichni branci, kterým bylo
Hitlerem znemožněno splnit svoji čestnou vlasteneckou
povinnost, opět k odvodům.
17 chlapců šlo s hudbou a vesele. Odvedli všechny.

Okresní dožínky
Místní národní tělovýchovný výbor uspořádal 26. srpna
t.r. ve dvoře p.Černého okresní dožínky za velké účasti
diváků i účinkujících. Záštitu převzal MnV a OnV v Českém brodě. dostavili se i zástupci ústředních úřadů
a organizací, mimo jiných i místopředseda Revoluční
národní rady poslanec Smrkovský. I finančně měli pěkný,
v obci dosud nedocílený výsledek. Vybráno téměř 50.000,Kč, čistý výtěžek cca 35.000,-Kč. Mládež chtěla tuto
částku věnovat na zakoupení místního rozhlasu. bohužel
se tento návrh, jistě dobrý, nesetkal s úspěchem
a po čase byl celý výtěžek zablokován.

Letopisecká komise
V srpnu byla na návrh M. Kašeho zvolena letopisecká
komise. Jejími členy se stali dr. Ing. Alois Tyl, Pačes
Jaroslav, ulbrich Jindřich, Vízner Josef, dušek František
st., Maroušek Josef, Kaše Miroslav. Zůstalo však pouze při
zvolení. K vlastní práci se komise nedostala.

Dětská školka
Pro mládež od 4 do6 ti let byla obětavostí rodičů zřízena dětská školka, pro kterou uvolnila správa zdejší obecné
školy 1 místnost. Vedoucí školky byla sl. Růža Plimlová.
dlouhého trvání však naše školka neměla. Rozpadla se
ještě v roce svého založení.

Měnová reforma
Počátkem listopadu byla provedena na celém území ČSR
měnová reforma. Staré protektorátní peníze pozbyly
platnosti až na K 500,-, které si mohl každý občan vyměnit u peněžního ústavu. Výměna byla poznamenána na
vkladním listě. Zbylé peníze i vklady na vkladních knížkách
a běžných účtech byly vázány.Později musel každý vlastník vkladů tyto přihlásiti a zaplatiti z nich dávku z přírůstku, eventuelně i z majetku.Výměna peněz starých za
nové, tisknuté většinou v Londýně, proběhla spořádaně
a bez otřesů. Každý si uvědomoval, že chceme-li mít zdravou měnu, musí každý z nás přinésti úměrnou oběť, abychom snáze vybředli ze smutného „dědictví“, které nám
okupanti zanechali.

Znárodnění průmyslu
28. října 1945 v prvém roce osvobození, bylo vyhlášeno
znárodnění valné části průmyslu, dolů, hutí a bankovnictví.

Ustavení rodičovského sdružení
V říjnu bylo opět ustaveno při zdejší obecné škole rodi-

čovské sdružení, které si vzalo za úkol provésti všechny
přípravné práce a pomoci škole v jejich úkolech.
Předsedou zvolen mladý rolník Josef Vízner z Tismic.

Změna patrona
Protože při revizi I. pozemkové reformy koupilo město
Český brod valnou část lichtensteinských lesů, bylo povinno převzíti i patronát nad tismickou basilikou. A tak na
místo lichtesteinského patrona nastupuje patron novýměsto Český brod. A starý, románský kostel chátrá dál.

Změny v MNV
Koncem roku došlo k několika změnám v místním národním výboru. na dovolenou odešli p. Skala Josef a Vomáčka
František. Svaz české mládeže odvolal z MnV všechny své
zástupce.

Odchod do pohraničí
během roku 1945 odstěhovalo se z naší obce více než
`20 rodin, aby pomohli osídlit pohraniční kraje, zbavené
němců. Tito občané, většinou zemědělští dělníci usídlili se
porůznu v okresích Litoměřice, Teplice-Šanov, Česká Lípa
a jinde. Pro úplnost uvádím seznam těchto nových hraničářských rodin.
Horel Alois, Antal Josef, Zikl Josef, Mariška boh.,
Zelenka Antonín, Maleček Václav, Chalupa Jaroslav,
Kloudová Růžena, Ševčík Pavel, Čekan Václav, Strnad
Jaroslav, Šašek František, Šnajdrová Marta, doležal
František, Kopecký Václav, Řeháková Marie, Vostrovský
Václav, Klepáček Antonín, Pečenka Josef, Hrabánek
Stanislav, všichni s rodinami.

Pád „Velkoněmecké říše“
Počátkem ledna zahájila Rudá armáda, která vykročila
z předmostí na Visle, 17. ledna dobyla Varšavy a 24. ledna
překročila Odru, 4. dubna osvobodila bratislavu, 6. dubna
dobyla Vídeň a 15. dubna postupovala od Hodonína k brnu,
které osvobodila 26. dubna. na severu německa padl
9. dubna Královec a 22. dubna zahájila Rudá armáda velkou bitvu o berlín. Zatím se vojska sovětů probila k Labi,
kde si podala ruce se západními spojenci. Velké německo
bylo obsazeno za necelé čtyři měsíce.
dne 1. května byla ohlášena smrt „Führera“, který prý
padl v boji proti nepříteli. bylo symbolické, že v den svátku práce se rozbřeskl i prvý den nového, svobodného života. dne 2. května se vzdalo hlavní město pyšné
„Velkoněmecké říše“, berlín, armádě maršála Žukova.
Počátkem března překročili spojenci Rýn u Kolína
a obchvaty získávali půdu. 27. března postupovala vojska
Američanů, Angličanů a Francouzů přes Rýn na široké
frontě a rozlila se po celém německu. dne 12.dubna stanuli spojenci u Labe a podali si ruce s Rudou armádou.
V Italii 27. dubna překročila anglická vojska Pád. O den
později bylo vyhlášeno, že duce byl zajat při útěku
do Švýcar a popraven. Počátkem května se vzdala západním spojencům 1 ½ mil armáda v severní Italii. A 3. května se vzdalo ½ mil němců, zbytek armády bojující u severního pobřeží německa.
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9. května 1945 byla podepsána v hlavním stanu generála
eisenhowera bezpodmínečná kapitulace německa. Avšak
armády generála Schőrnera pokračovaly ve vraždění
našich lidí v Čechách i po podepsání německé kapitulace.

Válka s Japonskem
na všech frontách v evropě již dohasínal válečný požár.
bylo dobojováno. Zbývalo ještě dokončit válku s Japonskem.
Protáhlas e do srpna 1945, kdy o jejím skončení rozhodl
účinek atomových pum a soustředěný účinek útoků spojenců, k nimž přibyl i SSSR. Japonsko kapitulovalo
15. srpna. Tento den a příští den byl ve světě prohlášen
za svátek míru, jehož bylo dosaženo po šesti letech války.

Návrat presidenta Dr. Beneše
dne 8. května opustil president dr. edvard beneš
Košice, aby přesídlil přes bratislavu do Prahy. Jeho triumfální cesta, při níž český i slovenský lid plně ocenil
nesmírné zásluhy presidentovy a znovunabytí svobody,
byla zakončením velikého boje a zároveň i velkým mezníkem v dějinách našeho národa.
nelze se nezmíniti pro paměť budoucím o ohromných
škodách, které utrpěl český národ za doby nesvobody.
neméně nežli 16.000 českých živností bylo němci zruše-

no. 340.000 ha české zemědělské půdy bylo němci
vyvlastněno a zabráno. Průmysl a obchod utrpěly ztrátu
38.433 mil Kč, zemědělství a chov dobytka 28.100 mil Kč,
dráhy 20.400 mil Kč.
na 600.000 lidí bylo odvlečeno na práci do německa,
v koncentračních táborech zahynulo 200.000 Čechů.
Celková hospodářská ztráta se odhaduje na 700 miliard.
V tom nejsou však zahrnuty škody na zdraví obyvatelstva
a na duchovní kultuře. Snad nikdy v dějinách neutrpěl
český národ větších ztrát a nebyl ve větším nebezpečí.
Ale strašlivé utrpení bez míry a hranic přineslo našemu
národu vykoupení a postavilo jej do velmi příznivých podmínek pro další vývoj. Síla odvěkého nepřítele Slovanstva
byla zlomena na několik desítek let, nebezpečná jeho chapadla obepínající hrozivě české země na jihu, západu,
severu a severovýchodu byla uťata, hranice českopolská
byla posunuta až do okolí Liberce. Československá republika byla zbavena i vnitřního nepřítele, který tolikrát
ohrožoval existenci českého státu. byli odsunuti téměř
všichni němci „Heim ins Reich“.

Miroslav Kaše, kronikář

z kroniky limuzské

ANEB ZMěNA KRONIKÁřE
A UKONČENí KRONIKy

ROK 1968

Po rozhodnutí ing. dr. Anny Horynové, že kroniku
obce Limuz nebude vésti, byla mi tato kronika v r. 1971
předána k doplnění. Proto léta 1968, 1969, 1970 budou
doplněna všeobecnými věcmi, které mám k dispozici.
netroufám si však ani pro léta příští napsat kroniku tak
věcně, jako ji moje předchůdkyně psala. děkuji touto
cestou Ing. dr. Anně Horynové a celému kolektivu
občanů obce Limuzy za dosavadní práci a věřím, že mi
budou nápomocni při zjišťování podkladů pro léta příští. Přijal jsem tuto milou pozornost proto, abych po
čas, kdy není možné v Limuzích žádného kronikáře
sehnat, zaznamenával tak události.

narodil jsem se 22.3.1936 v Kolíně. Můj otec Alois
Klepal, železničář. Po absolvování jedenáctiletky v Kolíně
a základní vojenské služby, jsem nastoupil místo učitele na okr. Ústí nad Labem, kde po 5letém působení jsem
přešel na místo ředitele základní devítileté školy
v Tismicích, kde působím dodnes. V roce 1965 jsem
ukončil studium dálkové na Karlově universitě v Praze,
obor matematika, základy průmyslové výroby.
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Lednové plénum ÚV KSČ
na začátku kalendářního roku zasedal ÚV KSČ v Praze.
na tomto zasedání byla přijata resignace prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína novotného. Plénum pak zvolilo do funkce prvního tajemníka A.dubčeka.
Volba presidenta
V dubnu resignoval A.novotný i na funkci presidenta
ČSSR. Presidentem byl zvolen armádní generál Ludvík
Svoboda.

Zprávy z MNV
V tomto roce byla veškerá činnost orgánů nV řízená
vypracovanými plány práce, vždy na období jednoho pololetí. Za rok bylo uskutečněno 25 schůzí rady, do které
dojížděl s. uhlíř z Limuz a zastupoval zde zájmy obce
Limuzy. Plenárních zasedání bylo celkem 6. návštěvnost
na plenárních zasedáních poněkud poklesla, neboť někteří poslanci spoléhali, že budou vypsány nové volby. I přes
tuto potíž byl MnV schopen všechny náročné úkoly splnit. Práci komisí lze hodnotit kladně, neboť všechny se
dokázaly se svými úkoly vypořádat.
Rozpočet MNV
Plánovaný příjem
Skutečnost
neplánované příjmy
Ostatní příjmy

48.000,- Kčs
58.600,- Kčs
93.949,- Kčs (daň od JZd)
25.417,- Kčs
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daň ze psů
6.488,- Kčs
Subvence od OnV
53.556,- Kčs
Pomoc od OnV
42.000,- Kčs (na budovu MnV)
Čerpání
251.417,- Kčs
Převedeno na příští rok
107.990,- Kčs

Obec získala titul „Vzorná obec“okresu Kolín.

Práce JZD
Struktura složení JZd je opravdu na pováženou. Z celkového počtu 308 členů je 92 důchodců, v nejbližší době
má odejít asi 60 družstevníků na zasloužilý odpočinek.
Přes tento nepříznivý stav přihlíží JZd při náboru pracovníků na kvalitu a pracovně morální profil. byla provedena
nová struktura JZd. Celé JZd je rozděleno do 6 středisek. Obec Limuzy, Mrzky tvoří jedno ze středisek –
vedoucí je s.J.Šimáně a s. Vondráček Fr. z Limuz.

Festival dětských her
u příležitosti 50. výročí založení ochotnického divadla
byl v Tismicích uspořádán „Festival dětských her“, který
uspořádala škola spolu s družinou mládeže. Festivalu se
zúčastnily školy: Přišimasy - Šípková Růženka, Rostoklaty
- Kašpárek a Šmidra na Černém hradě, Tismice - broučci.
V souboru Rostoklatské školy byly i děti z Limuz. Rodičům
a všem zájemcům z Limuz zařídilo ředitelství školy bezplatný odvoz i účast na tomto festivalu.
50. výročí ČSR
28.října byla slavnostní schůze KSČ a MnV u příležitosti 50.výročí ČSR a to na sále pohostinství v Mrzkách.
I občané Limuz se této schůze zůčastnili.

ROK 1969
Změna vedoucího tajemníka ÚV KSČ
V dubnu resignoval na funkci vedoucího tajemníka ÚV
KSČ s.A.dubček. Funkci vedoucího tajemníka přijal
s. Judr G.Husák.

Práce MNV
Činnost a plnění úkolů bylo prováděno tak jako v letech
předcházejících, dle plánu práce, který byl plněn k celkové spokojenosti našich obcí. Za rok bylo 23 schůzí
rady MnV a 6 schůzí plenárního zasedání.
Rozpočet

Příjmy:
Výdaje:

plán
243.700,-Kčs
359.783,- Kčs

skutečnost
487.659,- Kčs
475.866,- Kčs

Překročení příjmů bylo způsobeno tím, že JZd zaplatilo na pohyblivé dani 227.450,-Kčs. Samozřejmě, že
tato částka značně vylepšila celkový rozpočet obce. do
příštího roku se převádí přes 120.000,- Kčs.

Práce JZD
Tak, jako v loňském roce, tak i letos je struktura
členské základny JZd vrcholně nepříznivá. Z celkového
počtu 310 členů, pobírá 123 členů důchod. S tím souvisí úzce výstavba bytové základny. byly zadaptovány
4 bytové jednotky pro mladé členy JZd.

Rostlinná výroba
V produkci rostlinné výroby zůstalo družstvo dlužno
kolem 600.000,- Kčs. Cukrovky zůstalo JZd dlužno
za 800.000,- Kčs, vojtěšky za 200.000,- Kčs. Situaci
musel tedy zachraňovat lepší výnos ostatních plodin,
především obilovin. Prostě zůstává faktem, že výroba
v tomto odvětví byla silně ovlivněna suchým počasím.
Tato nepříjemná skutečnost nejvíce ovlivnila samozřejmě tyto dvě plodiny. Výnosy 228q/ha cukrovky na jednom a 295 q/ha na druhém středisku se nepamatují již
velkou řádku let. Ani výnosy obilovin nebyly maximální:
pšenice 38q/ha, ječmen 40q/ha. Z jahod 30.000,- Kčs
hrubého zisku z každého ha.
ne právě příjemnou okolností u sklizně jahod zůstává
ten fakt, že jedním z důvodů při jejich zavádění byla
snaha zajistit ženám po skončení prací trvalý výdělek.
V tomto směru vedoucí pracovníci družstva přecenili své
síly. Většinu sklizně zajišťovali brigádníci za velmi slušný výdělek. Členové družstva se prací na jahodách
zúčastňovali velmi málo.
Živočišná výroba

Telecí
Hovězí
Vepřové
Vejce
Mléko

plán
384q
1.159q
1.154q
610.000 ks
1.150.000 l

skutečnost
502q
2025q
1497q
690.000 ks
1.189.000 l

Intenzita tržní produkce zdejšího JZd patří mezi
nejvyšší v okrese a na každý ha zemědělské půdy bylo
dodáno 339 kg masa, 591 ks vajec, 1.032 l mléka. Čistý
zisk 2.242.000,- Kč.

ROK 1970
Narození V.I.Lenina
V letošním roce vzpomínali 100.výročí od narození
největšího myslitele, ekonoma a státníka novověku
V.I.Lenina. Je to on, který svými myšlenkami dal sebevědomí všem slabým a utlačovaným, on je původcem
i toho, že u nás přestali být chudí, že ve světě stále
více vítězí myšlenka kolektivního míru. bez míru
a klidu si není možné představit hospodářský pokrok.
V našich obcích bylo tohoto významného výročí vzpomenuto veřejnou schůzí KSČ a MnV v sále pohostinství
v Mrzkách.
25
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z kroniky limuzské
Oslavy 25.výročí osvobození ČSR
Tohoto významného výročí bylo vzpomenuto, podobně
jako výročí V.I.Lenina na schůzi v Mrzkách. na slavnostní schůzi promluvil zástupce OnV s. Kolankievicz z Rostoklat.

Práce MNV
Činnost MnV byla řízená plánem práce. Schůzí rady
MnV bylo 24. Plenárních zasedání 6. Práce MnV se
během roku dařila.

Změna předsedy MNV
Za resignujícího předsedu MnV s.J.Pohořala, který
se z našich obcí odstěhoval, převzal funkci předsedy
MnV s. Jeřábek J. z Vrátkova.
Rozpočet MNV:

Příjmy:
Od JZd
Ze psů
Výdaje:

plán
49.500,-Kčs
221.592,- Kčs
6.228,- Kčs
334.900,- Kč

skutečnost
51.400,- Kčs
296.200,- Kčs

V obecním závazku bylo, že občané odpracují 2100
brigádnických hodin. Skutečně odpracovali 745 hod.
nesplnění akce se převádí na příští rok.

Práce JZD
Rostlinná výroba
bylo dosaženo zatím nejvyššího výnosu obilovin od sloučení JZd:
pšenice
42q/ha
ječmen
38q/ha
řepa
354q/ha
umělých hnojiv bylo spotřebováno za 800.000,- Kč.
Jahody – zisk přes ½ mil. Kčs

Živočišná výroba
Maso
317kg/ha
Mléko
1162 l/ha
Vejce
519 ks/ha
Zisky červenostrakatého plemene (370 ks) představují 1710 Kčs na jednu dojnici.
Zisky z krav dovezených z dánska (80 ks) 4450,Kčs na jednu dojnici.

Důchody
V Limuzích je 60 důchodců, měsíčně důchody činí
41.224,- Kčs. Ročně 494.688,- Ks. Měsíční průměr je
687,- Kč.

Sčítání
bylo provedeno sčítání lidu. Výsledky zveřejněny
budou v příštím roce.
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ROK 1972

usnesením na občanské schůzi v Limuzích, byl pověřen
s. uhlíř, aby mě požádal převzít knihu „Kronika“. Vezmu.
Jelikož knihu jsem dostal 1.dubna, nemohu pamatovati, co
od nového roku bylo, místní poměry neznám, zaměstnání
mám mimo obec, styky s občany nemám, snad proto, že
bydlím za vsí. budu psáti to, co vím a zaslechnu, ale jak se
zachovám místním občanům, nevím, snad mě prominou, co
by se jim nelíbilo. Já nemám buňky na spisování.

Rok 1972 byl pro nás poměrně mírný. Menší mrazy byly
snesitelné, sněhu málo, je obava, že bude suchý rok.
Ozimy zaseté dobře přezimovaly. Kolem 15.března začali s přípravou jarních prací. Počasí bylo pěkné, během
několika dnů obilí zaseto, cukrovka rovněž zaseta až na
nepatrnou část, při dnešním nedostatku pracovních sil,
je mechanizace výborný pomocník. V únoru byly velké
mlhy. Koncem března byly po několik dnů velké větry,
způsobily škody, v lesích polomy a jsou hlášeny škody i na
obytných domech. V jednom dni k večeru, okamžik padaly kroupy, po chvilce sněžení, hřmění, blýskání, na obloze
duha.
Zemětřesení na Slovensku - 6.ledna zaznamenalo epicentrum o síle 6 stupňů, otřesy způsobily padání omítky
z domu. Ráno zaznamenaly záchvěje země Jihočeské
kraje.
Provedeny volby do obcí a státu, výsledek voleb uspokojující. naše obec je malá, málo zalidněná, pracovních
sil nedostatek, z větší části obydlená důchodci.
Od nového roku, během necelých 3 měsíců zemřeli
3 místní občané. Při sčítání lidu v obci r.1921, bylo napočteno osob 354 a dnes je o více jak polovina méně, obec
se vylidňuje. Jaroslav Srp, bývalý rolník Limuzy č.4 ve
věku 74 let zemřel na infarkt u své provdané dcery
Kalistové v Tuchorazi, pohřben v Rostoklatech 18.ledna.
emil Rejholec čp.14 po dlouho trvající nemoci, zemřel
v nemocnici stár 70 roků, bytem u provdané dcery Šajnerové v Českém brodě. Kremace 22.února. Jaroslav
Šašek, důchodce, zemřel po dlouhé nemoci v poměrně
mladém věku 42 let. Kremace. Čest jejich památce.
Výbor žen pořádal oslavu 8.března Mezinárodní den
žen, v místním hostinci. 23.března schůze občanského
výboru, neznám usnesení, ale jedná se asi o úpravu obce,
kanalizace a p. byl vybudován nový smíšený obchod
a hostinec z bývalého domovního stavení, dvůr č.5.
bývalý obchod paní benešové čp.57 a „hostinec p. Skalové
čp.41“ byly zrušeny.

V obci je JZd sloučeno s Tismicemi (dukla). Pro nedostatek pracovních sil, prosperuje, je zaměstnáno dosti
důchodců. Ze stodol č.5 udělalo družstvo na volném
ustájení pro mnoho býků výkrm. Před stodolou vybudován přístřešek se žlaby. Tím je usnadnění práce pro
krmení.
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Katastrofa letadla. u České Lípy havarovalo letadlo
Jugoslávské a přišlo o život všech 27 cestujících.
Katastrofu přežila jediná stevardka, s těžkým zraněním, okamžitě převezena do nemocnice.
Velikonoční svátky byly zelené, ale deštivé – 2.a 3.dubna.

Sport - na mistrovství světa v Sapporu v krasobruslení zvítězil Čechoslovák Ondrej nepela, získal zlatou
medaili a titul mistr světa. 7.4. Zahájení mistrovství
světa v ledním hokeji ve sportovní hale v Praze. První
utkání ČSR-Švýcaři, zvítězili naši hokejisté 19:l.
9.4.ČSR – Švédsko – naši hokejisté vyhráli 4:1. 10.4.
ČSR-nSR naši hokejisté vyhráli 8:1 (německo).

1.4. bylo v obci započato kladení rour na kanalizaci
za účasti 8 lidí. 18.4. další pokračování kladení rour na
kanalizaci, účast 10 občanů.
16.4. V obci byla provedena národní směna, bylo
pracováno na veřejné kanalizaci, účast 13 občanů.
22.4. další pokračování kladení rour na kanalizaci za
účasti 10 občanů.

Sport: na mistrovství světa v ledním hokeji v Praze
zvítězili naši hokejisté a získali titul Mistři světa
a evropy .

19.4. byla v naší obci návštěva, delegace německé
demokratické republiky ndR na prohlídce vybudované
nové prodejny a nového hostince.
25.4. místní občané se zúčastnili veřejné schůze
(hosti z Roztok) Místního národního výboru, konané
v pohostinství Jednoty v Mrzkách. Svoz účastníků
zajištěn autobusem ze všech obcí.
28.4. pokračování na kanalizaci, účast 10 členů
27.4. zahájen VIII.celostátní sjezd JZd v Praze
29.4. pokračování na kanalizaci, účast 10 členů

Oslavy 1.máje, konané v Českém brodě, byla účast
místních občanů.
bývalá mlékárna byla předělaná, kde bude umístěná
knihovna kde můžou být i místní schůze národního
výboru. Knihovnice s.Růžičková.

3.5. započato s čištěním rybníku na malé straně
3.5. započato s opravou zvoničky (Růžička, Vondráček,
nehasil, Šmejkal malíř)
9.5. v našem katastru bylo provedení drénu na kladení
rour pro plynovod, počínaje od Mrzek přes pole harfu po
silnici mezi prvními sloupky, staré silnici, do řádek k Úvalům atd.
29.6. po obci byly vyměňovány veřejná výbojková světla
6.6. manželům Kolovratníkovým čp.2 se narodil syn
10.6. Jednota pořádala zájezd do Lidic, účast 12
členů

22.6. schůze občanského výboru v místnosti MnV v Limuzích, za účasti 11 členů
23.6. železniční neštěstí na dráze v Rostoklatech.
Rychlík Praha-bratislava, vykolejily 4 vagony slunečním
žárem zohýbané kolejnice, žádný mrtvý, několik osob
lehce zraněno. Hmotná škoda je veliká.
24.6. nejstarší občan naší obce, pan Josef Čmelík,
bývalý řezník a rolník, zemřel v úctyhodném věku 93 let.
Čest jeho památce
25.6. Jednota, spotřební zboží, pořádala zdarma zájezd
pro občany na slavnost do Houštky u brandýsa nad
Labem, účast 10 členů
27.6. nově rozšířená státní silnice přes Rostoklaty,
trať Praha-Kolín atd., byla otevřena k veřejnému používání všech vozidel
Červenec - Jednota spotřebního zboží pořádá zdarma zájezd pro členy na Okresní mírovou slavnost
a družstevní den do Tuchoraze. Účast nebyla, protože
nepřijel autobus, bylo zklamání členů.
Oprava provedena na křížku, čistění, malování provedl s. Šmejkal, malíř čp.5.
Letošní žně začaly kolem 24.července, s prací opravdu svízelnou. Obilí vesměs poléhané, někde přímo zatlučeno do země, obtížné sekání pro kombajny, časté deštíky, byly žně v dosti dnů prodlouženy. Rovněž svoz
slámy po kombajnech z polí prodloužen. Celkem velké
sucho. Celková úroda obilí je dobrá.

ROK 1973

Koncem loňského roku a nastávající nový rok 1973
byl bez sněhu. Sucho, menší mrazy, mlhy, větry, byla
zima snesitelná. V lednu, což je nejdrsnější zimní
měsíc, bylo bez sněhu a není vyhlídky, že v příštích
dnech napadne. Tato střídavá zima byla na různé
nemoci. Hlášena je u nás mezi obyvateli chřipka, přísným opatřením má lehčí průběh. další nebezpečná
nemoc byla zjištěna u skotu a vepřů v JZd Tuchoraz,
farma Hošť, Přistoupim, slintavka a kulhavka. bylo
odporáženo mnoho kusů dobytka. Přísným opatřením
byla desinfekce, vápnění chléva, silnic, zákaz schůzování, veškerých veřejných podniků atd. V obou těchto
případech byly školy uzavřeny a docházka dětí nebyla. Zákaz v těchto nemocí byl likvidován začátkem
února.

Zapsal Josef Chlapec,
zkoušený kovář a podkovář v Limuzích,
t.č. kovář státního statku v Rostoklatech.
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■

Tismičtí hasiči "převálcovali" Žernovku a odvezli si putovní pohár ze "Žernovské osmičky". Jednalo se o požár-

ní útok se stříkačkami dle starých požárních směrnic. Smíšené družstvo našich hasičů přesvědčivě vyhrálo

a odvezlo si domů pohár. GRATuLuJeMe

■

den Země na Klepci
navštívilo cca 800

návštěvníků. Počasí

přálo. na své si přišli především děti

a jedlíci.

o nás

■ Svá

významná životní jubilea ve druhém
čtvrtletí roku slaví:
Anna Tylová z Tismic
Soňa bauerová z Tismic
Hedvika Pincelová z Tismic
Jaroslava Horálková z Tismic
Jiří david z Limuz
Josef Hladík z Tismic
Marie Strnadová z Tismic
Růžena Heřtusová z Tismic
Jaroslava benáková z Limuz
Hana Ortnerová z Tismic
Zdeňka ditrichová z Limuz
Libuše Šermauerová z Tismic

■ Narodili

■ Zemřeli

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

se:

František Šermauer z Tismic

Jiří Machala z Tismic
bedřich Hladík z Tismic
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