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Bílá krajina
Krajina bílá v tichu leží,
pod bílým pláštěm sní svůj sen
a z oblak šedých tiše sněží,
je bělostná již celá zem.
Umlkl sad i háje v poli,
neslyšíš nikde ptačí hlas,
jak bílé stráže stromy stojí,
sníh na nich jak stříbrný vlas.
Jak hradby stojí v dálce lesy,
sníh ozdobil je jako v ples
a nad poli tam nad nebesy
křik hejna vran se k nebi nes.
Přes bílou pláň dvě stopy míří,
za jakým cílem asi spěchají?
Rej vloček kolem nich zas víří,
zas čistou bílou pláň jen nechají.
Je ticho v kraji, ticho je v mé duši.
Kéž pokoj, klid a mír je také váš!
Však nebuďme my slepí ani hluší,
ať dobrota a láska naplní náš čas.
(František Bukvaj)
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
m Hřbitov
Na podzim roku 2012 byl zprovozněn nový hřbitovní vrt.
m Knihovna
Obecní knihovna v Tismicích má novou knihovnici –
Martinu Pelikánovou z Tismic. Starostka obce tímto děkuje
dosavadní knihovnici – Magdaleně Richterové (Bláhové)
za obětavou práci v roce 2012.
m 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. P o k u d
byste chtěli i vy ostatní vyzkoušet tento typ kompostování,
dejte nám vědět na ou.tismice@volny.cz, popř.
osobně. V případě většího zájmu posoudí zastupitelstvo
obce možnost nákupu kompostérů.
Na prostranství před Obecním úřadem v Tismicích přibyl
další kontejner na plasty.
m Havárie mostu
V souvislosti s havárií mostu v Tismicích byly zřízeny dvě provizorní zastávky autobusové linky 435 v
Tismicích a to nedaleko areálu f. Arnošt s.r.o. Občané, dbejte zvýšené opatrnosti.
m Limuzy - propustek
V Limuzích byl obnoven propustek pod cestou parc. č. 704
(od silážní jámy směrem do polí) a rovněž vyčištěna svodnice směrem k meliorační skruži. Rovněž Řepařský institut Semčice na své náklady obnovil svodnice na pronajatých pozemcích.
m Komunální odpad
Zastupitelstvo obce Tismice upravilo pomocí nové
obecně závazné vyhlášky místní poplatek za likvidaci
komunálního odpadu. Výše poplatku nově činí 700,- Kč na
každého, kdo na území obce produkuje komunální odpad.
Aby nemuselo dojít k ještě razantnějšímu navýšení poplatku, bude mimo topnou sezonu komunální odpad svážen
ve 14-ti denním intervalu. O této skutečnosti budou občané informováni prostřednictvím SMS zpráv. Pro srovnání – výše poplatku v okolních obcích: Český Brod 500,Kč; Mrzky 500,-Kč a 700,- Kč (chataři); Vrátkov 600,- Kč;
Poříčany 700,- Kč; Přišimasy 600,- Kč; Klučov 1 000,- Kč;
Rostoklaty 600,- Kč; Přistoupim 600,- Kč; Tatce 800,-Kč.
m Novinky na webu
Webové stránky obce Tismice www.tismice.cz nově umožňují nahlížet do aktuálních map obce,včetně prokliku do
katastru nemovitostí (dolní tlačítko KN). Odkaz pro tuto
službu naleznete v pravém sloupci webu: http://geoportal.
gepro.cz/obce/tismice
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m Omezení pro k amiony
Dopravní značení, omezující průjezd kamionů ve směru
od Českého Brodu na Mukařov, bylo v říjnu tohoto roku
odstraněno v souvislosti s dokončením rekonstrukce mostu před Krupou. Obec Tismice spolu s dalšími obcemi „na
trase“ předložila dotčeným orgánům policie a dopravy na
úrovni obcí s rozšířenou působností (Český Brod a
Říčany) a dále Středočeskému kraji návrh dopravního značení omezující průjezd kamionů nad 10t, mimo dopravní obsluhu. K naší žádosti se již kladně vyjádřila Policie
ČR–odbor dopravy a SÚS Středočeského kraje. V současné
době byl zpracován návrh objízdné trasy, jehož projednání
je nezbytnou podmínkou pro vydání rozhodnutí a stanovení úpravy dopravního značení ve výše uvedeném smyslu.
Celý proces ještě nějaký čas potrvá, avšak naděje, že se věc
podaří, je veliká.
m K apličk a v Limuzích
V měsíci září bylo za přispění darů místních občanů a
dále z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR nákladem
80.000,- Kč dokončeno Restaurování kapličky v Limuzích.
Dotace MMR ČR činila 56.000,- Kč. Kaplička byla slavnostně vysvěcena v rámci Svatováclavských slavností.
m Ovocná stezk a
Na podzim minulého roku byla dokončena interaktivní část
ovocné stezky v Limuzích, konkrétně na tzv. „mrzecké“
cestě. Jedná se o projekt MAS Regionu Pošembeří, o.p.s.,
který bude slavnostně otevřen na jaře tohoto roku.
Viz. tisková zpráva níže. „Ovocná hra“ je k dispozici na
Obecním úřadě v Tismicích a v Mateřské škole v Tismicích.
m Masopust 2013
Masopust v roce 2013 z důvodu havárie mostu a minimálního zájmu ze strany organizátorů akce nebude.
m Administr ativní pr acovnice
V květnu 2013 nastoupí na místo administrativní pracovnice Obecního úřadu Tismice za paní Evu Doubovou nová
zaměstnankyně (zaměstnanec), která(ý) vzejde z výběrového řízení.
m K analizace a vodovod
Obec Tismice pořídí prováděcí dokumentaci na splaškovou kanalizaci Tismice, která bude podkladem pro budoucí výběrové řízení na zhotovitele díla. Ministerstvo zemědělství ČR otevřelo v roce 2013 nový dotační program pro
obce našeho typu. Z tohoto programu lze žádat finance
také na vybudování vodovodu. Vodoprávní řízení na akci
Vodovod Tismice – Limuzy nyní probíhá.
(ou)
m Havárie mostu
O havárii mostu v Tismicích občany průběžně informujeme
na webu obce, kde je i zpráva z kontrolní prohlídky mostu
ze dne 8.1.2013, na základě které byl most zcela pro jakoukoliv dopravu uzavřen. Najdete zde i otevřený dopis starostky obce hejtmanovi Středočeského kraje:
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Děkuji mnohokrát.
á - Starostka obce Tismice
S pozdravem Ing. Martina Zdražilov
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Nakoukla jsem pod pokličku svozu aneb jak se u nás sváží odpad
(reportáž)
Je čtvrtek 24.1.2013, 8.15 hod. Popeláři tu měli být již v
5:30 ráno, ale prasklá pneumatika udělá své. Svou cestu za
„kuka“vozem společně s provozním ředitelem firmy Nykos,
a.s. začínáme v Limuzích. Občas zkontrolujeme obsah
popelnic. Dům od domu je to jiné. Někdo třídí, z jiné popelnice čouhají plastové láhve. Vidím, jak z držáků padají plastové oválné popelnice. Jsem upozorněna, že tyto nádoby
jsou pro svoz naprosto nevhodné. Mají malou rozteč držáků a nedají se na výsypové zařízení dobře pověsit. Rada č.
1: Budete-li si pořizovat novou nádobu, pak pouze kulatou
plechovou nebo hranatou plastovou.
Uběhne pár minut, dělám si nějaké poznámky. „Co to bylo?
Viděla jste to?“ Neviděla. Ale můj spolujezdec, pan Ing.
Jindra z Nykosu, ano. Před jednou z limuzských nemovitostí se náhle objeví navíc dvě 240litrové známkou neoznačené
popelnice se dvěma „maníky“. Jeden z nich má v ruce dvoustovku, která rychle putuje do rukou „popeláře“. Rozum mi
tak trochu zůstává stát. Posádka o nás ví, jedeme 10 m za ní.
Věc řešíme na místě. Dvoustovka putuje nazpět a zaměstnanci Nykosu hrozí minimálně důtka, krácení platu, možná i vyhazov. Tak nevím, zda to oběma stranám stálo za to?
Napadá mne - poznámka č. 2: Poplatek uhrazený obci by
vás mnohdy vyšel levněji. Popelář by nepřišel o kus výplaty nebo o místo a nepoškodil by jméno svého zaměstnavatele. Také byste neokradli všechny, kdo za odpad řádně platí.
Nestojí to za zvážení?
Svoz pokračuje bez větších problému až do 8:52 hod.
Nakonec ještě jeden z opozdilců vybíhá z domu a mává na
vůz s prosbou, aby se vrátil. Je to prý běžné – někdy zaspí
posádka a plné popelnice mine, jindy zaspí zase majitel.
Ještě, že je služba placena paušálem – pár minut a nějaké
metry navíc se tak v ceně výkonu neprojeví.
V 8:54 hod začíná svoz v Tismicích. Vůz se tu pohybuje
obtížněji. Cestou k ubytovně klouže několik desítek metrů
zpět, problémy má pak i v ulici u Jirsíků. Popelnice tak popeláři tahají celou ulicí. Nedá se nic dělat, počasí jim nepřeje.
Stane se, že nelze vysypat přeplněnou 240 l popelnici. Má
prasklou obrubu – při výsypu by se zřítila dolů. Majiteli je

pod víkem ponecháno upozornění. Některé popelnice nelze
vysypat celé, obsah je zamrzlý. Některým naopak chybí sněhová čepice a není to tím, že by stála pod přístřeškem. Sníh
teplem nevychladlého popela prostě roztál. I taková popelnice zůstává stát nevysypaná před domem. I teplý (nikoliv pouze horký) popel podnícený proudem vzduchu může
způsobit vznícení obyčejného hadru od ředidla či benzínu,
který se už do vozu dostal z některé z předchozích popelnic.
Požár auta je pak na světě velmi rychle.
Před našima očima občas zůstane popelnice ležet na zemi
a není to jen díky ledu na vozovce. Ředitel provozu věc na
místě s posádkou znovu řeší a uznává, že stížnosti lidí na
špatné zacházení s nádobami jsou často oprávněné. I pro
něho je to dobrá zkušenost.
Popelnice před domy chybí jen velmi zřídka. Některé rekreační objekty jsou zazimovány, jinde místní lidé mají tak
málo odpadu, že se jim popelnici vytáhnout nevyplatí. Jinde
však naopak nalezneme „rekreační“ popelnici plnou odpadu z domácí autoopravny. Že by kutil nebo „tajný„ podnikatel? I s takovým typem podnikání máme bohužel zkušenost.
Tenhle „komunál“ ale do popelnice nepatří.
Bude půl jedenácté a my přejíždíme přes Vrátkov z „levého nábřeží na pravé“ – kdyby nebylo smutné, jak se kraj stará o své komunikace, tak bychom se tomu mohli i zasmát.
V Lajtlovicích až na nějaké malé klouzání jde vše dobře. V
11:00 hod přijíždíme na váhu v Českém Brodě. Celý vůz s
odpadem váží 18,06 t, přičemž hmotnost vozu je 14,5 t. Od
výsledného množství odpadu 3,56 t bude následně odečteno
cca 300 kg odpadu podnikatelského. 3,26 t krát 4 (event. 5,
vejde-li se 5 čtvrtků do měsíce) je cca 13 - 16 t. Toto množství odpovídá fakturovanému množství odpadu, které se v
průběhu roku pohybuje od 10 do 15 t.
Svoz končí. Ověřila jsem si, že fakturace odpovídá skutečnému množství vyprodukovaného odpadu. Zlepšovat je stále co na straně Nykosu i na straně nás občanů.

m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 6/2012,
ze dne 30.8.2012

zování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení v
pozemku parc.č.1302/1 v k.ú. Tismice (elektropřípojka pro
bývalý objekt kovárny za novou trafostanicí v Lajtlovicích).
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč
+ DPH.
Zastupitelstvo obce dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IP-12-6001933/1 mezi obcí a
společností ČEZ Distribuce, a.s. a to smlouvu spočívající v právu strpět zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – kabelové vedení v pozemku parc. č. 374/9 v k.ú.
Tismice (kabelové vedení NN 6bm – přípojka Petr Heřtus).
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 000,Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.

1 -3/6/2012 Formální úkony
4/6/2012 ZOT pověřuje starostku obce, aby vyzvala bývalou ředitelku mateřské školy, paní Zdeňku Lundákovou, k
podání vysvětlení ohledně odměňování zaměstnanců MŠ
Tismice v období let 2010 – 2012 finančnímu výboru a
vedení obce ve složení Bouda, Zdražilová, Heřtus a to dne
7.9.2012.
5/6/2012 ZOT souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvyo zřízení věcného břemene č. IV-126015183/1 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.
a to smlouvu spočívající v právu strpět zřízení a provo[5]
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M. Zdražilová

6/6/2012 ZOT posoudilo nabídky na akci „Oprava chod-
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7/6/2012 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 4/2012.
8/6/2012 ZOT schvaluje předložený návrh smlouvy o
výpůjčce 20 ks plastových zahradních kompostérů, dodaných Středočeským krajem v rámci projektu „Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských zařízeních a
ve vybraných obcích na území Středočeského kraje“ podpořeného z OPŽP. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
uzavřením smlouvy, informováním občanů, sestavením
pořadníku a distribucí kompostérů.
9/6/2012 ZOT schvaluje podání projektů na doplnění herních prvků a zastřešení autobusových zastávek – po jedné v části Tismice a Limuzy do aktuální výzvy programu
Leader.
m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 7/2012,
ze dne 31.10.2012
1-3/7/2012 Formální úkony
4/7/2013 ZOT schvaluje výplatu odměn zastupitelům
obce za jejich činnost nad rámec běžných povinností na
základě dohody o provedení práce takto: Ing. Václavě
Coombesové za podíl na přípravě projektu na rekonstrukci kapličky v Limuzích a dále na přípravě projektu dětského
hřiště podávaného do Leaderu 3 000 Kč; Ing. Janu Boudovi
za mimořádnou kontrolní činnost příspěvkové organizace
MŠ Tismice v souvislosti s předáním funkce ředitelky PO
3 000 Kč; Romanu Polákovi za mimořádnou pomoc a spolupráci při zprovoznění hřbitovního vrtu 4 000 Kč; Jiřímu
Kozovi za spolupráci při zajištění akce Jabkobraní a soustavnou pomoc při řešení technických problémů úřadu 3
000 Kč. Zastupitelstvo obce Tismice dále schvaluje odměnu pro SDH Tismice za požární zásah při likvidaci požáru
v areálu AutoMotoNet v Tismicích v září tohoto roku formou neinvestičního příspěvku ve výši 3 000 Kč.
5/7/2012 ZOT schvaluje prodej pozemku parc. č. 403/5 v
k.ú. Tismice, o výměře 156 m2, manželům Janečkovým z
důvodu narovnání vlastnických vztahů k dlouhodobě historicky zaplocenému pozemku v souladu s usnesením
3/4/2007 za posudkovou cenu, minimálně však za 40 Kč/
m2. Tato cena nezahrnuje výdaje související s prodejem
pozemku, tzn. náklady na vyhotovení znaleckého posudku, na vyhotovení smlouvy a správní poplatek za vložení
do katastru nemovitostí. Zastupitelé pověřili starostku obce
uzavřením smlouvy.
6/7/2012 ZOT rozhodlo, že obec nebude v roce 2013 hradit náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu.
Naopak náklady na likvidaci nebezpečného a separovaného odpadu bude hradit v plné výši. Způsob výběru poplatku bude zvolen další schůzí zastupitelstva. Zastupitelstvo
pověřilo starostku obce, aby obeznámila občany s plánova-

nou změnou a vysvětlení podložila kalkulací nákladů.
7/7/2012 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 5/2012.
8/7/2012 ZOT podporuje vybudování dětského hřiště MŠ
Tismice z programu Leader MAS Region Pošembeří nebo
Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR a souhlasí s
případným předfinancováním projektu z rezervního fondu
příspěvkové organizace.
9/7/2012 ZOT bere na vědomí výslednou cenu rekonstrukce chodníku k MŠ Tismice ve výši 167.754,- Kč vč. DPH.
10/7/2012 ZOT schvaluje vyhlášení záměru na prodej
dosud geometrickým plánem přesně nevyčíslené výměry
pozemku parc.č. 108/3 v k.ú. Tismice z důvodu narovnání vlastnických vztahů k dlouhodobě zaplocenému a zastavěnému pozemku v majetku obce Tismice panem Jiřím
Kozou, čp. 116. Zastupitelé pověřují starostku obce vyhlášením záměru s tím, že v souladu s usnesením 3/4/2007
bude pozemek prodán za posudkovou cenu, minimálně
však za 40 Kč/m2. Tato cena nezahrnuje výdaje související
s prodejem pozemku, tzn. náklady na vyhotovení znaleckého posudku, na vyhotovení smlouvy a správní poplatek za
vložení do katastru nemovitostí.
m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 8/2012,
ze dne 28.11.2012
1-3/8/2012 Formální úkony
4/8/2012 ZOT schvaluje Návrh Rozpočtu obce Tismice
(resp. jeho závazné ukazatele) na rok 2013. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný s tím, že příjmy ve výši 1 636
880,- Kč tvoří nespecifikovanou rezervu běžného roku
2013, která bude využita především na investiční projekty. Zastupitelstvo obce dále schvaluje Návrh Rozpočtového
výhledu obce Tismice na rok 2013 - 2018.
5/8/2012 ZOT schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové
partnerské smlouvě č. 1/2007 ze dne 24.5.2007, na základě
kterého se ruší ustanovení o příspěvku za obdržení dotace.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.
6/8/2012 ZOT revokuje usnesení č. 4/9/2011 v tom smyslu, že v souladu s § 84 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích schvaluje Rozpočet obce Tismice (resp. jeho
závazné ukazatele) na rok 2012 jako schodkový, přičemž
schodek ve výši 350.000,- Kč je kryt z dlouhodobé rezervy obce Tismice.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č.
474/19 v k.ú. Tismice, orné půdy, panu Stanislavu Nehasilovi
na základě Záměru vyhlášeného starostkou obce dne
12.11.2012 a zveřejněného v termínu do 28.11.2012.
Zastupitelstvo obce nařizuje účetnímu obce přeúčtovat příjmy za místní poplatek za odpad z položky 1337 na položku 1340 dle novely vyhlášky č. 313/2002 Sb. a dále nařizuje přeúčtovat bankovní poplatky z účtu 569 na účet 518 (§
33 odst. 1 písm. h) a náklady pořízeného drobného dlouhodobého majetku z účtu 501 na účet 558 (§ 33 odst. 6.e), to
vše do 31.12. 2012.
www.tismice.cz [ 6 ]
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níku v Tismicích u mateřské školy“, předložené firmami
AVE Kolín s.r.o., RAISA, spol. s r.o. a Ing. Radek Gregor
a vybralo za zhotovitele firmu RAISA, spol. s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 129.023,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.
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7/8/2012 ZOT schvaluje zprávu o kontrole hospodaření
MŠ Tismice za 3.Q roku 2012, dále nařizuje převod částky
100.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Tismice a dále revokuje usnesení č. 8/7/2012 v tom
smyslu, že podporuje vybudování dětského hřiště MŠ
Tismice z programu Leader MAS Region Pošembeří nebo
Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR a souhlasí s
případným předfinancováním projektu z investičního fondu
příspěvkové organizace.
8/8/2012 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 6/2012.
9/8/2012 ZOT schvaluje Plán inventur k inventarizaci
majetku a Závazků obce Tismice v roce 2013. Inventura se
uskuteční v termínu 7.1. – 23.1.2012, komise ve složení
Ing. Jan Bouda a Petr Heřtus .
m Výpis usnesení z řádného zasedání ZOT č. 9/2012,
ze dne 14.12.2012
1-3/9/2012 Formální úkony
4/9/2012 ZOT schvaluje Rozpočet obce Tismice (resp. jeho
závazné ukazatele) na rok 2013. Rozpočet je schválen jako
vyrovnaný s tím, že příjmy ve výši 2 024 880,- Kč tvoří nespecifikovanou rezervu běžného roku 2013, která bude
využita především na investiční projekty. Zastupitelstvo
obce dále schvaluje Rozpočtový výhled obce Tismice na

rok 2013 - 2018.
5/9/2012 ZOT schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích a dále Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zveřejněním
vyhlášek a úpravou smlouvy se společností NYKOS, a.s.
na rok 2013.
6/9/2012 ZOT schvaluje předložený návrh rozpočtového
opatření č. 7/2012.
7/9/2012 ZOT schvaluje pořízení 1 ks žlutého kontejneru
na plast, který bude umístěn před Obecní úřad v Tismicích.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce nákupem kontejneru a změnou smlouvy s Nykos a.s.
8/9/2012
ZOT schvaluje záměr pana Josefa Strnada,
trvale bytem Tismice 120, na výstavbu autodílny na pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Tismice, u rodinného domu čp. 120 v
jeho vlastnictví.
9/9/2012
ZOT schvaluje darovací smlouvu mezi
obcí a ŘKF Český Brod, jejímž předmětem je příspěvek
obce Tismice na obnovu ohradní zdi kostela v Tismicích ve
výši 46.000,- Kč.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TISMICE NA ROK 2013
PŘÍJMY

2013

Z TOHO:
Daňové příjmy celkem

5 365 000

4112 Dotace SR

50 000

1012

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

99 580

3314

Činnosti knihovnické

15 000

3392

Zájmová činnost v kultuře

5 000

3399

Ostatní záležitosti kultury a církví

1 000

3612

Bytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

50 000

6171

Činnost místní správy

13 300

Příjmy celkem

45 000
233 000

5 826 880

závazné ukazatele rozpočtu
schváleno:
vyvěšeno:
zároveň na elektronické úřední desce
sejmuto:
[7]
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SCHVÁLENÝ ROZPOČETBŘEZEN
OBCE
TSMICE NA ROK 2013
VÝDAJE

2013

Z TOHO:

2212

Silnice

100 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

180 000

2310

Pitná voda

100 000

3111

Předškolní zařízení

350 000

3113

Základní školy

100 000

3314
3314

Činnosti knihovnické celkem

40 000

5021 Odměna knihovníka

15 000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

50 000

3392

Zájmová činnost v kultuře

20 000

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví

52 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

30 000

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví celkem

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

580 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

334 000

3745

10 000
145 000
60 000
10 000

5021 Ostatní osobní výdaje -dohody

100 000

5031 Povinné sociální zabezpečení

17 000

5032 Povinné zdravotní zabezpečení
5512
6112

7 000

Požární ochrana dobrovolná část

50 000

Zastupitelstva obcí celkem

600 000

5023 Zastupitelstvo obce - mzdy

6171

460 000

5031 Povinné soc.zabezpečení

97 000

5032 Povinné zdravotní zabezp.

43 000

Činnost místní správy celkem

991 000

5011 Místní správa - mzdy pracovní poměr

320 000

5021 Ostatní osobní výdaje

30 000

5031 Povinné soc.zabezpečení

80 000

5032 Povinné zdravotní zabezp.

25 000

5038 Poviné pojistné Kooperativa
6401

5901 Rezerva běžného roku
Celkem výdaje

3 000
2 024 880
5 826 880

Zápis z veřejné schůze obce Tismice,

Veřejnou schůzi zahájila starostka obce tématem
poplatky za odpad v roce 2013. Uvedla možnosti, jak snížit náklady na likvidaci odpadu – 14-ti denní svoz mimo
topnou sezonu. Přítomní se k tomuto návrhu vyjádřili
kladně. Starostka hovořila o variantách výběru poplatku
za „komunál“ s tím, že lze rozšířit okruh poplatníků dle
zákona o odpadech – platí každá fyzická osoba, která na
území obce produkuje odpad. Přítomní souhlasili s rozšířením okruhu poplatníků tímto způsobem – jde o spravedlivější podchycení nájemníků a chatařů, kteří zde žijí
po většinu roku a odpad nehradí vůbec či pouze jedním
poplatkem na rekreační objekt.
Přítomní se dotazovali na možnost odvozovat
úhradu od množství skutečně vyprodukovaného odpadu. Obec ani na základě průzkumu trhu nezná způsob, jak

zajistit hrazení likvidaci pouze skutečně vyprodukovaného odpadu bez velké administrativní zátěže a speciálního
požadavku na svozovou společnost (vůz schopný zvážit a
monitorovat každou popelnici). Ani systém, kdy si občané
platí paušál za nádobu není spravedlivější vůči stávajícímu
systému. Je výhodný pro vícečetné rodiny, silně však znevýhodňuje osamocené občany.
Systém platby na každého, kdo v obci odpad
fyzicky produkuje (žije zde) je ze všech dostupných systémů nejméně diskriminační. Více však dolehne na občany,
kteří měli dosud úlevu a dále na rekreanty, kteří využívají své objekty pouze sporadicky. Obecně však pro všechny
platí princip solidarity.
Starostka uvedla příklad obce Chrášťany, která si řadu let
svoz odpadu zajišťovala sama, přesto na tuto službu dopláwww.tismice.cz [ 8 ]
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konané dne 28.11.2012, od 18:00 hodin v Mateřské škole v Tismicích
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cela z obecního rozpočtu a občané neměli nižší poplatky
než v Tismicích. Obec Chrášťany přechází od roku 2013
ke společnosti NYKOS, a.s. a bude nově využívat jejich
služeb.
Separovaný odpad – přítomní diskutovali o separaci odpadu, o způsobu jeho ukládání do kontejnerů a
nepořádku kolem nádob. Bylo konstatováno, že obec příležitostně zajišťuje úklid kolem nádob, avšak hlavní zodpovědnost za způsob ukládání odpadu (sešlapání, nemíchání plastu, skla s komunálem...) a pořádek kolem nádob
spočívá na občanech. Obec nemůže zodpovědnost občanů
suplovat.
Byl vznesen požadavek na rozšíření množství
nádob, zejména pak v okolí bytových domů. Starostka obce
ujistila přítomné, že obec je připravena kontejnery zajistit,
majitelé nemovitostí se však musí shodnou na místě, kde
kontejnery strpí. Podobná iniciativa vznikla v roce 2011,
ale ztroskotala na nepochopení vlastníků pozemků mezi
bytovými domy. Obec nemůže kontejnery umísťovat na
cizí pozemek bez souhlasu vlastníků. Obecních pozemků
ve zmiňované lokalitě je minimum, jedná se spíše o zelené pásy kolem komunikací. Bylo konstatováno, že volné
místo pro jednu nádobu nově vzniklo u obecného úřadu v
Tismicích. Zastupitelstvo bude jednat o možnosti přidat na
toto místo další kontejner.
Starostka informovala o možném navýšení obecního rozpočtu v roce 2013 o více než 1 mil Kč a to v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní. Vybere-li stát
na daních plánovanou sumu, bude také naší obci přerozdě-

leno více prostředků. Zastupitelstvo chce tyto prostředky
využít na investiční projekty: veřejné osvětlení v Tismicích
(termín závisí na realizaci podzemního kabelového vedení společností ČEZ), chodník k mateřské škole, výhledově na kanalizaci a vodovod. Dotační prostředí nyní nenabízí žádnou možnost, jak tyto velké projekty financovat. Pan
Bouda navrhl stavět kanalizaci (nebo alespoň začít) z vlastních prostředků bez dotací. Starostka oponovala, že taková
stavba by bez dotace trvala cca 10-15 let a přitom by obec
nemohla investovat do žádné jiné aktivity. Domnívá se, že
to by bylo pro občany velmi zatěžující.
Zmíněn byl také požadavek Českého Brodu na
úhradu poplatku za připojení na ČOV v Liblicích, který je
z hlediska zákona diskutabilní a tak, jak je postaven zákoně neproveditelný.
Starostka rovněž informovala o problémech tohoto regionu v zásobování vodou. Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč sice obci Tismice garantovala budoucí dodávky vody, avšak již nyní mají připojené obce s plynulostí dodávek vody potíže. VHS se jednání o budoucím
rozvoji vodovodní sítě, iniciované Městem Úvaly, neúčastní a tak není zřejmé, odkud budou nové vodovody zásobovány.
Schůze byla ukončena v 19:15 hod.
Zapsala: Václava Coombesová

Výsledky druhého kola prezidentských voleb v Tismicích
(počítáno za Tismice a Limuzy dohromady)

•

Karel Schwarzenberg				

•

Miloš Zeman

52,00 %

			

48,00 %

91 hlasů

			

84 hlasů

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
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KULTUR A A SPORT V OBCI - spolky a sdružení obce
Zábava pod širým nebem 2012
Po loňské pauze způsobené nepřízní počasí jsme na letošní poslední červencový víkend, tedy konkrétně sobotu
28.7. naplánovali již snad trochu tradiční zábavu pod širým
nebem. Pro ty co by nevěděli, jedná se o klasickou zábavu
s hudbou, konanou na louce pod lesem.
Stejně jako předchozí roky jsme s důvěrou oslovili kapelu Syntéza, která alespoň podle našeho mínění je pro tuto
akci to nejlepší. Letos se představili s malou obměnou a
to se zpěvačkou Veronikou Čechovou, která plnohodnotně
zastoupila stálici syntézy Jarku Kargerovou.
Od brzkého rána, kdy začaly již ty nejostřejší přípravy, si
s námi trošku pohrávalo počasí, ale stále jsme nepřestávali věřit, že mraky odejdou a zábava proběhne v suchu.
Bohužel zhruba v 18 hodin, kdy jsme měli vše postave-

né a připravené, začalo velmi slušně pršet a z louky pod
lesem se pomalu začalo stávat brouzdaliště. Při pohledu k
lesu jsme ani nechtěli věřit tomu, že ze vsi přicházejí hosté, kterých bylo nakonec asi 50. Tímto jim patří velký dík.
Když kolem 22 hodiny déšť trochu ustal, došlo i na tanec,
což nás velmi potěšilo. Tancovat několik lidí s deštníky, to
se opravdu nevidí každý den. Zábava tedy letos byla dost
mokrá, ale doufáme, že vy kteří jste dorazili toho nelitujete a na Vás ostatní se těšíme opět za rok, snad už v suchu.
					
		
								
Za SDH Tismice Rudolf Ferbs

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního a

Obec tismice

spolkového dění v obci Tismice částkou 7.700,- Kč.

www.tismice.cz [ 10 ]
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Mašk arní ples 2012
V sobotu 8.12. dorazil k nám do Tismic na sál Mikuláš.
Ale to bychom trochu předbíhali, takže pěkně po pořádku. Tismičtí hasiči opět letos uspořádali maškarní ples pro
všechny tismické děti, ale nejen pro ně. Začátek byl naplánován na 14 hodinu a již chvíli před se sál začal plnit dětmi i dospěláky v nejrůznějších maskách. Opravdu nás těší,
že rok od roku se stále zvyšuje počet dospělých masek. Pro
děti byly připraveny různé soutěže od skákání v pytli, přes
tancování ve dvojicích s balonkem, až po přetahování lana,
do kterého se samozřejmě, jak už tomu bylo i v minulosti, zapojili i rodiče. Čas mezi soutěžemi byl vyplněn dětskou hudbou a vše tak rychle utíkalo, že si někteří ani nestačili všimnout že do sálu vstoupil Mikuláš s čerty i anděly.
Začala tedy ta pravá mikulášská nadílka. Každé dítko přišlo k podiu a do mikrofonu zarecitovalo básničku nebo písničku. Mikuláš při tom nahlížel do knihy hříchů a chtěl po
dětech slib, že už budou hodné. Jak tomu na těchto akcích
bývá, ukápla i nějaká ta slzička, ale pevně věříme že sladká
odměna za to stála a že se příští rok opět všichni setkáme s
Mikulášem u nás na sále.
		

Za SDH Tismice Rudolf Ferbs

Čtení z knihy hříchů

Mikulášský potěr jménem Kája

Tato akce byla podpořena z Fondu pro
oživení kulturního, společenského, sportovního a spolkového dění v obci Tismice
částkou 4.000,- Kč.
Neboj se, Sněhurko!
[ 11 ]
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Mikulášsk á v Limuzích
Mikuláš tradičně v doprovodu čerta a anděla si letos
naplánoval svoji cestu do Limuz na neděli 2. prosince. Díky
občanskému sdružení Život pod Klepcem Společenská místnost v Limuzích opět ožila. Byla pro tuto příležitost a zároveň
na oslavu prvního adventu krásně vánočně vyzdobena chvojím,
adventním věncem, ozdobami s vánočními motivy a samozřejmě nechyběl ani všemi obdivovaný keramický Betlém vyrobený v předchozích letech místními občany. Hned při příchodu do místnosti byla vidět a cítit sváteční atmosféra. Děti, které postupně přicházely, se hned zapojovaly do dílničky, kterou opět jako vloni úspěšně připravily Dana Kosová a Helena

Boudová. Místnost „praskala ve švech“, účast byla hojná, sešlo
se totiž celkem 30 dětí. Podával se opět vynikající svařák a grog,
čaj pro děti a vánoční zákusky – kokosový koláč, perník a jablečný štrůdl. Děti však byly tak zabrané do vyrábění přírodních
řetězů z buráků, pomerančové kůry a jablíček a také krmítek
pro ptactvo, že pomalu neměly čas na jídlo a pití.
Za necelou hodinku pilné práce a zábavy pro děti a
jejich rodiče se místnost rozezněla vánočními koledami, zpívaly
všechny děti v doprovodu kytary Dany Kosové a než se všichni nadáli, už byl za dveřmi všemi očekávaný Mikuláš, krásný
anděl a „nekompromisní“ čert. Mikuláš jej musel neustále kro-

Obec tismice

S koledou na rtech

Mikuláš to zachraňoval
www.tismice.cz [ 12 ]
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tit, aby schoval ten pytel na zlobivé děti, vždyť všechny slibovaly,
že se přece polepší, … Mikuláš totiž věděl o všech dětech všechno (jak jen to dělá?...) a naopak pobízel anděla, ať děti pochválí a
obdaruje balíčkem.
Všechny děti tedy obdržely balíček s dobrotami, měly
radost, že si je čert neodnesl, a už na všechny čekal závěrečný
bod akce – rozsvěcení Vánočního stromu u rybníka. Nejdřív však
byly použity plody pilné práce dětí, na spodní větve dominantního stříbrného smrku, který je každoročně rozsvícen vánoční-

mi světýlky, byly připevněny přírodní řetězy z buráků, pomerančové kůry a jablíček, vánočně ozdobené lojové koule a také
krmítka plná slunečnicových semínek pro ptactvo. Zaznělo ještě
pár koled a potom již všichni sborem volali „Stromečku, rozsviť
se!“ a ještě jednou, a konečně na potřetí se po dramatické pauze Vánoční strom skutečně rozsvítil a zakončil tak akci, kterou si
užili jak malí, tak velcí!

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního
a spolkového dění v obci Tismice částkou 2.000,- Kč.

Z činnosti TJ Tismice
Na podzim minulého roku sportovci vymysleli, jak využít
dešťovou vodu z objektu kabin. Do země umístili rezervoáry vody, která bude využita pro zavlažování fotbalového

Výkop pro umístění potrubí

Zasypání nádrží
[ 13 ]
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hřiště. Stavební úřad za tímto účelem vydal obci Tismice
územní souhlas. (ou)
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Dílničk a pro děti
Na Mikulášskou úspěšně navázala Hana Nevoralová, která
na další předvánoční neděli 16. 12. zorganizovala Dílničku
pro děti. Spolu s Veronikou Oubrechtovou
připravily pro děti odpolední program opět
spojený s občerstvením a vánoční náladou.
Přišlo kolem 15 dětí, které měly možnost
vyrobit si voskové svíčky, andělíčky, zajímavá PF metodou koláže, zápichy

s vánočními motivy a také malované skleněné svícny domů
na vánoční stůl. Děti si akci opět užily a odcházely šťastny
domů se svými výrobky.

Občanské sdružení Život pod Klepcem

Tato akce byla podpořena z Fondu pro oživení kulturního, společenského, sportovního
a spolkového dění v obci Tismice částkou 1.000,- Kč.

Svatováclavské slavnosti
kresby osazen reliéf sv. Václava na koni, který z lipového vytvořil dřeva František Malý. Součástí odpoledne bylo
i komunitní projednání – výběr herních prvků pro obnovu dětského hřiště v Limuzích. Projekt, na nějž obec žádala dotaci v rámci VII. Výzvy MAS Region Pošembeří, byl
úspěšný. Realizace nás čeká v průběhu letošního roku. (ou)

Obec tismice

28.9.2012 byla u příležitosti Svatováclavských slavností v
Limuzích vysvěcena nově zrekonstruovaná kaplička. Celé
odpoledne mělo milou a slunečnou atmosféru a to zejména díky organizátorům – o.s. Život pod Klepcem. Kaplička
byla vysvěcena panem Matúšem Kocianem, farářem z
Českého Brodu za zpěvu tismických farníků a zvuku houslí.
Přítomen byl rovněž zhotovitel díla, pan Jan Přibyl z Tismic.
Do opraveného výklenku pak byl namísto původní dětské

Pamětní zápis na rub reliéfu sv. Václava
www.tismice.cz [ 14 ]
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Šikovné dětské ruce

Tvůrce nové limuzské makovice
[ 15 ]
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Foto původní sošky na fotografii od pana Průši

Detail reliéfu

EHD v Tismicích

Byla tu i budoucí knihovnice

S úspěchem se setkala i výstava fotografií Terezy Šídlové z
Vrátkova, která na svých fotografiích zachytila architektonické památky Českobrodska.
Velké pozornosti se těšil Vladimír Mrvík se svou přednáškou o historii kostela. (mz)

Obec tismice

V září minulého roku byla v rámci Dnů evropského dědictví opět zpřístupněna místní basilika. Hlavním bodem programu byl koncert smyčcového kvarteta ve složení Viktor
Mazáček, Jana Kubánková, Jiří Poslední a Jakub Dvořák.
Zazněly skladby W.A.Mozarta, Josefa Suka a Antonína
Dvořáka. Mladí umělci sklidili zasloužený potlesk.

Historická přednáška
www.tismice.cz [ 16 ]
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V našich barvách

Smyčce zní kostelem
[ 17 ]
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Vítání občánků
Na den 10.září 2012 připadlo vítání tismických a limuzských občánků v krásném prostředí tismické basiliky. Během roku se narodilo nebo přistěhovalo celkem 10
mrňátek. K slavnostní atmosféře přispěla hudba Martiny a
Jonáše Přibylových a také básničky předškoláků z tismické mateřinky. Po krátkém slovu starostky obce k rodičům

dostaly přítomné maminky květinu a také malý dárek pro
děťátko – hračku nebo jídelní soupravičku a obecní tričko.
Oba rodiče se pak zapsali do pamětní knihy.

Zápis do knihy občánků

A takhle to sluší Maxíkovi

(mz)

Obec tismice

Těšíme se, že za rok bude zase koho vítat.

Předškoláci se svou básničkou
www.tismice.cz [ 18 ]
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Jabkobr aní
V sobotu 29.září 2012 uspořádala obec Tismice II. ročník
Jabkobraní. Tradice se zrodila v roce 2011 ve Vrátkově, kde
byla založena místním občanským sdružením. Měli jsme
trochu obavu, zda to zvládneme tak dobře zorganizovat
jako předloni Vrátkovští. Připravili jsme bohatý program,
vycházející z místních tradic. Místní pěstitelé nám darovali krásné exempláře různých odrůd jablek. Jablka jsme prezentovali na stáncích zapůjčených Městem Český Brod a
následně rozdávali návštěvníkům.

velmi zajímavě zachytila místní architektonické památky.
Pan Josef Buchar zde znovu představil své samorosty a fotografie, nasbírané během několika desetiletí svého života.

Ke každé odrůdě jsme zpracovali její základní popis, abychom rozšířili povědomí návštěvníků o odrůdové rozmanitosti místních výpěstků. Jablíčka byla sladká a šťavnatá.
Nikdo jimi nepohrdl. K mání byly i ovocné mošty, domá-

Také zručné ruce zejména dětských návštěvníků si přišly na
své. Kdo chtěl, mohl drátkovat nebo vyrábět figurky z přírodnin. O bohatý program se postarala dílem tismické mateřinka a dílem o.s. Život pod Klepcem.
Na stáncích bylo možné zakoupit také výrobky košíkářů z
blízkého okolí nebo již tradiční hrnkové květiny z Limuz.
Také korálkové šperky slavily úspěch mezi ženami. K tomu
všemu hrál a zpíval Plzeňský mls, pod vedením primáše Miroslava Šimandla. Lidoví písničkáři v krojích potěšili
nejednu lidskou duši. Nechyběl ani koník a kozičky, zapůj-

Sbírka Josefa Buchara

Super pochutnání z Vrátkova
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Při sladkém ochutnávání mohli návštěvníci obdivovat fotografie mladé vrátkovské fotografky Terezy Šídlové, která
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opravdu velký. Krásnou
atmosféru kolem páté hodiny odpoledne přerušil silný déšť. Přesto odcházeli lidé spokojení – alespoň se nám
zdálo a těší nás to. Příští rok se organizace Jabkobraní ujme
jiná obec. Nenechte si tuto slavnost ujít. (mz)

BŘEZEN 2013 - Informační bulletin pro obce Tismice a Limuzy

Při muzice

Ochutnávání

Jablíčkové potěšení

Obec tismice

Absolutní vítěz s mračny

Vyrábění z přírodnin o.s. Život pod Klepcem
www.tismice.cz [ 20 ]
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Rybovk a v Tismicích
V sobotu 15. prosince 2012 jste se mohli znovu zaposlouchat do tradiční vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Koncert
měl velmi milou atmosféru přesto, že oproti loňsku bylo

méně návštěvníků. Venku byly třeskuté mrazy, čaj a svařák ale návštěvníky a hudebníky zahřál. Bylo to milé vánoční zastavení
(mz)

TISKOVÁ ZPR ÁVA
Za ovocem do Pošembeří a Podlipanska
Region Pošembeří/Podlipansko – Ojedinělá tematická stezka nově propojuje území regionu Pošembeří a
Podlipanska. Na trase Středočeské ovocné stezky dlouhé 72
km je připraveno 10 krytých odpočívadel, 5 interaktivních
panelů u Ždánic a 6 dalších na cestě mezi obcemi Limuzy a
Mrzky.
Na vydařených panelech z dílny uměleckého řezbáře Martina Holuba dle návrhů Ing. Arch. Michaely Kuželové
se hravou formou dozvíte například o odrůdách ovoce, o
včelách, o dřevu ovocných stromů, jak se ovoce zpracovává
a podobně.
Ke Středočeské ovocné stezce byla vydána i
podrobná mapa, na které jsou vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde lze získat
originální ovocné razítko - buď do speciálního „průvodce“
anebo na samostatný papír. Děti pak mohou na každém z
deseti odpočívadel navíc obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně průvodců budou zdarma k dispozici v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále
v informačních centrech a na obecních úřadech.
Ovocná hra
Ti, kteří posbírají všech 11 razítek a 10 reliéfních
obrázků a 11. května 2013 své sbírky přinesou na slavnostní
otevření Středočeské ovocné stezky (od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Přistoupimi), budou zařazeni do slosování o let
horkovzdušným balónem.
Středočeská ovocná stezka byla financována díky
projektu Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova,
přičemž celková dotace činila 3,7 milionu korun.

[ 21 ]
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Plesy
Myslivci a následně také místní hasiči uspořádali počátkem roku 2013 tradiční zimní ples v Kulturním domě v Tismicích.

K ALENDÁŘ PŘIPR AVOVANÝCH AKCÍ
20. Duben				

Den Země na Klepci

Květen				

Posezení ke dni matek (obec Tismice)

30.4.2013				

Pálení čarodějnic (TJ Tismice)

Květen – říjen			

2. ročník Podklepecké ligy v požárním sportu

					

(SDH Tismice)

Červen 				

II. Sportovní olympiáda fotbalové školičky (Zubíkovi)

Červen				

Dětský den (SDH Tismice)

Červenec				

Memoriál Petra Baumruka (TJ Tismice)

Červenec				

5. ročník hasičské zábavy pod širým nebem

Masopust 2013
Vážení spoluobčané.
Děkuji všem, kteří svým hlasováním ve webové anketě podpořili myšlenku na konání Masopustu v roce 2013.
I přes Váš zájem a podporu, které si velice vážím, jsem se
rozhodla akci letos neorganizovat.
Hlavním důvodem je přerušení trasy masopustního průvodu z důvodu havárie mostu. Rovněž tým, který byl ochoten akci připravovat, byl nakonec pouze tříčlenný. A protože
Masopust je především lidovou zábavou a slavností, kterou

si lidé připravují pro své pobavení a obveselení, není dobré,
aby tuto akci táhli a připravovali pouze tři lidé.
Věřím, že příští rok bude již po čem přejet náš potok a také,
že se nás sejde mnohem víc, abychom společně připravili něco pěkného pro všechny. Uvítám jakékoliv podněty a
návrhy.
								
				
Martina Zdražilová

ROK 1947
Počasí
Počasí v tomto roce bylo krajně nepříznivé. Zima byla mírná, mrazy trvaly do konce února. Počátkem března nastala prudká obleva, při které všechna voda doslova utekla z
polí. A jarní deště nebyly téměř žádné. Od dubna do října
nepršelo.Léto bylo parné, bez dešťových srážek. Katastrofa
byla dovršena. Obilí nízké, mnohde ani nevymetalo. Zrna
málo a slámy ještě méně. Celková sklizeň se stěží rovnala 1/3 průměrné sklizně. U brambor a řepy nebyla situace
jiná. Je samozřejmé, že katastrofální sucho mělo vliv i na
výrobu živočišnou. Rolníci se kvapem zbavovali dobytka a
ponechávali ve chlévech jen nejnutnější kusy, které mohli

přes citelný nedostatek píce uchovat. Podzim byl z počátku suchý, později, v listopadu, vlhký. Vánoce byly na blátě.
Škody
Škody způsobené suchem se odhadují jen v naší obci na
statisíce. Vláda sice poskytla postiženým krajům finanční
výpomoc, ale ta zdaleka nestačila na přiměřené krytí hospodářských ztrát.
Gottwaldova čtvrť
23. ledna byla na schůzi plena MNV přejmenovaná tzv.
„Nová čtvrť“ na čtvrť Gottwaldovu. Stalo se tak na návrh
místní organisace KSČ, který byl přijat většinou hlasů.
Prodej topolů
V lednu byly prodány obecní topoly, vykácené u potoka k
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Mrzkám. Prodány do Úval 1 m3 za Kč 700. Vykáceny a
rozřezány svépomocí občanů. Současně bylo vysázeno 50
nových sazenic topolů, ale ty se neujaly. Školní mládež bohužel a velké sucho se o to postaralo.
Nová osvětová rada
Protože místní osvětová rada nevykazovala valnou činnost,
navštívil naší obec okresní osvětový inspektor R. Petráň a
po dohodě s místními činiteli byla reorganisována zdejší
osvětová rada takto:		
Ježek František, KSČ – předseda
Plimlová Josefa – pokladník
Ulbrich Jindřich, soc.dem.
Řidkošil Jaroslav, soc.dem.
Herštus František, lid.
Kaše Josef, lid.
Žalud František, nár.soc.
Vosecký Karel, nár.soc.
Páša Václav, hasiči
Vízner Josef, svaz brannosti
Dejl František, JSČZ
Kaše Miroslav, Sokol
Neobsazeno: SČM
Změny v MNV
Člen rady MNV a předseda zemědělské komise Alois
Buchar (KSČ) byl místní organisací KSČ odvolán ze všech
funkcí v radě i v MNV. Jako člen rady MNV nastoupil
za jmenovaného František Ježek, zaměstnanec ČSD. Jako
předsedkyně zemědělské komise nastoupila paní Božena
Kefurtová, manželka rolníka.
Hospodaření v roce 1946
Příjem v roce 1946 činil celkem Kč 79.633,95, vydání Kč
77.348,65, hotovost pokladní 2.381,05. Na veřejné osvětlení
bylo vybráno od občanů celkem 4.155,-Kč, avšak dosud se
na našich ulicích nesvítí.
Rozpočet na rok 1947
Počátek března byl důležitý pro obecní hospodaření tím, že
byl schválen řádný rozpočet na rok 1947. Rozpočet předpokládá příjem Kč 28.925,-, vydání Kč 46.325,- schodek
Kč 17.400,-- bude uhražen přirážkami stejné výše jako v
předchozím roce. Současně provedla finanční komise revisi
hospodaření za rok 1946 a vytkla některé formální závady.
Volba nové knihovní rady
18. března byla zvolena nová knihovní rada. Navrženi a
zvoleni: Plimlová Josefa za KSČ, Smolíková Anna za soc.
dem., Vosecký Karel za nár.soc. a Herstus František za lid.
Dlužno zde vzpomenout prvého daru (Kč 500,-), který
věnovala místní organisace KSČ na doplnění veřejné obecní knihovny.
Zvýšení telefonních poplatků
Protože hospodaření podniku „telefon“ bylo v uplynulých
letech značně pasivní, schválilo plenum MNV na řádné
schůzi 13.4. zvýšení telefonního poplatku ze 3,-Kč na Kč
4,- za l místní hovor.
Nové dávky
21. května bylo většinou hlasů členů MNV schváleno zavedení dávky z výměry domovních stavení a hospodářských
budov na úhradu obecního rozpočtu a na opravu obecních
cest.Dávka činí Kč 2.50 za 1 m2 u místností a Kč 0.50 za l
m2 u hospodářských budov. Dávka byla schválena ONV a
ZNV a ministerstvem vnitra 23. listopadu 1947.
Rozpočet na rok 1948
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26. května schválila rada MNV rozpočet na rok 1948.
Řádná spotřeba činí Kč 68.297,- úhrada pouze Kč 25.124,-,
schodek činí Kčs 43.173,-. Přirážkovým přídělem se uhradí
Kč 17.000,-, dávkou z místností 26.000,-. 31. května schválen předložený rozpočet plenem MNV 10 hlasy proti 4.
Prodej ovoce
Třešně, kterých se letos urodilo hojnost i v obecní třešňovce a byly prodány za 2.150,- Kč. Tvrdého ovoce bylo málo
a ještě nekvalitní, následkem sucha. Přes to zaň obecní
pokladna vyinkasovala 2.000,-Kč.
Hřiště
Zdejší sokolská jednota, vida nezbytí, požádala MNV o
pronájem 4 dílců obecních polí „Na Škvoráku“. Pronájem
schválen 9. srpna, avšak toto rozhodnutí bylo o týden později zrušeno. A tak místní jednotě nezbylo, než opět se uchýlit
na hřišťátko u školy, které zdaleka nestačilo pojmout sokolské příslušníky.
Veřejné sokolské cvičení
V letošním roce vykázala naše sokolská jednota mnoho
pěkných výsledků své drobné, nezištné práce. Jedním z
činů, který se setkal s velmi pěkným výsledkem, bylo uspořádání veřejného cvičení za účasti okolních jednot. Cvičení
se konalo již 18. května na hřišti SK Mrzky a zúčastnilo se
ho přes 400 cvičenců. Cvičení mělo dobrý spád a naše jednota byla prvou v župě , která se tak brzy a úspěšně představila, vpravdě po sokolsku, četným divákům.
30. výročí Velké říjnové revoluce
K 30. výročí Velké říjnové revoluce, které připadlo na letošní rok, byla vypracována slavnostní adresa SSSR, ve které občanstvo vyjadřuje národům SSSR dík za osvobození Rudou armádou a slibuje věrnost a spojenectví v dobách
dobrých i zlých. Vkusnou malbu tismické basiliky a celou
pozdravnou adresu zhotovil p. Cinkl z Českého Brodu.
Byla podepsána členy MNV, zástupci spolků a korporací a
odeslána velvyslanci SSSR v Praze.
ROK 1948
Rok 1948 je a zůstane pro nás i pro všechna pokolení budoucí rokem slavným a vpravdě památným. Zůstane letopočtem, který se bude řadit mezi význačná data našich národních a a státních dějin. Neboť v tomto roce jsme vzpomínali tří významných jubileí.
600 let od založení vysokého učení pražského – Karlovy
university, 100 let od zrušení roboty a konečně jsme vzpomínali 30.výročí získání naší státní samostatnosti. Avšak
byli jsme nejen účastníky oslav těchto historických výročí,
ale stali jsme se též přímými svědky událostí, které měly
značný vliv na další vývoj ve státě, v okresech i v obcích.
Je to především únorové rozhodnutí a vítězství dělnické třídy. Historikům je dáno, aby odstupem času zhodnotili tento rok i události, které se v tomto období odehrály.
Záškrt ve škole
V lednu t. r. se vyskytly na zdejší škole dva případy záškrtu. Bohudíky se tato nakažlivá nemoc nerozšířila. Značný
počet dětí i dospělých trpěl následkem vlhkého počasí
anginou.
Vládní komise
20. února došlo u nás k přechodné vládní krisi, odstoupením ministrů stran národně socialistické, lidové, slovenské
demokratické a 2 ministrů soc. dem. Dosavadní předseda
vlády Klement Gottwald sestavil novou vládu, kterou dopl-

nil zástupci celonárodních organizací (ROH). Tato vláda
byla nazvána vládou obrozené národní fronty.
Ustavení akčního výboru
V pohnutých chvílích našeho národa, které byly vyvolány
vládní krisí, ustavovaly se ve všech místech republiky akční výbory NF. Sestávaly se z příslušníků stávajících stran a
celonárodních organisací. Vzaly si za úkol dozírati na udržení pořádku a klidu a učiniti nutná opatření proti všem
podvratným živlům. Akční výbor národní fronty byl v naší
obci ustaven v neděli, dne 26. února 1948 na veřejné schůzi občanstva. Zvoleni aklamací:
Straka Josef, KSČ předsedou, Maroušek Josef KSČ místopředsedou, Josef Vízner soc. dem. jednatelem, dále zvoleni: Jandus Bohumil, Kefurtová Božena, Horálek Václav
ml., Dušek František ml. Všichni KSČ, Deyl František a
Polák Jaroslav soc. dem.
Činnost AV NF
Akční výbor NF provedl v naší obci očistu ve všech složkách samosprávných, politických a kulturních. Prověřeno
32 místních občanů z nichž bylo vyloučeno z funkcí 14.
18 občanů dostalo veřejnou důtku. Ti z potrestaných, kteří projevili svoji další prací dobrou vůli a snahu budovati
náš lidově demokratická stát, byli podle své viny postupně zapojováni do veřejného života. Společně se sokolskou komisí provedl očistu v místní sokolské jednotě , byl
pořadatelem všech kulturních podniků v obci. Úzkostlivě
vedenou politikou se rozhárané poměry v obci uklidňují. Snahou AV NF je, aby mohl všem občanům pomáhat
a radit. Jeho přáním pak jest, aby nemusel nikoho trestat
a aby se každý snažil co nejlépr budovat lepší zítřek pro
národ, obec i pro sebe.
(Zprávu podává předseda AV Josef Straka).
Smrt ministra Jana Masaryka
11. března ukončil dobrovolně svůj život ministr zahraničních věcí Dr h.c. Jan Masaryk. Jeho tragický odchod
měl značný ohlas všude- i v naší vesničce. Občané litovali odchodu našeho populárního Jana, člověka, vlastence a
diplomata.
Ustavení letopisecké komise
Letopisecká komise, která se dosud nevyvíjela v naší obci
žádnou činností, byla reorganisována na řádné schůzi
MNV , konané 13. března.
Zvoleni: Pačes Jaroslav, Ježek František, Vosecký Karel,
Straka Josef, Vobořil Václav.
Kronikářem zvolen Miroslav Kaše, účetní Hospodářského
družstva v Českém Brodě.
Směna vítězství
21. března byla v celém státě uspořádána směna vítězství.
Probíhala i u nás. Protože tato akce byla dobře připravena,
měla pěkný úspěch. Pokáceny suché stromy, házeny příkopy a konán sběr starého papíru, železa a ostatních surovin.
Ustavení MNV
23. dubna byl u nás ustaven obrozený národní výbor, který nyní funguje v tomto sestavení: Pačes Jaroslav, KSČ –
předseda,
Dušek František st., soc. dem,
Dufek František, KSČ,
Ježek František, KSČ, členové rady,
Kaše Josef Sokol, člen rady.
Členové NV: Jandus Bohumil
Kefurtová Božena

Vondruška František
Bárt Ladislav
Kudláček Josef
Dušková Marie všichni KSČ,
Vízner Josef, soc. dem
Šermauer František, soc. dem,
Smolíková Anna, soc.dem,
Šplíchal Josef, JSČZ.
Náhradníci:
Polák Jaroslav, Šimon Jaroslav, Nykodým
František, Kaše Vlastimil, Pliml Jaroslav,l Šimonová
Anežka, Bílek Josef, Maroušek Josef, Vaňásek Václav, Nágl
Josef, Uhlíř František, Buchar Alois, Herstus František a
Kopecký Josef.
Komise MNV zůstaly téměř nezměněny.
Volby do Národního shromáždění
30. května se konaly na celém území ČSR volby do
Národního shromáždění. Kandidovaly na společné kandidátce všechny strany obrozené Národní fronty, jakož i
celonárodní organisace ROH, SČM, JSČZ, Sokol a p. U
nás se volby konaly v hostinci p. Cábrnocha a měly klidný
průběh. Výsledek byl již předem jasný a dal se předpokládat. Pro kandidátku NF hlasovalo voličů. Bílých lístků odevzdáno, neplatných.
Prodej ovoce
Letošního roku byla v naší obci dobrá, možno říci i nadprůměrná úroda ovoce. Třešně z obecní třešňovky prodány za 3.100,-Kčs. Tvrdé ovoce „Na průhoně“ prodáno za
9.000,-Kčs.
Odstoupení presidenta republiky
7. června 1948 odstoupil president naší republiky Dr
Edvard Beneš. Jeho odstoupení vyvolalo i v naší obci hluboký dojem.
Volba nového presidenta
14. června 1948 sešli se ve starobylých prostorách
Vladislavského sálu na hradě pražském zástupci všeho čsl.
lidu k úkolu nad jiné vážnému a vzácnému. K volbě třetího presidenta ČSR. Zvolili manifestačně novým presidentem dosavadního ministerského předsedu Klementa
Gottwalda.
Žně
Letošní žně probíhaly u nás, dík sousedské výpomoci,
hladce a bez závad. Dlužno zde zdůraznit, že všechno obilí bylo svezeno do stodol včas, ještě před vydatnými dešti,
které se ohlásily v druhé polovině srpna. Výmlat byl proveden včas a podle stanoveného plánu.
Smrt presidenta Dr.Edvarda Beneše
V pátek 3. září zemřel ve své vile v Sezimově Ústí druhý president Československé republiky Dr Edvard Beneš.
Velký žák evropského učitele-demokrata T.G.Masaryka,
vědec, sociolog a vzdělaný politik, jehož zásluhy o osvobození našeho národa, o znovu nabytí svobody, jakož i o
budování státu, jsou nesporné. Historii je dáno, tyto zásluhy náležitě zhodnotit.
Sklizeň cukrovky
Letošní suchý podzim nejen znesnadnil včasné provedení
podmítky a orby, ale i sklizeń řepy cukrovky. Byla to těžká a namáhavá práce. Vyorávalo se vesměs čtyřmi, jen ojediněle se cukrovka dobývala dloubáky neb motykami. Oč
však byla tato práce namáhavější, o to byla sklizeň vyšší.
Průměr činil 90-100 q po korci.
Stavba vodovodu na hřbitov
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V letošním roce byla dokončena stavba vodovodu na místní hřbitov. Náklad činil podle ověřené zprávy hřbitovní
komise Kčs 21.688,20 a byl celý uhražen z výtěžku sbírky
, jejíž výsledek činil Kčs 22.147,20. Je samozřejmé, že za
tuto částku by se instalace vodovodu včetně nákupu materiálu nemohla provésti. Vydatně přispěly dobrovolné brigády z Tismic, Mrzek a Vrátkova, které organisovala hřbitovní komise. Náklad Kčs 21.688,20 se sestává pouze z nakoupeného materiálu a odborných prací.
Obecní knihovna
I v obecní knihovně si vedli letos dobře. Při schůzích MRO
i MNV byla soustavně propagována četba knih. Tato propagace měla dobrý úspěch. 21. září byla uspořádána první výstava knih. V sále hostince p. Cábrnocha bylo soustděno přes 400 knih, jednak z obecní knihovny, z knihovny Sokola, místní organisace KSČ i jednotlivců. Výstava
byla vkusně vypravena, bohužel, jak to již na vesnici bývá,
málo navštívena. I o finanční podporu tismické knihovny
se hnohovní a osvětová rada poctivě staraly. 13. dubna byl
schválen návrh, aby každá pořádající korporace věnovala
Kčs 50,- z jedné taneční zábavy na nákup nových knih.
Knihy byly přemístěny ze staré, nedostačující skříně do
nové, kterou daroval místní rolník František Dufek.
Dokončení pozemkové reformy
V době, kdy v celé republice bylo oslavováno 100 leté výročí zrušení roboty, byl prosazen zákon o revisi prvé pozemkové reformy. Podle sb. zák.142 ze dne 11.7.1947 byla v naší
obci ustavena místní rolnická komise z oprávněných uchazečů o půdu zbytkového statku Jiřího a Marie Černých z
Tismic čp. 14. Po svízelném jednání v obci i před přídělovou komisí ministerstva zemědělství v Praze byl konečně
zbytkový statek zabrán a rozdělen mezi oprávněné uchazeče. Stalo se tak výměrem ministerstva zemědělství ze
dne 27.3.1948, č.j. 6315/1948 IXR-12 a zbytkový statek
zabrán pro účely pozemkové reformy podle zákona 142/47
Sb. Celý o výměře 49,12,69 ha v katastru obce Tismice,
7,83,17 ha v katastru Český Brod a 806 m2 v katastru obce
vrátkovské. Obec Tismice obdržela přídělem mimo stodol
veškeré budovy dvora k veřejným účelům, dále pastviny,
role a zahrady v celkové výměře 11,19,02 ha. Dvoumlatová
stodola byla přidělena polovinou dvěma uchazečům, kteří
nemají vlastních stodol. Příděly půdy byly vyměřovány v
prvé polovině srpna 1948, mezníkovány v listopadu 1948.
Přídělci převzali půdu ze zbytkového statku 1. října 1948 a
první splátku složili 25. října 1948 náhradovému fondu v
Praze ve výši 3.000,-Kčs z 1 ha. Pro získání přehledu uvádím seznam přídělců.
Deyl František			
4,55.28 ha

Golián Andrej			
4,01,00 ha
Straka Josef			
2,90.33 ha
Svoboda Karel			
2,75.70 ha
Vomáčka František		
2,36.00 ha
Vostrovský Rudolf		
1,00.40 ha
Baladránová Anna		
1,00.00 ha
Průžek František		
1,01.00 ha
Šermauer František		
1,00.50 ha
Jelínek Jan			
1,01.50 ha
Páša Václav			
1,00.00 ha
Pýcha Václav			
0,98.90 ha
Šimon Jaroslav			
0,53.20 ha
Vomáčka Bohumil		
0,53.00 ha
Vostřes František		
0,37.70 ha
Pačes Jaroslav			
0,49.20 ha
Pliml Jaroslav			
0,37.20 ha
Dušek František ml.		
0,35.20 ha
Bucharová Antonie		
0,49.75 ha
Sus František			
0,18.50 ha
Šermauer Jaroslav		
0,17.80 ha
Kupr František			
0,18.96 ha
Kudláček Josef			
0,16.70 ha
Dušek František st.		
0,15.75 ha
Závěrem
Končím svoji práci, práci, kterou jsem od počátku považoval za zodpovědnou a důležitou. Dopisuji jednu z posledních stránek této pamětní knihy a vědomím a přáním, aby
i můj následovník s úctou a láskou otvíral tismickou kroniku a pokračoval v popisování událostí mé rodné obce
lépe, než se to dařilo mě. Věřím, že i funkcionáři naší obce
budou mému nástupci poskytovat více podpory a že jeho
práce bude proto radostnější a bez překážek.
Ještě než odložím pero, je mojí povinností, abych se zmínil
o osudech této kroniky.
Můj předchůdce, řídící učitel Bedřich Krákora, dopsal dějiny obce do konce roku 1936. Dobu okupace přečkala naše
pamětní kniha šťastně. Byla uchována ve škole a asi v roce
1941 byla na rozkaz okupantů odevzdána. Dík zaměstnancům archivu země České- kde byla přes zbytek války uložena- vrátila se nám v srpnu 1945 zpět. Chybějící zápisy
z let 1937- 1948 byly zpracovány v roce 1948 a zapsány v
letech 1949 a 1950.
Miroslav Kaše
Kronikář, Kroniku prohlédl
Dne 6. října 1950, Josef Kovář
Okres. knih. měst,razítko.
Hodnotící záznam o průběhu roku 1948 na str. 363.

Vr aťme se k Limuzům a jejich okolí – jak jsou zachyceny
v české liter atuře
(z knihy Otomara Dvořáka a Marie Holečkové - Krajinou
Čertovy brázdy, vydalo nakladatelství MH Beroun 2008,
176 stran, na křídovém papíře s množstvím barevných
fotografií Marie Holečkové
Ztracené ovce zkamenělého pastýře
Obec s podivným jménem Přišimasy se rozložila podél
plochého hřbetu, částečně porostlého nevelkým lesíkem.
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Koho by napadlo, že právě v tomto hájku leží mocné ohnisko pravěkých sil, ostrov, jenž kdysi čněl z vln středočeského moře, útes rozlámaný zemětřeseními a bičovaný tropickými bouřemi, a posléze přírodní svatyně prvních zemědělců s řadou gigantických oltářů... Pokud o existenci tohoto mimořádného místa, nazývaného Klepec, nevíte, nezpozorujete v krajině sebemenší náznak něčeho zvláštního.
Tak dokonale je dávné tajemství ukryto. Vnímavý pout-

ník začíná cosi tušit teprve tehdy, když vystoupí na pahorek v nejstarší části Přišimas, v osadě Horky. Na nejvyšším
bodě Horek stojí kostel sv. Petra a Pavla, jenž i pod gotickými a renesančními přestavbami prozrazuje svoji původní románskou podobu z počátku 13. století. Otvírá se od
něj výhled k místu, odkud jsme přišli, k výraznému kuželu
Hradešína, korunovanému svatyní sv. Jiří- a připadá nám,
jako by se na dálku posilovala, jako by spřádala nějakou
ochrannou síť kolem celé oblasti Klepce.
Naši pozornost upoutal mohutný balvan, zabudovaný do
nároží zahradní zídky u strmě klesající cesty pod západním kostelním průčelím. Uvnitř zahrady jsme zahlédli další dva oblé žulové hřbety. V žádném průvodci se no této
kamenné sestavě nepíše – a přesto jsem přesvědčen, že je
nesmírně důležitým prvkem, že má přímý vztah ke kostelu
sv Petra ( vždyť „Petr – Pierre“ znamená „skála“!)
Zvláštní zrnitá hornina na Hůrce je ovšem jen malou ukázkou toho, co se skrývá na nedalekém Klepci, kam se
dostaneme teprve poté, co obejdeme celý výběžek pahorku a vystoupíme vzhůru podél potoční rokle, u níž vznikla v první polovině 14. století další malá vesnička Křivaň
(Skřivany). Obě zmíněné osady jsou už dnes součástí jedné velké obce Přišimasy, jejíž jádro v podobě klasické
„okrouhlice“ s návsí a rybníčkem je vlastně nejmladší –
bylo založeno na úpatí vrchu teprve koncem 14. století.
Nové přepychové vily jednadvacátého století se naopak
snaží vyšplhat co nejvýš po úbočí Klepce a rozrostly se
až do okrajových částí „skřivanské louky“. Hned za touto travnatou planinou vidíme lesík, jenž před námi tajnůstkářsky zakrývá první z klepeckých divů.
Víme o něm, tušíme jeho blízkost, ale teprve pár kroků
od lesa začínáme rozeznávat mezi větvemi stromů jakousi temnou hmotu. Ano, to je on – legendární Slouha!
Obrovský balvan, 8 m vysoký a 11 m dlouhý, jehož zaoblený hřbet končí ostrou, podseknutou špicí. Prý vypadá
jako služebník v uctivém předklonu, čímž si vysloužil svůj
název. Záleží na osobní fantazii – zrovna tak by vám mohl
připomínat hlavu vorvaně, rybí ploutev, příď lodi...Nebo
také nějaké zvíře, nejspíš býka či berana, zvedajícího hlavu k zapadajícímu slunci... Vidíte hřívu na jeho mocné šíji?
Ty pravidelné žlábky. Směřující dolů po žulových bocích,
jsou takzvané „pseudoškrapy“ (pravé škrapy totiž vznikají pouze ve vápencích), unikátní geologické útvary, vymleté za dlouhá tisíciletí vodou, která jimi při deštích stále ještě odtéká.
Podle geologů býval v pravěku celý vrch Klepec jednolitým mohutným masivem hrubozrnné říčanské žuly, gigantickým útesem, který však v období třetihor rozlámala četná zemětřesení. Při následných tropických bouřích vnikala do puklin přívalová voda, prudce je vymílala a odnášela měkčí části hornin. Posléze zůstalo na snížené, zarovnané plošině jen několik nejtvrdších vypreparovaných jader
s typickou kulovitou strukturou. Pojmenování Klepec je
prý odvozeno od staroněmeckého výrazu „klippe (klep),
jímž se označovaly osamělé skalní bloky. Přesto ve mně při
vyslovení vyvolává představu nějakého zvuku, rytmického
bubnování, naléhavého klepání pradávných tamtamů, přinášejících důležitou zprávu z hlubin věků...
Po první světové válce umístili na klepeckého Slouhu desku se jmény padlých obyvatel okolních obcí – a tímto aktem
byl kamenný obr proměněn v impozantní „pomník“. V

čem tkví ta dávná úcta k velkým, nezvykle tvarovaným
kamenům? Má mnoho příčin – od užaslého ohromení před
Božím dílem až po vědecky ověřený fakt, že krystalická
struktura nerostů skutečně dokáže uchovávat elektromagnetické vzruchy, jakési soustavy kódů, které jsou nositeli
informací a za určitých podmínek mohou být „přečteny“.
Právě sv. Prokop - a jeho neméně proslulý předchůdce sv.
Vojtěch – jsou často uváděni jako ti, kdo požehnali posvátným kamenům, naplnili je novou silou a vyrvali je ze spárů ďábla , čili z moci pohanských božstev.
Klepeckého Slouhu kdysi obklopovalo velké množství
drobnějších oblých balvanů. Říkalo se jim „zkamenělé
ovce“. Bohužel roku 1843 je parta kameníků proměnila ve
štěrk, použitý při stavbě císařské silnice z Prahy do Kolína.
Pověst vypráví , že Slouha byl původně ovčák, který prchal
z vrcholu Klepce, kde pohněval obávanou čarodějnici tím,
že zahnal své stádo na její nedotčenou (panenskou, tedy
posvátnou!) louku. Utíkal do vsi, co mohl nejrychleji, ale
nedoběhl, na „křivanském poli“ ho dostihla kletba , vržená
za ním čarodějnicí z kouzelné železné hole.
Tajemné místo, kde prý měla čarodějnice svůj hrad a
odkud se marně pokoušel uniknout nešťastný pasák, najdeme asi 300 m severním směrem v lese Borku (bývá označen jako Klepec II).
Vede tam polní cesta, přetínající náhorní plošinu v nadmořské výšce 358 metrů. Otvírá se z ní výhled k východu
do hlubokého, částečně zalesněného údolí potoka Bušince,
směřujícího z Hradešínských lesů k říčce Šembeře. Na protilehlé straně tohoto údolí se přímo naproti Klepci nacházelo záhadné slovanské hradiště Tismice. To jistě není náhodné Stačí se podívat na mapu, abychom zjistili, že kruh dávných sídel se uzavírá kolem Klepce ze všech stran, neboť
i pod jeho
severními svahy najdeme jednu vesničku s prastarým slovanským jménem – Limuzy. Zní vám tohle slovo povědomě? Ano, vždyť z rodu Limuzů (Lemuzů) sídlících
původně podél řeky Bíliny, pocházel bájný Přemysl Oráč!
Přivedli sem snad Přemyslovci několik limuzských rodin a
pověřili je hlídáním důležité cesty a svatyně, neboť místním starousedlíkům nedůvěřovali? Je to možné. Ale jsou
tu i podivuhodné souvislosti s rituální orbou, se sv.Jiřím a
sv.Prokopem. Které jsme si s úžasem uvědomili až téměř v
závěru naší cesty...
Noříme se teď znovu do lesa- a před námi je další z kamenných obrů. Podle pověsti to byl původně vůz se senem, jenž
tu uvízl v bahně a byl proklet. Pověst vznikla proto, že sedlákům z okolí jeho tvar připomínal cosi důvěrně známého.
Monumentální „obrázek“ (4m vysoký, jehož váha je odhadována na 430 tun), zvaný „Stoh sena“ nebo „Fůra slámy“,
má dokonale zaoblené stěny. Jen na západní straně se otvírá skloněnou hlubokou rýhou – a je to největší odtoková
rýha, nebo-li „sklaní škrab“, na území Čech! Odkud odvádí vodu ? To zjistíte, pokud máte dost odvahy a vyšplháte skrze prohlubeň nahoru po provizorním „žebříku“ z
osekaného stromového kmene. Spatříte, že do hřbetu balvanu je zahloubena řada navzájem propojených skalních
mís. Zdá se téměř nemožné, aby tak dokonale vykroužené útvary vznikaly samovolně, ačkoliv podle vědců se jedná o společné dílo kyselé vody, bakterií, řas, lišejníků a
mechů. Naproti tomu stará tradice tvrdí, že jsou to obětní
mísy, které pohanští kněží využívali při svých obřadech.
www.tismice.cz [ 26 ]
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Pozoruhodná je však ještě jedna věc, o které má jen málokdo tušení. Teprve z nadhledu se totiž ukazuje skutečný
a opravdu překvapivý tvar tohoto kamene. Řada prohlubní na vrcholu ho dotváří do podoby jakéhosi otvírajícího se
květu, obřího poupěte, které se čas od času naplňuje dešťovou vodou....
Pasák, stádo ovcí, fůra sena, kamenná růže pro nebeskou
rosu... Jako by kdesi v povědomí místních obyvatel stále
přežívala dávná informace, že Klepec je přírodním chrámem plodnosti, že je svatyní rolníků.
Paměť kamene
Je snad náhodné, že právě sem, na Klepec, ke kamenné
„Fůře slámy“ bylo roku 1844 svoláno velké shromáždění
selského lidu. Z něhož vzešla petice do Vídně, žádající zrušení nevolnictví? Řečníci- mlynář Soulek z Tismic a poslanec dr. Brauner z Prahy – se vyšplhali na vrchol „kamenné fůry“ jako na pódium. Pod nimi se vlnil dav v pestrých
krojích. Slavnou událost připomíná pamětní deska, vsazená přímo do balvanu. Jestli je vám divné, jak se sem takové množství lidu vešlo, musíte si uvědomit, že tehdy byl
ještě vrchol kopce bez lesa, dočista holý, pokrytý jen pastvinou. K zalesnění došlo až roku 1889, kdy podle zápisu v obecní kronice „limuzští osázeli vrch borovicí, břízou a olší“. Proč? Aby zabránili vodní erozi? Nebo proto,
aby se tu už namohla konat žádná další shromáždění? Jako
by měly posvátné klepecké kameny zůstat navždy skryty.
V duchu si představuji, jak impozantně musely kdysi tyto
kulovité objekty působit na travnatém kopci, zdaleka viditelné, tyčící se jako majáky nad okolní krajinou. Ostrov z
jiných časů...
Ano, ostrov! Všimneme si dalšího kamene poblíž lesní cesty, jenž má na boku výraznou vodorovnou rýhu. To je čára
příboje, vytvořená během několika staletí, kdy se o balvan
tříštily vlny pravěkého „středočeského“ moře. Klepec byl
tehdy skutečně ostrovem, jehož zaoblené útesy vystupovaly z širé vodní pláně. Jaké vzpomínky jsou asi vepsány
do těchto prastarých hornin? Klepec je fascinující místo,
které k sobě vábí lid přímo magnetickou silou. Turistické
nadšence , romantické obdivovatele, léčitele, záhadology,
tajemstvím posedlé badatele... Ani nás příliš neudivilo,
že i tady zafungovala pozoruhodná zákonitost, která nám
pokaždé přivede do cesty ve správný čas ta správné lidi,
schopné odhalit nám něco skrytého, něco, co nevyčteme z
map ani z knih. A tak i tentokrát z cysklisty, jenž se vynořil na lesní pěšince a trpělivě počkal, než vyfotografujeme
další zvláštní útvar, zkamenělý Kočár, se vzápětí vyklubal
architekt a amatérský archeololog Robert Nový, věnující
se už řadu let zkoumání vztahů mezi krajinou a člověkem.
Upozornil nás na to, že spíše než převrácenému kočáru
se tento nezvykle tvarovaný (a bohužel kameníky částečně
odtěžený) balvan podobá ležícímu beranu, po jehož levoboku můžeme spatřit dvě menší ovečky, vystupující ze svahu jako seřazené oblé hřbítky – říká se jim Obří záda. Celá
sestava leží východně od Stohu slámy a je též nasměrována k východu, jako by vyhlížela vycházející slunce.
Pan Nový nám vylíčil vlastní objevy, které potvrzují jeho
teorii, že Klepec byl pravěkou svatyní. S přítelem geologem velmi podrobně prozkoumali celý vrch a nevynechali jediný ze zdejších kamenů. Geolog mu potvrdil, že klepecké balvany jsou přírodního původu, nebyly sem odnikud dopraveny a jsou na svých původních stanovištích.
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Přesto na nich občas nalezl stopy záměrného povrchového
opracování. Taková místa se totiž zabarvením, strukturou
a mírou zvětrávání výrazně odlišují od těch, která se proměňují pouhým vlivem přírodních sil. Těžko ovšem zjistit, kdy byly kameny přitesávány. Poslední zásahy spadají do období drastické těžby v 19. století. Každopádně rozšíření a prohloubení některých mís může být velmi staré...
Geologa také překvapilo, že Stoh slámy nezvětrává v typické krychlové, ale v šesterečné odlučnosti – a to je velmi
neobvyklý jev!
Sem tam jsou v zrnité hornině „zazděny“ velké kusy živce, vypadající jako temné kvádry zalité do betonu. A navíc
jsou zdejší plutonické horniny zdrojem mírně zvýšené radiace. Geolog také podle míry zvětrávání půdního krytu prokázal, že zemina byla od úpatí největších kamenů- Slouhy
a Stohu slámy- záměrně odhrnuta (až do hloubky jednoho
metru) a okolní prostor zarovnán do plošiny. Před Slouhou
je zřetelná linie jakéhosi valu: těžko ovšem dokázat, jestli to není pozůstatek novodobější těžby, ačkoliv připomíná
typické pravěké ohraničení rituálního prostoru.
„Nikde na Klepci jsme neobjevili přímé hmotné důkazy o
přítomnosti našich dávných předků“,řekl nám Robert Nový.
To ovšem nemusí nic znamenat – my také neodhazujeme
odpadky v kostele! Zato přímo pod Klepcem , na zoraném
poli, které tam vybíhá v „podezřelou“ terénní vyvýšeninu,
jsme při povrchovém sběru našli několik zlomků pravěké
keramiky a kus opracovaného amfibolického rohovce, který byl oblíbeným materiálem v době mladšího neolitu, ale
ve zdejším okolí se nevyskytuje- musel sem být dovezen.
Což by mohlo případně znamenat, že přímo pod plošinou
s bizarně zvětralými balvany se nacházelo zemědělské sídliště lidu s kulturou lineární keramiky, jenž tu mohl žít v
době před 6000 až 7000 lety!
Pro tehdejší chovatele ovcí bylo jistě lákavé ztotožnění oblých skal na Klepci s polehávajícím kamenným stádem. Možná věřili, že duše předků pasou na posvátném
vrchu symbolické ovce, že Pramatka (Stoh slámy) žene
své kamenné svěřenkyně na východní nebeskou pastvinu, vstříc vycházejícímu Slunci, zatímco Praděd (Slouha)
zavírá na jihozápadě, kam chodívá Slunce spát, své věčné stádo do ohrady, do rodového kruhu, jenž je nejen místem smrti, ale také útočištěm semene, čekajícího v temnotách trpělivě - stejně jako Slunce - na ranní znovuzrození...
S tím souvisel rytmus prvotního kalendáře, dělení dne a
noci, ročních dob a svátků, jejichž vrcholem byly pravděpodobně společné hostiny a tance kolem balvanů v rohatých zvířecích maskách, ústící do extáze, transu a věšteckých vidin.
Ale zřejmě ani později neunikl Klepec pozornosti střídajících se civilizací doby bronzové a železné, všimli si ho
jistě i první Slované. Vždyť kraj mezi Labem, Sázavou a
Šemberou byl jakousi dálnicí pravěku a starověku, byl křižovatkou cest a centrem moci...
Odcházíme z Klepce, z pravěkého ostrova pamatujícího
dinosaury, odcházíme s pocitem, že jsme se dotkli prvopočátků tajemné historie tohoto kraje, že ačkoliv sem žádná legenda neumisťuje sv. Prokopa, je téměř jisté, že právě
tady se zrodil předobraz onoho rohatého čerta, se kterým
musel později svatý muž svádět svůj úporný zápas. Slouha,
na jehož hřbetě občas trénují horolezci, se za námi dívá se
shovívavým výrazem tisícileté moudrosti a beraní čelo mu
rudne v zapadajícím slunci, jako by bylo poléváno krví.
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Vzpomněl jsem si na pověst, která říká, že na Klepci roste divotvorná bylina, zvaná „rosička“. Vykvétá jen jediný den v
roce, v pravé poledne. Tehdy se na jejích pěti listech duhově zatřpytí pět krůpějí rosy. Kdo nezaváhá a rychle se jimi potře,
prodlouží si pětinásobně život.
Je to zvláštní, ale v knize „Alchymistické zahrady Čech“ se Josef Dolejší zmiňuje o tom, že území Čech lze rozdělit na
pět částí symbolických zahrad – jednu v srdci kolem Prahy a ostatní rozvinuté jako plátky květu do čtyř světových stran.
Každá z těchto zahrad je pod ochranou nějakého zvířetníkového znamení. A kterému z nich je zasvěcena krajina na východ
od Prahy? Ano, tušíte správně – Beranu!

O NÁS
Svá významná životní jubilea oslavili:

Narodili se

Vlasta Kořínková z Tismic

Nikola Mátlová z Tismic

František Šermauer z Tismic

Zuzana Zubíková z Tismic

K arel Pešava z Tismic

V prvním čtvrtletí roku 2013 svá jubilea
slaví:
Jana Ochranová z Tismic
Vlastislav Malina z Limuz
Ivan Kopecký z Tismic
Helena Vujkovičová z Limuz
Ivana Vaňásková z Tismic
Jaroslava Vodseďálková z Tismic
Věra Kosová z Tismic

Zemřeli
Václav Havelka z Tismic

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a
spokojenost.
TRUBADÚR
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