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AKTUÁLNĚ Z OBCE
tnost
Obecní úřad Tismice upozorňuje na spla
lního
místního poplatku za likvidaci komuná
odpadu v termínu do 30.6.2013

NOVÁ PR ACOVNICE ÚŘ ADU
Obecní úřad Tismice přijal novou administrativní pracovnici, paní Janu Strnadovou z Tismic, která byla vybrána
na základě řádného výběrového řízení z šestnácti uchazeček. Na zasloužený odpočinek odchází dlouholetá kolegyně, paní Eva Doubová. Za její práci a obětavost jí náleží
veliký dík.
ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo obce Tismice má nové členy. Za paní Evu
Doubovou, která na funkci člena zastupitelstva rezignovala
v souvislosti se svým odchodem ze zaměstnání, nastoupila jako náhradnice paní Dana Hladečková z Tismic. V dubnu tohoto roku rezignoval na funkci člena zastupitelstva a
dále na funkci předsedy finančního výboru, bývalý dlouholetý místostarosta obce, pan Ing. Jan Bouda z Limuz a to
z osobních a pracovních důvodů. Na jeho místo nastupuje
náhradnice, kandidující ve volbách roku 2010 za ODS, paní
Ing. Marie Freundlová – Jindřišková z Tismic.
Kompostéry
V rámci projektu „NÁKUP A ROZMÍSTĚNÍ
PLASTOVÝCH KOMPOSTÉRŮ VE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH A VE VYBRANÝCH OBCÍCH NA
ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, podpořeného
z Operačního programu životní prostředí, se podařilo v
obou našich obcích rozmístit všech 20 ks kompostérů. V
minulém čísle Trubadúru byli občané vyzváni, aby projevili svůj případný zájem vyzkoušet tento typ kompostování.
Prozatím obecní úřad eviduje pouze dva zájemce.
POŽÁR V TISMICÍCH
V neděli dne 17.3.2013 hořela stodola u Nehasilů v čp. 17.
Tismičtí hasiči byli připraveni, zajišťovali čerpání vody
z rybníka pana Pangráce a pomáhali s odklízením sutin.
V odklízení se pokračovalo ještě několik dní na to. Na
pomoc přišli i sousedé. Všem patří poděkování za to, že v
tom rodinu Nehasilů nenechali.
VANDALSTVÍ
Počátkem dubna bylo v objektu Mateřské školy v Tismicích
zjištěno poškození skleněných a luxferových výplní.
Vandalové nezjištěným způsobem prorazili jedno z nových
plastových oken a zničili většinu původních luxferů.
Motivem byla pravděpodobně pouhá zábava, neboť ke vniku do objektu nedošlo a nebylo nic odcizeno. Škoda ve výši
cca 15.000,- Kč bude likvidována pojišťovnou. Žádáme
všechny spoluobčany, aby nebyli k vandalství lhostejní a
v případě zastižení pachatelů celou věc ihned hlásili policii
nebo obecnímu úřadu.
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Případy vandalství se množí i v nezákonné likvidaci odpadů. Sotva uklidili pracovníci obce a limuzští brigádníci
škarpy v katastrech obou obcí, hned se našli jiní, kteří tam
své odpadky zase vyhazují. Obecní úřad také eviduje několik případů vypouštění odpadních vod do škarp před nemovitostmi. Pokud nebude zjednána náprava, budou případy
předány odboru životního prostředí MěÚ Český Brod.

KomunIK ACE
Koncem dubna tohoto roku byly vyspraveny místní komunikace v Tismicích i Limuzích. Celkem bylo vyspraveno
222,5 m2 komunikací metodou tepelného panelu-ITHR.
Nejrozsáhlejší opravu si vyžádala komunikace v Tismicích
Lajtlovicích, přesto je si obec vědoma, že právě zde by bylo
třeba ještě dále investovat. Nutné opravy byly dále provedeny ve sjezdu k panu Borovskému v Tismicích, zborcená
struha zde komplikovala průjezd osobních aut k okolním
nemovitostem. Celkem bylo do oprav komunikací investováno 161.420,- Kč (vyjma rekonstrukce u Borovských a
Jindřišků – ke dni uzávěrky občasníku nevyfakturováno).
SVOZ ODPADU
Ve čtvrtek dne 16.5.2013 nebyl svážen odpad. Služba likvidace komunálního odpadu přechází do čtrnáctidenního
režimu. Občané byli o tomto informováni prostřednictvím
SMS zpráv a na webu obce. Svoz se nadále uskuteční
v těchto termínech:
23.5.2013
6.6.2013
20.6.2013
4.7.2013
18.7.2013
.. atd. až do konce září, resp. do nástupu topné sezóny.
V případě přechodné nedostatečnosti popelnice poskytne
obecní úřad občanům pytle.
DOPR AVNÍ ZNAČENÍ
Dopravní značení, omezující průjezd kamionů ve směru
od Českého Brodu na Mukařov, bylo v říjnu minulého roku
odstraněno v souvislosti s dokončením rekonstrukce mostu
před Krupou. Jednání za účelem obnovení uzávěry ze směru od Českého Brodu by měla nejpozději během prázdnin
vyústit k obnově značení.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘI MŠ TISMICE
Obec Tismice byla úspěšná se svou žádostí o finanční podporu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybudování dětského hřiště při MŠ Tismice. Se stejným projektem
pak sama MŠ Tismice uspěla u MAS Region Pošembeří.
Dotace z programu Leader je výhodnější, proto se obec
Tismice dotace od MMR ČR vzdala.
prOJEKT STAVBY OPLOCENÍ A
ODSTAVNÉ PLOCHY
Pan Radek Jordák předložil Obecnímu úřadu Tismice projekt pro dodatečné povolení stavby oplocení a odstavné plochy pro stavební a zemědělskou techniku, včetně odlučovače ropných látek, v lokalitě nad bytovými domy v Tismicích.
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Obec Tismice požaduje doplnění projektu o provozní řád,
který bude jasně vymezovat pohyb těžké techniky mezi
obytnými domy. Obec Tismice rovněž požaduje důsledně
řešit likvidaci odpadních vod, aby nedošlo k ohrožení společných vodních zdrojů pro níže položené bytové domy.
KOPIE SOCHY
Dle informace pana Herzoga z Vikariátu Kolín je kopie
sochy Tismické Madony, sejmuté ze vstupního schodiště místní basiliky, již téměř dokončena. Osazena bude po
dokončení rekonstrukce ohradní zdi kostela pravděpodobně na jaře roku 2014.

Obec Tismice požádala o finanční podporu z Leaderu a
byla úspěšná v projektech slavnostního osvětlení kostela a dále zastřešení nástupních autobusových ostrůvků v
Tismicích a Limuzích. Projekty budou realizovány po podpisu smlouvy se SZIF.

HAVÁRIE MOSTU
O havárii mostu v Tismicích jsou občané průběžně inforObec Tismice bude v průběhu června realizovat projekt mováni na webu obce Tismice. Aktuální příslib pracovníobnovy dětského hřiště v Limuzích a to z dotace LEADER, ků odboru dopravy Středočeského kraje zní, že věc půjde k
projednání do Rady kraje dne 27.5.2013.
MAS Region Pošembeří.
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ LIMUZY
FINANČNÍ PODPOR A Z LEADERU
„5 +2 dn y“ Mgr.
h píše reda ktor k a ča sopisu
cíc
mi
Tis
v
ci
ua
sit
o
ě
áln
Ak tu
Er ik a Bebutová:
z odpadu
trvaKvůli havárii mostu budou platit víc za svo
ou dopravu na dvě části. Cesta, která dřív
orov
mot
pro
c
obe
ělil
rozd
h
icíc
Tism
v
t
TISMICE – Uzavřený mos
ometrové objížďce prodlouží a prodraží.
la pár sekund, se nyní díky téměř šestikilBušinec v centru Tismic již přes deset let. Letos v lednu se část mostu
V havarijním stavu je most přes potok la, od té doby je uzavřen pro automobilovou dopravu a je přístupný poupři pravidelné kontrole silničář ů propad dočeského kraje a obec stále čeká na vyjádření, jak se bude postupovat.
ze chodcům. Most spadá do správy Stře tomu, že kraj na opravu mostu nemá prostředky.
Dosavadní informace ovšem nasvědčují Rady kraje, aby mohla rozhodnout o případném zařazení rekonstr ukce
„Jsou připraveny podklady pro jednání radního projektu EU. S tím je však spojena nutná aktualizace projekmostu a komunikace v Tismicích jako náh ího povolení,“ popisuje mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová.
tové dokumentace spolu s obnovou stavebn 2006, v tomto roce jsme získali i stavební povolení. Totéž platilo i pro
„Projekt na opravu mostu vznikl už v rocee starostka Tismic Martina Zdražilová. Kraj se totiž snažil a stále snaží
opravu ulice směrem ke kostelu,“ popisujpředkládají jen projekty nad 10 milionů kor un, což vyžaduje spojit oprazískat prostředky z ROP, kam se ovšem unikace.
vu mostu s rekonstr ukcí navazující kom již jednou dostala. „ V době nástupu Davida Ratha na post hejtmana
Oprava mostu se při tom do plánu investicázal smlouvu s firmou, která zařizovala výběrová řízení, a projekt mosbyla zakázka již soutěžena, jenže kraj rozv
árie zasáhtu spadl pod stůl,“ říká Zdražilová.
cestu na obecní úřad nebo do školky. Hav nám zvýu
ano
ikov
mpl
zko
má
ou“
vod
„za
í
žijíc
podnik. „Určitě se
Pětina obyvatel Tismic
o za mostem totiž sídlí jatka a zemědělskýzdné trase. Horší situace bude
la i do života tismických podnikatelů. Přím
objí
e a musíme těžkou technikou jezdit po
ší náklady na dopravu. Začaly jarní prácit mnohatunové náklady s obilím, nebo při sběru jablek,“ popisuje Milan
ještě o žních, kdy objížďkou budou jezd totiž leží na druhém břehu potoka Bušinec.
Čer ný, jednatel ZP Tismice. Pole a sady svozu odpadu najedou při každém výjezdu minimálně o deset kilomeHavárie zvýší i náklady obce. „Popeláři při cenu o náklady na dopravu, letos nám je ještě neúčtují,“ líčí starostka.
trů víc. Pro příští rok už nám chtějí navýšit
kací.
Totéž platí pro údržbu obecních komuni

Vážení spoluobčané, budeme velomi rádi, pokud přispějete do občasníku TRUBADÚR svými
názory, články, fotografiemi, postřehy.
Děkujeme
Redakce
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Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 1/2013
ze dne 13.3.2013

statuje, že v rámci kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

1-3/1/2013

7/1/2013
ZOT schvaluje převod výsledku hospodaření Mateřské školy Tismice za rok 2012 v objemu 74
658,84 Kč do investičního fondu MŠ.

4/1/2013
ZOT stanovuje, že ve výdajové stránce
rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2013 (tzv. závazné ukazatele rozpočtu), v rámci paragrafů
se změna v jednotlivých položkách výdajů (rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu po položkách), kromě
mzdových, povoluje. Tyto změny je oprávněn provádět starosta ve spolupráci se správcem rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření (tj. změny
závazných ukazatelů rozpočtu) v následujícím rozsahu: do
výše 30.000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce
samostatně provádět jen v případech:
a)
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b)
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c)
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce Tismice si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schváleném rozpočtovém opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně).
Zastupitelstvo obce Tismice dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým osobám dle
schváleného rozpočtu na rok 2013 ve výši níže uvedené:

8/1/2013
ZOT schvaluje Výroční zprávu obce
Tismice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012.
9/1/2013
ZOT bere na vědomí informaci
V. Coombesové a R. Poláka o činnosti a výsledcích kontrol
výborů zastupitelstva obce za rok 2012.
10/1/2013
ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2013
11/1/2013
ZOT schvaluje zrušení věcného břemene vedeného ve prospěch obce Tismice, spočívající v právu
vedení a údržby vodovodního potrubí na pozemku parc.č. 4
přes pozemek parc.č. 3/2 (oba pozemky ve vlastnictví Jana
a Martiny Přibylových) ve prospěch pozemku parc.č. 3/1
(ve vlastnictví obce Tismice) a čerpání vody ze studny na
pozemku č. 4 přes pozemek parc.č. 3/2 ve prospěch pozemku parc.č. 3/1, vše v k.ú. Tismice a to na základě skutečnosti, že v roce 2012 dokončila obec Tismice výstavbu vodního
vrtu hřbitova v Tismicích a věcné břemeno se tak stalo bezpředmětným. Zastupitelé pověřují starostku obce potřebnými úkony.
12/1/2013
ZOT schvaluje návrh smlouvy o dílo
(návrh č. 014/2012) “Tismice – splašková tlaková kanalizace, dokumentace pro provedení stavby“, vypracovaný zhotovitelem INGAS Praha s.r.o. . Cena díla činí 296 000,- Kč
bez DPH, 358 160,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
13/1/2013
ZOT schvaluje rozdělení prostředků Fondu
pro oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového dění v obci Tismice pro rok 2013 (Fond kultury)
mezi místní sdružení a pověřuje starostku obce informováním žadatelů a průběžným vyplácením dotací formou
neinvestičních příspěvků z nespecifikované rezervy obce
Tismice pro rok 2013.
14/1/2013
ZOT souhlasí s vybudováním fotovoltaické elektrárny o výkonu 29,4 kWp na jižní části střechy
dílen v areálu zemědělské usedlosti v Tismicích čp. 14 a
dále fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 kWp na jižní straně střechy rodinného domu čp. 14 v Tismicích.

Mateřské škole Tismice
neinvestiční příspěvek zřízeným PO
350 000,- Kč
TJ Tismice
neinvestiční transfer občanským sdružením 30 000,- Kč
SDH Tismice
neinvestiční transfer občanským sdružením 30 000,- Kč
o.s. Život pod Klepcem
neinvestiční transfer občanským sdružením 3 000,- Kč

15/1/2013
ZOT schvaluje uzavření smlouvy na služby sečení v roce 2013 s Jaromírem Hladíkem a pověřuje
starostku obce uzavřením smlouvy.

5/1/2013
ZOT schvaluje Komentář k rozboru plnění rozpočtu roku 2012

16/1/2013
ZOT souhlasí s pokácením lípy u mostu
v Tismicích v rámci demolice mostu.

6/1/2013
ZOT schvaluje účetní závěrku obce
Tismice a účetní závěrku Mateřské školy Tismice, obcí zřízené příspěvkové organizace, za rok 2012, přičemž kon-

17/1/2013
ZOT schvaluje odměnu ve výši 3.000,- Kč
Václavě Coombesová za přípravu projektu dětského hřiště MŠ Tismice v rámci Leaderu MAS Region Pošembeří.

OBEC TISMICE

Formální úkony

www.tismice.cz [ 4 ]
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Zastupitelstvo bere dále na vědomí, že paní Evě Doubové
bude v souvislosti s ukončením zaměstnání na OÚ Tismice
a odchodu do důchodu vyplacena jednorázová odměna ve
výši 10.000,- Kč.
 Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 2/2013
ze dne 24.4.2013
1-3/2/2013

Formální úkony

4/2/2013
ZOT schvaluje hospodaření obce Tismice
a Závěrečný účet obce Tismice za rok 2012, vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok
2012 BEZ VÝHRAD.
5/2/2013
ZOT schvaluje návrh smlouvy č.
OS201320000993 mezi obcí Tismice a EKO-KOM, a.s.,
jejímž předmětem je pokračování ve výpůjčce 2 ks kontejnerů na sklo a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
6/2/2013
ZOT souhlasí s vybudováním DČOV pro
nemovitost čp. 53 v Limuzích.

7/2/2013
ZOT bere na vědomí závěry zprávy kontroly hospodaření MŠ Tismice za IV.Q roku 2012.
8/2/2013
ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2013.
9/2/2013
ZOT schvaluje odměnu ve výši 5.000,- Kč
pro SDH Tismice za obětavé nasazení při hašení požáru a
odklízení následků požáru stodoly čp. 17 v Tismicích dne
17.3.2013. Odměna bude vyplacena formou neinvestičního
transferu.
10/2/2013
ZOT vybralo za zhotovitele projektu “Obnova dětského hřiště v Limuzích“, financovaného z programu Leader, firmu Bonita Group Service s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.
11/2/2013
ZOT schvaluje návrh mandátní smlouvy
za účelem zpracování žádosti a následné administrace projektů „Splašková kanalizace Tismice a Veřejný vodovod
pro Tismice a Limuzy“. Smlouva bude předložena mandatáři, Ing. Danielu Plosovi.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Zpr áva ze zásahu SDH Tismice
17.3.2013 byla naše jednotka povolána k požáru stodoly v
Tismicích č.p.17. Po našem příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka ze stanice Český Brod, později ještě jednotky z Úval a Kostelce nad Černými Lesy. Po dohodě s
velitelem zásahu vytvořila část naší jednotky čerpací stanici vody u místního rybníka, kde jsme doplňovali vodu
do cisteren. Zbytek jednotky byl na místě požáru a podílel se na rozebírání střechy a stropu dále pak na dohašování sena a na provizorním úklidu.

Použitá technika: Avia DA 12, stříkačka PS 12, dopravní
vedení 4x hadice B
Celkem čerpáno 45tis litrů vody, přítomno 11 členů jednotky,nikdo nebyl zraněn.
Čas příjezdu 13,40
Čas odjezdu 19,10

R. Ferbs

Za tento zásah obdrželo SDH Tismice od obce příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

Život pod Klepcem již potřetí na Klepci
Další ročník akce Den Země na Klepci proběhl i tentokrát
za naší vydatné pomoci. Zúčastnili jsme se již potřetí. Po
prvním ročníku, kdy naše účast byla spíše živelná, ale přesto úspěšná díky pletení pomlázek, se naše účast postupně
zvětšuje a od minulého roku patří naše „expozice“ k těm
největším….
I tentokrát jsme zaměřili naši účast na to, abychom nasytili hladové a žíznivé návštěvníky a také na zábavu jak pro
malé, ale i velké účastníky při skládání víček do nádherných obrazů….
Předpovědi počasí nám tentokrát nebyly příliš nakloněny
[5]

a vypadalo to, že celá akce bude probíhat za velmi nepříjemných podmínek deště a poměrně chladivého počasí.
Při ranních přípravách nám počasí nedávalo příliš šancí
na změnu, bylo chladno a poprchávalo. Tak jak postupně
rostly stánky, tak postupně rostlo i naše nadšení, když se
počasí zlepšovalo a návštěvníci tuto akci i tentokrát nenechali na holičkách a podle odhadů jich přišlo nejméně 400.
Zahájení sice provázel déšť, ale nakonec se počasí zlepšilo
a chvílemi bylo vidět i sluníčko….
A co jsme nabídli? Pití jak pro dospělé, tak pro děti je už
samozřejmostí. Tentokrát jsme nabídli výborný guláš, gri-
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lované maso a palačinky. Ale co by to bylo za akci bez programu, i tentokrát se mohly děti od 3 do 99 let vyřádit při
skládání obrazů z víček. A jako bonus jsme všem, kteří nás
navštívili, nabídli spoustu dobré nálady od lidí, kteří se
na přípravě a obsluze podíleli. Těm všem patří dík za podporu naší malé vesnice počtem obyvatel, nikoli však význa-

mem. A aniž bych chtěl někoho vynechat, někdo si naše
extra poděkování zaslouží, je to Luboš Dopita z Limuz, bez
jehož neúnavné podpory všech našich akcí by to bylo o kus
složitější, ne-li nemožné. Takže Luboši díky a těšíme se
na další akce s naším sdružením Život pod Klepcem!
o.s.

Skládačky z víček

OBEC TISMICE

Grilování

www.tismice.cz [ 6 ]
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Úklid v Limuzích
Limuzští se zapojili do akce Ukliďme Pošembeří, pořádané MAS Region Pošembeří. Koordinátorem akce byl Jan
Bouda. Přišlo 20 pomocníků, z toho 8 dětí. Bylo sebráno
20 ks pytlů směsného odpadu a pneumatiky. V Tismicích

bylo pracovníky obce v celém katastru sebráno cca 50 pytlů směsného odpadu, pneumatiky a 1 dvojlůžko.
(ou)

Velcí pomocníci

Závěrečná odměna
[7]
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Čarodějnice v Tismicích
Tradiční akci Pálení Čarodějnic pořádali Tismičtí fotbalisté na hřišti. Na večer přichystali hranici včetně podobizny
Čarodějnice, která byla upálena kolem sedmé hodiny a po té
probíhalo tradiční opékání buřtíků. Večerní akce se vydařila. Účast byla hojná. Dobrá nálada vydržela i přes májový
deštík až do ranních hodin.

Celkem se na pálení sešlo cca 100 návštěvníků. Počasí velice příjemné, v průběhu večera dvakrát lehce pršelo. Večer
byl doprovázen hudbou z reproduktorů, které byly zavěšeny na budově kabin.
Venkovní sezení bylo zcela zaplněno a osvětleno.
Všem účastníkům byl umožněn osvětlený přístup na toalety. Byli určeni 2 členové oddílu na hlídání hranice, aby
nedošlo k rozšíření ohně. Poslední účastníci se rozcházeli
Souhrn:
Přípravy probíhali víkend před čarodějnicemi. Následná v brzkých ranních hodinách.
příprava hranice a sezení začala 30. 4. v dopoledních hodiTJ TISMICE
nách. Hranice byla zapálena okolo 19 hodiny.

Chlapská pohoda

OBEC TISMICE

Podpálení čarodejnice

Jde se na to
www.tismice.cz [ 8 ]
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Zavoněly buřtíky

Noc s Andersenem
Již podruhé se v Tismicích konala Noc s Andersenem.
Tentokrát jsme se sešli 5. dubna 2013 kulturním domě
v Tismicích. Už před 18. hodinou se začaly scházet první děti.
Paní knihovnice Martina Pelikánová přivítala děti a také dřívější paní knihovnici Magdalénu Richterovou a seznámili jsme se navzájem. A protože děti byly plné nadšení a pře-

devším energie, začali jsme sportovními soutěžemi ve družstvech. Následoval test pohádek Boženy Němcové. Po malém
občerstvení jsme pokračovali hrou „Hádej kdo jsem“, při níž
měly děti uhodnout známou pohádkovou postavu.
Tak jako vloni mezi nás opět přišla paní starostka Martina
Zdražilová a přečetla nám pohádku Kůň a komár. Všichni pak

Anderseňáci
[9]
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měli za úkol nakreslit obrázek podle pohádky. Všechny kresby jsou vystavené v místní knihovně. Kolem dvaadvacáté hodiny děti čekala malá stezka odvahy – vyznání se z hříchů před
samotným Luciferem v pekle. Cestou do pekla děti potkaly tři
roztomilé čertice a musely říct básničku nebo zazpívat. Všechny
děti byly statečné a byly pekelníkem odměněny sladkostmi. A
protože hodina pokročila, přichystali jsme si pelíšky a po půlnoci se uložili ke spaní.
Ráno jsme se společně nasnídali, byl teplý čaj a napečeno
od maminek. Po osmé hodině jsme se začali rozcházet domů.

V upomínku na kouzelnou noc děti dostaly Pamětní list a čokoládovou medaili za statečnost.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat panu Hladíkovi za vytopení sálu, Davidovi L. a Šimonovi Š. za pomoc při organizaci
v průběhu akce, dík patří samozřejmě i paní starostce.
M. Pelikánová, knihovnice

Pekelnice

OBEC TISMICE

Nad pohádkou

Ondráš v PEKLE
www.tismice.cz [ 10 ]

trubadur 2013-1.indd 10

26.5.2013 18:24:59

ČERVEN 2013 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Den Země na Klepci 2013 - obec tismice
Také letos jsme nechyběli na Klepci. Společně se tu sešli pracovníci úřadu, mateřinka, limuzské zahradnictví i občanské
sdružení Život pod Klepcem. I přes zamračené počasí vládla vlídná a veselá nálada, umocněná dobrým jídlem a vše-

lijakými aktivitami. Šamanské bubny o.s. Purkrabka zněly
ještě za soumraku a nikomu se tak nějak nechtělo domů.
MZ

Ražení Vrátkovského groše

Maxík na Klepci
[ 11 ]

Koláž kamene Slouhy
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Napětíé před vystoupením

OBEC TISMICE

Šamanské bubnování

www.tismice.cz [ 12 ]
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A jde se na to . . .

Tismičtí trpaslíčkové

[ 13 ]
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Zápas s pokusnou palačinkou

Obecní stánek

Posezení ke Dni matek
V úterý dne 14.5.2013 jsme si v místním kulturním domě
připomněli svátek matek. Pozváno bylo cca 80 žen, přišlo
25, ale spolu s dětmi či vnoučaty připravené hlediště nakonec obsadily. Program zahájili naši malí školáčci. Na jeviště
se jich nahrnulo čtyřicet. O generálce vládl v přilehlých prostorách sálu šrumec a chaos, ale když to bylo naostro, všichni zpozorněli a snažili se před svými babičkami i maminkami předvést. A šlo jim to opravdu krásně. Děti tancovaly,
zpívaly i recitovaly. Bylo vidět s jakou trpělivostí a láskou
se jim paní učitelky a vychovatelky denně věnují. Není lehké uhlídat a ještě něčemu naučit takový „pytel blech“. Děti
na rty návštěvnic přivolaly úsměv a něhu a na závěr ještě
každou z přítomných paní a dam podarovaly krásnou papírovou květinou. Tu si pak všechny ženy zapíchly k živým
muškátům, které si odnesly s sebou domů. Po malém sladkém občerstvení následovalo povídání s kouzelníkem o jeho
cestách
a kouzlení.
ces
ince
První dopis mam
(Maminka)
Jaroslav Seifert

MZ

S kouzelníkem Kožíškem

OBEC TISMICE

Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
k
vša žel dosud mě nenapadlo
co psát, jak dopis začíti.
Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.
Přeji Ti dnes v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:
štěstí - po t se píše ě a zdraví - a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.
A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého tu v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima mlčky ptá se mě.
Pak zamoučněné ruce obě
zvedly mě rychle ze země.

Pan Kožíšek si hned z obecenstva vybral spolupracovnice
a demonstroval na nich některá svá kouzla. Některá byla trochu lechtivá. Čas rychle utekl, před pátou se všichni rozcházeli domů. Věřím, že jsme naše ženy alespoň trochu potěšili
a rozveselili. Vždyť zejména ženy mají tak málo času
se zastavit.
Ozvučení zajistili pan Jirsík a pan Koza, květiny byly zakoupeny v limuzském zahradnictví.

Kouzlení s rohlíky
www.tismice.cz [ 14 ]
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Před generálkou

Malí pištci
Všichni malí školáčci

A teď zase hoši
Básnička v podání
malých slečen

Malí recitátoři
[ 15 ]
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Škola v přírodě MŠ Tismice
noho loupežníka, jak se schovával za stromem. Po návratu dolů pod věž nás jeden dědoušek upozorňoval, ať s dětmi nechodíme nahoru, neboť by to určitě nezvládly. Děti
se ale vítězoslavně usmívaly, že to již zvládly. Také se nám
podařilo pokořit místní skálu, ze které byl nádherný rozhled po okolí. Loupežníka jsme však nezahlédli.
Na svých toulkách po okolí jsme využili místní vláček, který nás dopravil do Nebužel. Po krátké cestě jsme se ocitli na statku plném krásných koní. Dokonce jsme zahlédli,
jak přijel na koni dvojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef
Bartoš. Děti byly tak hodné, že se paní majitelka rozhodla,
že je sveze na bílých ponících.
V průběhu celého pobytu jsme získávali za splněné úkoly
erbíky. Každý budoucí rytíř, či rytířka měli získat všechny erbíky pro udělení řádu rytířského. Díky erbíkům jsme
se naučili skákat gumu, házet míčem, mlčet, být odvážní
i v noci, poznávat místní rostliny, umět ošetřit kamaráda,
pomáhat druhým, vytrvat i v těžkých překážkách. Poslední
den se otevřela stará vrba a vydala nám poklad loupežníků. Oslava nalezení pokladu byla bujará. Nečekaně nás
navštívil rytíř, který nás pasoval všechny na rytíře a rytířky, protože se nám podařilo získat mnoho erbíků.
Když už jsme všechno snědli a našli svůj vytoužený
poklad, mohli jsme se v poklidu navrátit domů. Pan majitel zamáčkl slzu a zamával nám na rozloučenou. Těšíme se
na příští rok, kdy se opět možná vydáme za dalším dobrodružstvím.
Markéta Vedralová, ředitelka MŠ

OBEC TISMICE

Téměř po desetileté pauze se naše Mateřská škola Tismice
opět rozhodla k navrácení tradice k výjezdu na školu v přírodě.
Po dlouhém pátrání a hledání jsme objevili místo, kde se
nás ujali. Toto místo se nacházelo na Kokořínsku přesněji v malé obci Kanina. Byl to bývalý malý statek přestavěný pro děti na pobyty v přírodě. Za domem se nacházela nádherná zahrada s pískovištěm, houpačkami, ohništěm
a bazénem, na které jsme rádi relaxovali po dlouhých procházkách.
Místní kuchyně byla skvělá. Pan kuchař si pochvaloval,
jací jsme jedlíci. Dozvěděli jsme se, že jsme jedna z mála
školek, co nám tak chutná.
Hned první den jsme se vydali na průzkum okolí. Měli
jsme za úkol najít místní mašinku, která nás hned druhý
den povozila po místní krajině. Z mašinky jsme zahlédli v
dálce hrad Kokořín.
Celý týden jsme se snažili nalézt poklad, který zde schovala podle pověsti tlupa loupežníků.
Každý den jsme nacházeli zprávy od místního polepšeného loupežníka Ruprta, které nás postupně vedly k nalezení pokladu. Denně jsme vyráželi za dobrodružstvím.
Nachodili jsme spousty kilometrů. Děti měly moc šikovné
nožičky, které jim dovolily prochodit lán světa.
Navštívili jsme hrad Kokořín, kde se nám slečna kastelánka velmi ochotně věnovala. Dokonce obětovala svůj oběd,
aby nám otevřela brány hradu. Nedalo nám to a vystoupali jsme na místní vysokou věž. V dáli jsme pozorovali jed-

www.tismice.cz [ 16 ]
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K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
23. Červen

II. Sportovní olympiáda fotbalové škoLičky (Zubíkovi)

2. Červen

Dětský den (SDH Tismice)

2. ČERVEN

Dětský den Limuzy

ČERVEN

Tajný výlet s dětmi (o.s. Život pod Klepcem)

ČERVEN

Limuzský sedmiboj

27. Červenec

5. ročník hasičské zábavy pod širým nebem

Červenec - SRPEN

Memoriál Petra Baumruka (TJ Tismice)

Červenec - SRPEN

Petanque – turnaj v Limuzích

15. srpen 18:00hod

poutní mše nanebevzetí panny marie v tismicích

ZÁŘÍ

Svatováclavská slavnost – Jabkobraní v Limuzích

OBEC TISMICE

INZERCE

www.tismice.cz [ 18 ]
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:3.6. – 20.6.2013
čas:

úřední hodiny OÚ Tismice

místo:

Obecní úřad Tismice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

[ 19 ]
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Z KRONIKY TISMICKÉ
Počasí
Rok 1949 byl převážně suchý. Začal mírnými mrazíky bez
sněhu. Již v měsíci březnu bylo počasí pro jarní práce příznivé. Ale chladné a suché počasí v dubnu a květnu způsobilo pomalý růst obilovin i okopanin. V červnu a červenci byly občasné dešťové přeháňky. V září a říjnu opět suché
a chladné počasí. Trvající sucha znemožnila včasný osev.
Sucho potrvalo až do poloviny listopadu, kdy po dlouhé
době vydatně pršelo. Polní práce mohly být dokončeny.
Správa obce
Rok 1949 byl pro naši obec rokem práce, která zlepšila
vzhled obce, ulehčila v práci ženám i zemědělcům a postarala se o jejich zábavu.
1. ledna konala se schůze MNV, žen KSČ, ČSM a Sokola ve
dvoře, kde byly prohlédnuty budovy bývalého majitele
p. Černého. Bylo jednáno o možnostech zřízení cvičiště, divadelního sálu, tělocvičny a školy z hospodářských
budov.5. února na schůzi MNV referoval předseda o převzetí dvora. Úřadovna MNV se přestěhovala do přízemních
místností. 7. dubna se konala v hostinci u Olmrů přípravná
schůze o založení JZD. Dostavilo se asi 20 zemědělců a 60
občanů z řad dělnictva. Předseda místní organisace KSČ J.
Straka referoval o založení JZD. Vyzdvihl všechny výhody,
které má JZD.
Již 10. dubna byla svolána veřejná schůze všech občanů,
na jejímž pořadu bylo založení JZD. O schůzi i o jednání
ve schůzi neměli občané velký zájem, ale JZD bylo tímto
dnem založeno. Bylo to první družstvo na okrese.
14. dubna k večeru zazněla vesnicí veselá hudba a za ní
hlášení. Občané vybíhali a radostně vítali změnu v obcinamontování místního rozhlasu. Všechny tři ampliony byly
původně umístěny na střeše budovy MNV a obráceny třemi směry. Později však bylo zjištěno, že rozhlas není slyšet
po celé vsi, proto byly ampliony umístěny ve vsi (l na MNV,
1 u hasičské kůlny, 1 v Gottwaldově čtvrti, 1 u Tylů a 1

„Na drážkách“.
Nyní se občané po práci rádi zaposlouchají do veselé hudby,
která je slyšet všude. Místní rozhlas zakoupil MNV nákladem 120.000,-Kčs.
V červnu byla provedena reorganisace MNV. Zásadou
KSČ je, že i nestraník může velmi dobře prospěti svou prací své obci i vlasti. Proto do MNV byli přizváni nestraníci a zástupci místních spolků. Předseda: František Dušek.
Členové výboru: M .Dušková, Božena Kefurtová,
A. Smolíková, J. Kopecký, F. Ježek, Jar. Pačes, Lad. Bárt,
Fr. Uhlíř, Jar. Plyml, Fr. Vondruška, Fr. Šermauer, Josef
Vízner a Jar. Bílek.
16. července byl ustanoven přípravný výbor, který se skládal z těchto členů:
Zemědělci: František Deyl, Božena Kefurtová, Josef
Horálek, Josef Strnad, Jan Jelínek, Josef Straka, Jaromír
Fuchs. Nezemědělci: František Ježek.
21. srpna na schůzi MNV byl zvolen nový předseda MNV
Josef Straka. 30. srpna byl zvolen nový pokladník
Jar. Janeček. Nové plánované hospodaření v obci vyžaduje
více péče. Bylo zavedeno nové účetnictví.
Náš hřbitůvek se každému líbil, ale cesta ke hřbitovu byla
blátivá a špatně přístupná. Proto se KSČ na schůzi 5. října
rozhodla, že zlepší přístup ke hřbitovu. Byla projektována
přímá cesta. Ihned se začalo s prací. I břehy byly zpevněny,
aby neujížděly. V práci pomáhala celá obec. Bylo odpracováno asi 5 000 hodin.
Naše mladé JZD se ujalo všech úkolů, které jsou na JZD
kladeny. Chce ulehčit v prvé řadě venkovské ženě, která
až doposud měla odpočinku velmi málo. Proto se zavázalo
na schůzi 16. října ke stavbě družstevní prádelny a zavařovací kuchyně. Přípravné práce byly započaty 25. října.
Započalo se i s adaptací teletníku. JZD zjistilo, že ulehčení
v práci přináší společné hospodaření. Proto na schůzi
18. prosince se usnesli toto zavésti. K společnému hospodaření se přihlásili: Josef Straka, František Deyl, Bohumil
Kefurt, Jan Jelínek, Emilie Marková, Václav Pýcha,

OBEC TISMICE

ROK 1949
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František Dufek, Josef Bílek, Jaroslav Fuchs, Josef Strnad,
Josef Horálek.
V prosinci bylo započato se zařizováním svatební síně.
Zařízení si vyžádalo nákladu 60.000,-Kčs. Je to jedna
z nejhezčích svatebních síní na okrese.
Knihovna byla umístěna v samostatné místnosti na MNV.
Má nyní k disposici daleko více místa. V roce 1949 přibylo
celkem 27 nových svazků. Knihovna má celkem 347 svazků. Vydání činilo 3.161,30 Kčs (nákup knih, vazby, zařízení knihovny). Příjem byl 5.986,-Kč. Knihy si vypůjčovalo 48 občanů. Vypůjčili si celkem 268 knih. Na naši obec je
to velmi málo. Mnohem více občanů by se mělo vzdělávat
a poučit z pěkných knih obecní knihovny.
V roce 1949 byly pořádány: 3 veřejné projevy, 2 přednášky, 6 akademií, 1 divadelní představení, 1 dětské divadelní představení, 6 filmových besed, 2 výstavy, 7 rozhlasových pásem a 10 tanečních zábav. Kulturní činnost spolků
nebyla. V „Sokole“ cvičilo jen žactvo a dorost. Byly pořádány 3 podniky.
Zprávy ze školy
Ředitelka J. Ulbrichová byla ustanovena ředitelkou
v Břežanech. V naší obci ustanovena od 1.X.1948 ředitelkou Ludmila Polednová. Bylo zavedeno elektrické osvětlení
do všech tříd. Byl zamontován i rozhlas. Prázdná třída byla
upravena v tělocvičnu. Úklid ve škole obstarávaly maminky, protože škola neměla školnici. V zimě zatápěla
pí. M. Hylasová. Od l.XI.- l.IV. byly vařeny svačiny (kakao).
Na jaře byly všechny děti očkovány proti TBC. Očkování
provedly lékařky dánského ČK. 26. června byl pořádán zdařilý „Dětský den“ a výstava žákovských prací. O Vánocích
pořádala škola vánoční besídku, která byla opakována
v Mrzkách. Děti byly v Tismicích i Mrzkách pohoštěny
sladkostmi. Výtěžek 4.000,-Kčs použijí při školním výletě.

ROK 1950
Počasí
Rok 1950 byl celkem suchý. Objevil se nedostatek vody
ve studních. Zima byla mírná až na nepatrné sněhové přeháňky. Jaro celkem suché, větrné. Jen v první polovině
května deštivé dny. Léto bylo teplé, suché. Na podzim dešťové přeháňky. První sníh napadl 26.října, ale brzy roztál.
Prosinec byl deštivý, v polovici měsíce mrazy a sníh. Zůstal
ležeti jen několik dní.
Správa obce
V roce 1950 pokračovala naše obec ve výstavbě. Skoro
všechna činnost přechází na JZD, které se dostalo během
roku mezi nejlepší JZD na okrese. Jeho práce přinesla mu
velmi pěkné výsledky. 11.1. navštívil naše JZD (jako vzorné JZD) ministr zemědělství J.Ďuriš. Vše si se zájmem prohlédl. Zhodnotil dosavadní práci. 28.1. poslal jako upomínku na svou návštěvu malovaný talíř. 4.3. vložil MNV národní správu na zahradnictví č. 54, majitel František Příhoda.
Správcem ustanovila Jar. Šimona, jenž pronajal tento objekt
místnímu JZD za daně a dávky. Jarní osev provedlo JZD
společně. Zmizely malé kousky polí. Na svých objektech
rozoralo 40 mezí. 25.5. byl pro místní ženy svátek. Předávala
se nová prádelna. Konec dřiny doma! V prádelně je krásná
velká pračka a ždímačka. Ženy mohou prádlo usušit a elek[ 21 ]

tricky vyžehlit.
6.6. konala se volba předsedy MNV. Do MNV přizváni
nestraníci a zástupci místních spolků:
Josef Straka
Předseda MNV:
Zemědělský referent: B. Kefurtová
Členové komise:
František Deyl, předseda JZD,
B. Šmíd člen MNV, František
Moravec, člen MNV, V. Horálek
z řad občanstva
Finanční referent:
Jar. Janeček
Členové komise:
G. Veselý,člen MNV, Vl. Kaše z
řad občanstva
Vyživovací referent : Marie Dušková
Členové komise :
Zdeněk Kaše, člen MNV, Jan
Jelínek člen MNV, Anna
Pačesová, člen MNV, Josef Bílek
z řad občanstva
Školský referent:
Anna Tylová
Členové komise:
M. Dušková, člen MNV, František
Ježek člen MNV, Jiří Zelenka
člen MNV, Vlad. Pačes za ČSM,
Josef Vomáčka za ČSM, M.
Straková z řad občanstva, M.
Uhlířová z řad občanstva
Bezpečnostní referent: František Vondruška, člen MNV
Členové komise:
František Dušek za AV, František
Votřes z řad občanstva, Josef
Maroušek z řad občanstva.
27.6. JZD přechází z I. typu na II. typ. Byl dostavěn teletník. 10.7. převedli členové JZD Josef Straka, František Deyl,
Josef Bílek a Boh. Kefurt svůj dobytek do společných stájí. 8.8. MNV předal všechny pozemky, pastviny (přidělené
z první pozemkové reformy) a budovy jemu patřící místnímu JZD. O letošních žních soutěžila družstva
v okrese o nejlépe a nejrychleji splněný plán. Naše JZD
se ve žňové soutěži umístilo na 1. místě. Obdrželo diplom
a vlajku.
16.9. předseda J.Straka zhodnotil práci JZD veřejně
na hovorech s občanstvem. Dodávky obilí splnilo JZD
na 140%, obec na 106%. Bylo diskutováno o dobrých
výsledcích a těžkostech v JZD i v obci. V září bylo započato se stavbou kravína. V prosinci na všech schůzích hovořilo se o ulehčení práce všem zemědělcům a o zlepšení vyššího výnosu. KSČ se usnesla na své členské schůzi na provedení hospodářsko-technické úpravy. Přípravné práce provede JZD.
22.XII. byly pořádány hovory s občanstvem. Usnesení
o hospodářsko-technické úpravě bylo všem dáno na vědomí.
Někteří zemědělci, kterých se úprava týkala, nebyli
s usnesením spokojeni.
V roce 1950 byly pořádány 3 přednášky, 4 proslovy, 3 divadelní představení, 3 pásma v místním rozhlase, 5 tanečních
zábav, 1 tělovýchovný podnik (sokolský den).
Knihovna
V letošním roce byl o knihy z obecní knihovny větší
zájem, než v minulém roce. 110 čtenářů si vypůjčilo 420
knih. Během roku bylo vyřazeno několik knih, přikoupeno 72 knihy, odebírány 2 časopisy. Na konci roku měla naše
knihovna 255 svazků.
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Zprávy ze školy
Od 1.1.1950 byla ustanovena školnicí Františka Havelková.
V květnu bylo pořádáno dětské představení (divadelní), které bylo opakováno. Výtěžek divadla 3.860,-Kčs. V červnu byly děti odměněny. Byly na krásném výletě DoksyMáchovo jezero, Bezděz-Mělník a na divadelním představení „Babička“ v Praze. Vše bylo dětem zaplaceno z výtěžku vánoční besídky a dětského představení.
30.5. navštívila naši školu spisovatelka Marie Majerová.
Promlouvala s nejmenšími žáčky i s těmi největšími. Svým
milým chováním získala si děti, které budou očekávat zase
její návštěvu. Škola je ve stálém styku s veřejností, která
dětem velmi přeje. Žáci se zúčastnili různých brigád (nosatec, mandelinka, pletí v zahradě JZD). Školní rok 1949-1950
byl zakončen zdařilou výstavou žákovských prací. Od 1.9. je
naše škola školou trojtřídní. 1.postupný ročník je samostatný, ve 2. tř. je 2. a 3.postupný ročník, ve 3. tř. 4.
a 5. postupný ročník. Je to velká výhoda pro žáky i pro učitele.
Jako obvykle byla uspořádána i letos vánoční besídka, která byla opakována ve Vrátkově. Za obnos, který si
děti samy vydělaly, pojedou v červnu na výlet.

ROK 1951
Počasí
I rok 1951 byl vcelku suchý. Projevil se nedostatkem pitné
vody, zvláště v některých výše položených obcích. V lednu
jen mírně sněžilo. Celkem suché počasí. Únor byl bez sněhu,
mírné mrazy (-3°C). V březnu sněhové přeháňky, od poloviny března a v dubnu bylo počasí suché a teplé. Toto počasí neblaze působilo na vzrůst obilí a pícnin. V první polovině května deštivo. Červen deštivý a studený. Bylo znemožněno obdělání řepy. V červenci zlepšení počasí.
Ve druhé polovině července a v srpnu dešťové přeháňky.
Ku konci srpna a v září teplé a suché počasí. Toto potrvalo i v říjnu (až na jediný silný déšť), v listopadu i v prosinci (až na nepatrné dešťové přeháňky). Sníh se objevil jen 2x,
ale nezůstal dlouho ležet. S orbou i setím mohlo býti započato teprve po 2.říjnu.

Zprávy z JZD
Rok 1951 patřil vlastně jen JZD. To spělo po celý rok k hospodářsko-technické úpravě, která se mu podařila. V lednu
byl prováděn generel hospodářskotechnické úpravy technikem ing. Sekerou. Skončeno, vysvětleno a schváleno na
veřejné schůzi 9.3. Tím vstoupila podle zákona tato úprava v platnost.
JZD pracovalo na adaptaci kravína, jež byla dokončena 1.7.
Krávy byly převedeny 1.9.
Sklizený osev křížově zaseté pšenice prokázal skutečně
mnohem vyšší výnos. Po 1 ha byl průměrný výnos 35,90 q,
kdežto u pšenice normálně seté v řádcích jen 26q.
O letošních žních se aktivně zapojil zdejší SČM při sklizni
obilovin JZD. Jeho pomoc byla velmi účinná. Do JZD přistoupili další zemědělci: Václav Pýcha, Jar. Fuchs,
K. Zelenka. I dobytek svedli do stájí a hospodaří společně.
V říjnu vyslali zemědělci – nečlenové JZD deputaci, skládající se z místních i okolních rolníků na ministerstvo zemědělství, s úmyslem zrušit hospodářsko-technickou úpravu
a hospodařit postaru. Ale po prošetření stížnosti byla hospodářsko-technická úprava provedena. Každý
na své půdě, přidělené mu v honech začal hospodařit. Při
této technické úpravě je půda rozdělena na zdejším katastru
na 3 typové rotace a to:
Řepařsko-pšeničný typ, bramborářsko-ječný a zelinářský.
Část půdy je přidělena typu pícninářského. Typ řepařsko-pšeničný má 9 honů po 17,30 ha. Bude se pěstovati pšenice,
ječmen, cukrovka a pícniny (travopolní systém). Typ bramborářsko-ječný má 7 honů po 13,75 ha. Bude se pěstovat
žito, ječmen, brambory, olejniny, travopolní směs. Typ zelinářský má 5 honů po 3 ha. Bude se na nich pěstovat zelenina, ranné brambory, jeteloviny. Křížově je zaseto 9 ha pšenice.
Bude rozoráno 135 mezí, vysokých až 2 ½ m, zaoráno 6 polních cest. Touto technickou úpravou bude zvýšena výrobnost zemědělských produktů, neboť každá rostlina má dobré prostředí. Zavedením travopolních honů zlepší se struktura půdy. Půda ulehlá se promění v půdu drobkovitou. I při
nízkých srážkách bude zajištěno dostatek vláhy pro celou
vegetaci rostlin.
Na schůzi 23.2.1951 byl projednáván návrh členů představenstva a dozorčí rady JZD.
Na schůzi 10. července bylo usneseno, že bude zřízeno
vyvařovací středisko. Vařilo se od 23.7. Pracujícím přinesla tato kuchyň nejen vydatnou stravu, ale i ulehčení v práci (hlavně ženám).
JZD hospodařilo na 93 ha orné půdy, 120 ha zemědělské
půdy. Kravín byl vybaven moderními stroji (dojičky, napáječky, řezačky, míchačky). Hospodaření v tomto roce stouplo po stránce živočišné i rostlinné výroby. Dodávky byly
překročeny (obilí 120%, cukrovka nad plán – průměrně
340q z ha). Celkové dotování fondu bylo vysoké a pracovní
jednotka 100,-Kčs byla zachována. Nebyla ještě dobrá organizace práce ani pracovní morálka u všech členů. Ale přes
všechny obtíže naše JZD získalo 1.místo v okrese. Účetní
JZD byla M.Straková ml.
Správa obce
I v tomto roce byla zaměřena práce na vybudování a upevnění JZD. Od 1.1. je autobusové spojení mezi Vrátkovem
a Tismicemi. 18.1. byl předložen nový návrh na výbor dob-
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Zpráva knihovníka Františka Ježka
Zdejší lidová knihovna mívala kolem stovky knih, většinou
limonádových povídek a románů. Dnes má přes 250 svazků dobré socialistické četby českých a sovětských klasiků.
Do knihovny dochází 110 čtenářů, to znamená, že 26%
našich čtenářů čte. Čte všechny národní a lidové autory, čte
básně Majakovského, Pablo Nerudy, ale čte také odborné
zemědělské spisy, které učí našeho družstevníka hospodařit. Náš zemědělec- družstevník čte i po těžké práci, čte
ve volné chvíli v klubovně, čte denní tisk a odborné časopisy. Jeho vzdělání a pokrok je vidět na jeho práci. Nedělá
ji mechanicky, myslí při ní. Budeme potřebovat ještě více
odborných zemědělských knih. Naše výstavka knih ukázala
rolníkům- družstevníkům, že je třeba nejen pracovat,
ale hlavně dobře plánovat a přemýšlet, jak si ulehčíme práci.
Vliv dobré četby působí na kulturu celé vesnice. Dnes se už
po hospodách nehrají karty. Dnes se mluví, co, kdo
a jak zařídil, kdo je úderníkem a zlepšovatelem. A těch budeme potřebovat nejvíce. Učit se z knih SSSR, z knih našich
průkopníků. A výsledek bude vidět na finančním plánu
a jeho výtěžku pro dobro všech družstevníků.
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rovolných hasičů: K.Vosecký, jednatel J.Kudláček starší-starosta, L.Bárt-velitel.
1.II.byl schválen rozpočet na rok 1951 (140.700,-). 1.VI.
Slavnostní schůze s projevem k paktu míru. Relací v rozhlase seznámilo se obecenstvo s hlasováním. 10.VI. provedl MNV akci lidového hlasování na obranu míru, zřízenou čsl.výborem na ochranu míru. Dvojice navštívily všechny obyvatele a požádaly o podpis na důkaz jejich souhlasu s akcí. Akce se setkala s plným porozuměním občanů.
14.VI. přečtena zpráva o rozpočtu. Rozpočtová částka činila
140.700,-Kčs, 43.000,- dodatečné investice. Řádný rozpočet
byl pasivní částkou 42.897,-Kčs, která byla uhrazena z částky investic. V měsíci červenci a srpnu byla válcována silnice z Vrátkova do Tismic. 23.XI. JZD předkládá smlouvu
mezi MNV a JZD o převzetí veškeré zemědělské půdy, pastvin a lesa jedn. zeměd. družstvu , kterou provede Okresní
soud. Obec splnila dodávky pomocí JZD.
Knihovna
Zájem občanů o knihy v obecní knihovně se zvýšil. Vzrostl
počet čtenářů na 120 (počet výpůjček 620). Kniha byla
propagována nejen na schůzích, ale i v místním rozhlase.
Byla pořádána i výstava knih. Knihovna obsahuje 401 svazek (přírůstek 146 knih). Kulturní činnost spolků nebyla.
V Sokole cvičilo jen žactvo. V červnu byl pořádán zdařilý Sokolský den.
KSČ
Zprávu KSČ podal její předseda Jar. Šimon. KSČ pomáhala v socialisaci vesnice MNV i JZD (2000 brigádnických
hodin). Ale nedokázala získat většinu drobných i středních
rolníků do JZD. Zúčastnila se rozpisu třetího roku pětiletky
zemědělské výroby. Po dobré práci i spolupráci s rolníky byl
plán výroby a dodávky splněn ve všech úsecích
na 100 až nad 100%.
KSČ se zúčastnila všech hovorů s občany. Místním organisacím věnovala pozornost, protože jejich práce a úsilí bylo
věnováno JZD. Dobře si vedly ženy. Pomáhaly brigádnicky. Na počest II.mír. sjezdu obránců míru v Praze odevzdaly navíc vejce (300 ks). 90 kusů získaly u žen bezpartijních.
Stranické školení nebylo navštěvováno tak, jak je povinností všech členů. Stav členstva: na zač. roku 93 členové (45
žen). Během roku 4 členové převedeni do jiných organisací,
1 člen přibyl, 2 členové zemřeli.
Prověřování členstva. 84 členové prověřeni kladně, 8 členů - různá čekací doba. Po této lhůtě byli vyškrtnuti, poněvadž neplnili povinnosti člena. K 1.1. 1952 máme 81 členů,
z toho 42 ženy.
ČSM
ČSM se zapojil do práce v naší obci. V neděli i o svátcích
zúčastňovali se členové brigád na úpravě kravína, opravě
strojů, výmlatu. Skupina zajišťovala kulturní program
na schůzích JZD, KSČ i všech oslavách. Zapojili se i pionýři středních škol v Českém Brodě.
Členové s. O. Vomáčková a s.Vl. Pačes byli zvoleni
do MNV a AVNF, kde pracovali velmi dobře. Nejúspěšnější
období v r. 1951 byla doba žní. Mládež pomáhala při sklizni i nočních výmlatech. Odpracovala 1200 brigádnických
hodin. Největší zásluhu na množství odpracovaných hodin
měli tito soudruzi: Vlad. Dejl (jako traktorista),
Jar.Zelenka, K.Zelenka, Vlad. Pačes, Jar.Veselý, Jar. Skala,
Boh. Kefurt, Jar.Veselý.
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Zprávy ze školy
Od 1.II.1951 byl zaveden nový školní řád. Zavedení žákovských knížek se osvědčilo. Ve „Dnech otevřených dveří“
a „Hovorech o škole“ měli rodiče příležitost spatřit práci
učitelského sboru a dáti najevo přátelský zájem o školu i
o děti. Byly vyměněny dlouhé staré lavice za nové
(z přídělu ONV-IV- 25.000,-Kčs). Za získané peníze besídkami podívaly se děti 19.6. do Prahy (návštěva ZOO, prohlídka Prahy, návštěva Národního divadla – představení
„Strakonický dudák“).
V červnu si vyjely na Konopiště. Oba výlety byly velmi
krásné. Školní děti se zúčastnily brigád. Bylo vysázeno 10
000 lesních stromků (ve školní zahrádce i v lese), vytrhávaly plevel na polích JZD. Školní rok ukončila zdařilá výstava.
Oprava kostela
Před začátkem II. světové války v r. 1939 bylo započato
s opravou basiliky. Celostátní sbírkou na tuto opravu bylo
vybráno 800.000,-Kčs. Plány a výpočty byly zadány
ing. K. Husarovi z Českého Brodu. Po schválení plánu zem.
památkovým úřadem v Praze mělo býti započato s opravou. Avšak pro válku a finanční potíže nemohlo býti v opravě pokračováno. Bylo postaveno jen lešení uvnitř chrámu
a podepřena jižní strana (venku). Do chrámu vnikla voda.
Trámy hnily
a celý objekt se rozestupoval. Vznikly velké trhliny ve
zdích. Následkem toho se sesula na severní straně celá hradební zeď. Ani po válce se nepřistoupilo k opravě. Teprve v
roce 1949 zásluhou památkového úřadu
v Praze a ing.K. Husara bylo započato s opravou. Práce byla
zadána Stavokombinátu okresu Český Brod.
V roce 1949 byla opravena celá hradební zeď a provedeny
zkušební práce. V roce 1950 byla sejmuta vazba ze střední
lodě i lodí postranních. Celá vazba byla vyměněna
a dány nové tašky. Věžní báně byly pokryty novými taškami (prejzy). Uvnitř postranních lodí byly udělány železobetonové pásy a rákosový strop. Kolem kostela byly vykopány sondy (výztuhy) a stěny kostela byly podchyceny pilíři až pod původní stavbu v síle 1m x 2,60m x3,20m na straně západní, severní a jižní. Pod věžemi jsou hlavní výztuhy
o síle 1,5m x 4,5m x 2,5m (celkem 4 kusy). Byly vyhloubeny až na skálu. Jeden pilíř je uvnitř kostela při postranních
dveřích na jižní straně. Byla tam zasazena láhev s mincemi
a noviny „Rudé právo“ a „Práce“. Na severní straně jest
vyryt do betonu letopočet 1950 a provedl „Stavokombinát
Český Brod“. Dále následují jména všech pracovníků.
V roce 1951 byla opravena sakristie, proraženo staré elipsovité okno a objeveno původní kružboví původních oken.
Dozor nad touto opravou měli: Památkový úřad Praha
za vedení ing. Makoljeva a ing. Kotrby z Prahy a Památkový
úřad Český Brod. Freskové práce provedl „Údržbářský
památkový úřad Praha“. Tím byla naše basilika- cenná starobylá památka zachráněna.
Zkratky:
AV
ONV
ONV-IV
AVNF

Akční výbor
Okresní národní výbor
referát školství
Akční výbor národní fronty
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČK A TISMICE vÁS ZVE NA II. Sportovní olympiádU DNE 23.6. 2013

O NÁS
Ve druhém čtvrtletí roku 2013 svá jubilea slaví:
Anna Tylová z Tismic
Eva Maroušková z Tismic
Jaroslav Páša z Tismic
Libuše Bucharová z Limuz
Jaroslav Dittrich z Limuz
Monika Šermauerová z Tismic

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost, zejména pak paní Anně Tylové, která se dožívá
požehnaného věku 98 let.

Jaroslav Malina z Tismic
Zdeněk Cukr z Tismic
Růžena Krejčová z Tismic
Narodili se
Božena Pacltová z Tismic
Hynek Apolenár z Tismic
Václav Vondrášek z Tismic
Jitka Polášková z Tismic
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