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Zima 2003

„JAK ŠLA KOZA NA VANDR“
V
minulém
čísle
Trubadúr
informoval své čtenáře o uhynulé
koze v ulicích naší obce. Tajné
informační zdroje nám k této skutečnosti
sdělily další podrobnosti. Mrtvý exemplář
Capra domestica se stal jasným důkazem toho,
že existuje život po životě či zmrtvýchvstání.
Koza dávno již po smrti stihla kritické noci
procestovat podstatnou část obce Tismice.
Existují-li
svědci,
kteří
zmíněnou
zmrtvýchvstalou oné noci potkali v ulicích
obce Tismice, nechť se přihlásí v redakci
Trubadúra či na OÚ Tismice za účelem podání
svědectví o skutečnosti zcela nepřirozené
a záhadné. Hrob její, kam jí uložili občané
obce, nechť jí skýtá klidný odpočinek. Není
však jisté, zda v budoucnu nedojde
k exhumaci těla a vzácné ostatky nebudou
přemístěny třeba do Národního muzea.
(Obecní úřad Tismice - odd. nadpřirozených
jevů)

ZTRATILA SE KRONIKA
Vážení občané, po předání Obecního
úřadu v dubnu tohoto roku jsme zjistili, že
kronika obce Tismice není úplná. Obecní
zastupitelstvo postrádá druhý díl kroniky,
která měla zachycovat historii obce až do
současnosti. Je možné, že si někdo z občanů
kroniku zapůjčil a opomněl ji vrátit. Prosíme
zavzpomínejte a pokud kroniku naleznete,
vraťte ji laskavě na obecní úřad.
Zastupitelstvo obce rovněž hledá
schopného a ochotného kronikáře, který by
byl ochoten buď navázat či v případě, že se
původní kronika nenajde, založit kroniku
novou. Tato by měla zachycovat současné
změny v naší obci. Obecní úřad rád a ochotně
poskytne všechny informace
potřebné
k vedení kroniky.(oz)

REGISTRACE POPELNIC
Již téměř dva měsíce probíhá v obci
Limuzy registrace prostřednictvím přihlášek
k systému
svozu
a
shromažďování
komunálního odpadu. Povinností každého
trvale hlášeného občana či majitele
rekreačního objektu je řádně se zaregistrovat
u místně příslušného obecního úřadu a to na
základě
Obecně
závazné
vyhlášky č.III/2003, kde se
v čl. 4 píše:

Článek 4
Ohlašovací a oznamovací povinnost
(1) Poplatník má ohlašovací a oznamovací
povinnost 2). Při plnění ohlašovací povinnosti
je poplatník povinen sdělit správci poplatku
veškeré údaje uvedené v Přihlášce
k registraci, která je nedílnou součástí této
vyhlášky jako příloha č. 1.
(2) Poplatník splní ohlašovací povinnost tím,
že správci poplatku doručí přihlášku
k registraci osobně nebo prostřednictvím
společného zástupce nebo pokud budou údaje
o jeho osobě uvedeny na přihlášce
k registraci vyplněné společným plátcem
a doručené správci poplatku.
(3) Ohlašovací povinnost musí být splněna:
a) do 31.1. 2004 u poplatníků, kteří jimi
budou k 1.1. 2004
b) do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti
(4) Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku (oznamovací povinnost), skutečnosti
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik
poplatkové povinnosti, pro vznik a zánik
nároku na osvobození nebo jakýchkoliv
skutečností uvedených v přihlášce k registraci
dle této vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy
nastaly.
Neboť se stále nedaří zastupitelům
z Limuz zastihnout své spoluobčany a sepsat
s nimi přihlášku k registraci, vyzývám tímto
všechny občany, kteří nebyly osloveni nebo
přihlášku obdrželi ale neodevzdali, aby tak
učinili do konce roku 2003. Pro občany obou
obcí pak shodně platí i níže uvedené články
vyhlášky II./2003.

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Tato vyhláška:
1) stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a stavebních odpadů,
vznikajících na správním území obce (dále
jen systém),
2) se vztahuje na všechny fyzické osoby,
které mají na území obce trvalé bydliště a na
další osoby, které se na území obce zdržují
s vyjímkou fyzických a právnických osob
oprávněných k podnikání,
3) umožňuje fyzickým a právnickým osobám
oprávněným k podnikání, které jsou původci
odpadu, jež je obdobný jako komunální
odpad, připojit se k systému hospodaření
a nakládání s komunálním odpadem obce na
základě
písemné
smlouvy
s
obcí
a samozřejmě za úplatu (cenu služby).

Článek 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) třídit odpad dle obcí stanoveného systému
na složky uvedené v článku č. 3 této
vyhlášky,
b) sklo a plasty odkládat do
označených sběrných
nádob,
c) shromažďovat a třídit
nebezpečné
složky
komunálního odpadu a v době
určené obcí je připravit ke svozu,
d) objemný odpad odkládat do označeného
kontejneru v době jeho přistavení
e) odpad ze hřbitova odkládat na vyhrazené
místo před vstupem na hřbitov a v žádném
případě zde nehromadit odpad jiného
původu,

f) pořídit si na vlastní náklady minimálně
jednu sběrnou nádobu na domácnost, která
se nachází v trvale či přechodně obývané
nemovitosti a směsný odpad ukládat do
určených sběrných nádob (popelnic); jejich
užívání pro jiné složky odpadu či k jiným
účelům je zakázáno,
g) odpad ze zeleně a dřevní odpad
kompostovat pro vlastní potřebu na vlastních
pozemcích. V případech, kdy hrozí nebezpečí
šíření chorob, škůdců a plevelů, lze tento
odpad pálit způsobem, který co nejméně
obtěžuje okolí,
h) zajistit si stálé i přechodné stanoviště pro
sběrné nádoby a jejich okolí udržovat
v čistotě,
ch) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možné zavřít a při manipulaci s nimi z nich
nevypadával obsah
i) na přechodné stanoviště umisťovat sběrné
nádoby jen na den svozu, tzn. nejdříve v den
předcházející svozu (viz čl. č. 5 odst.1 této
vyhlášky).
Obecně se zakazuje:
a) odkládat odpady mimo určená místa
a vytvářet tak na území obce nepovolené
skládky odpadu,
b) ukládat do sběrných nádob na směsný
odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
kovové předměty, PET lahve, uhynulá
zvířata aj.,
c) ukládat před hřbitovem na místo k tomu
vyhrazené jakýkoliv jiný odpad než odpad
hřbitovní,
d) zapalovat odpad ve sběrných nádobách,
sběrné
nádoby
ničit,
poškozovat
a přemisťovat mimo určené stanoviště,
e) pálit odpady na otevřeném ohni
a v topeništích (kotlích, kamnech), která
nejsou určena ke spalování odpadu mimo
případu uvedeného v článku č. 6 odst. 1 písm.
g) této vyhlášky,
f) zcizovat odpad ze sběrných
nádob či míst určených k jeho
ukládání.
(mz)

SMLOUVY A NOVÁ
SAZBA POPLATKU ZA
PRONÁJEM HROBOVÉHO
MÍSTA V TISMICÍCH
Obecní úřad obeslal v uplynulém měsíci
majitele hrobových míst v Tismicích
dopisem, v němž je upozorňuje na jejich
povinnost dostavit se na Obecní úřad Tismice
za účelem sepsání smlouvy o pronájmu
hrobového místa na veřejném pohřebišti
v Tismicích a to do konce roku 2003. Zákon
o pohřebnictví totiž ukládá provozovateli
v tomto termínu uzavřít s nájemníky
hrobových míst smlouvu o pronájmu. Neboť
evidence hrobů na obecním úřadě byla
v minulých letech zanedbávána , nedaří se
nám spolehlivě dohledat všechny vlastníky
a plátce hrobů. V případě, že nenalezneme
adresáta, zveřejníme upozornění přímo
v areálu pohřebiště, tak aby se plátce mohl
dostavit k podpisu smlouvy. Hroby k nimž se
nikdo během následujících let nepřihlásí
a smlouvu řádně neuzavře budou postupně
zrušeny, tak jak to umožňuje zákon
o pohřebnictví.
Řadě občanů patří již nyní poděkování za
to, že tuto záležitost nenechávají na poslední
chvíli a dostavili se ihned po obdržení našeho
dopisu a smlouvu již uzavřeli. Děkujeme jim
rovněž za to, že trpělivě vyčkali na obecním
úřadě na podpis smlouvy. Zadávání
veškerých potřebných údajů dle zákona
o pohřebnictví je bohužel zdlouhavé a tak na
jednoho nájemce připadá cca 20 minut
osobního jednání vedoucího k podpisu
smlouvy.
Ty občany, kteří se ještě k uzavření
smlouvy nedostavili prosíme, aby tak co
nejdříve učinili, neboť během svátků bychom
velký nápor těžko zvládali. Nezapomeňte
také s sebou vzít úmrtní listy zemřelých,
popřípadě si jejich data předem vypsat. (oz)

O S I Ř Í S ÁL K UL T UR N Í HO
D O M U V T I S M I C Í C H?
V minulém čísle Trubadúra jsme
zveřejnili informaci o tom, že pro sál
kulturního domu v Tismicích je připraveno
nové kulturní využití. Dnes je však vše
trochu jinak. Zájemce o provozování sálu od
svého
úmyslu
upustil.
Zamýšlenou
rekonstrukci se alespoň částečně pokusí
zajistit obecní úřad
tak, aby zde
v důstojném prostředí
mohly probíhat
příležitostné kulturní akce. Vyzýváme
myslivce, hasiče či sportovce k uspořádání
tradičních plesů. Jejich plánovaný termín je
však třeba s předstihem nahlásit na obecní
úřad
(oz)
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V
OBDOBÍ KONCE ROKU
16. prosince (úterý)
8:00 - 14:00
17. prosince (středa)
15:00 - 19:00
23. prosince (úterý)
8:00 - 14:00
30. prosince (úterý)
8:00 - 14:00
6. ledna (úterý)
opět běžný režim

BÝVALÝ ZEMĚDĚLSKÝ
STATEK V LIMUZÍCH
Zejména občany Limuz určitě zajímá
osud ruiny statku, který původně patřil a dnes
již znovu patří rodině pana Bora. Léta
socialistického hospodaření usedlost velmi
zdevastovala. Po té co JZD svou činnost
ukončilo a probíhalo navracení majetků
původním vlastníkům, respektive jejich
potomkům, byl statek opuštěn a postupně
chátral. K jeho zkáze přispělo i rozkrádání
zbylého zařízení, místo se stalo rovněž
skládkou. V současné době jsou již stavby
usedlosti v takovém stavu, že je již
pravděpodobně nebude možné rekonstruovat.

Zachována musí zůstat budova sýpky, která
je památkově chráněna. Pan Bor osobně
navštívil Obecní úřad v Tismicích a doložil,
že již v průběhu minulých let hledal využití
pro tuto usedlost, nechal zpracovat projekt,
kontaktoval realitní kanceláře. Veškerá jeho
snaha však neměla požadovaný efekt.
Investor se nenašel. V současné době
přenechal pan Stanislav Bor (žijící trvale ve
Švýcarsku) dispoziční práva k usedlosti
realitní kanceláři Výběr, která by měla
připravit projekt výstavby rodinných domů
v prostoru dnešního statku i na přilehlých
zemědělských pozemcích. K projektu se bude
vyjadřovat obec, jejímž cílem je povolit
výstavbu rodinných domů v takovém
rozsahu, aby se opticky ucelily hranice obce
Limuzy. Domníváme se, že vznik jakéhosi
satelitního
městečka
na
pozemcích

„LIMUZY či LÍMUZY?“
V průběhu měsíce listopadu proběhla
v obci jíž jsme si zvykli nazývat Limuzy
anketa, která měla zjistit názory občanů na
název obce. Z popudu státních orgánů,
Zeměměřičského i Katastrálního úřadu je
obecní zastupitelstvo nuceno vydat rozhodnutí
o názvu obce, aby mohlo dojít ke
sjednocení všech centrálních
rejstříků.
Zastupitelstvo
vyhodnotí výsledky ankety
a na jejich základě, dle
většinové vůle občanů
Limuz rozhodne. Občané
musí počítat s tím, že budou
nuceni zažádat o vydání nových
dokladů v případě, že dojde ke změně názvu
obce.
Žhavá novinka: Již nyní Vám s potěšením
můžeme oznámit, že i v budoucnu budeme
nazývat obec Limuzy tak, jako doposud.
Název Límuzy se jednoznačně neujal.
(oz)

„DESETNÍK PRO ŠTĚSTÍ
V NEŠTĚSTÍ“ - I MY MÁME
KASIČKU
přiléhajících k Limuzům by nebyl příliš
šťastný. Rovněž nová zástavba by měla
architektonicky přirozeně navazovat na
zástavbu stávající, tzn. měl by se zachovat
vesnický ráz obce.
Doufejme, že se v budoucnosti najde
vhodný investor a zbořeniště z centra Limuz
zmizí. To je přání i samotného vlastníka pana
Bora.
Obracím se nyní na občany Limuz
s upozorněním, že prostory statku jsou
soukromým majetkem a že jeho další
devastace, využívání coby místa skládky či
výběhu pro zvířata je nejen neetické, ale
rovněž protizákonné.
(mz)

Občanské sdružení ADRA pořádá sbírku na
pomoc lidem v kritických situacích doma
i v zahraničí.
Vybrané
peníze jsou určeny na
pomoc
obětem
přírodních
katastrof
a válek.
Sbírka
je
osvědčena Magistrátem
hlavního města Prahy
a probíhá také v naší obci
až do 31.12. 2003.
Každý,
kdo
doma
nalezne
dnes
již
neplatné
desetníky
a dvacetníky, může tyto přinést do kasičky
umístěné na obecním úřadě v Tismicích.
Poděkování patří všem, kteří již zpola naši
kasičku zaplnili.
(mz)

kulturní jámy a nalezeny malé nožíky pazourkové
(dolmeny), kosti, střepy popelnic, vyvrácené kameny –
Rádi bychom Vás tímto pozvali ke čtení podklady popelnic a jedna malá ozdoba bronzová.Byli
našeho nového seriálu, ve kterém Vám zde chudí obyvatelé dlouholebí, původní obyvatelé
chceme přiblížit kroniku naší obce, jež byla Evropy (podobní Laponcům).
v minulosti psána, a ve které jsou popisovány
Poznámka: Při kopání nové silnice z Tismic do
události od dávné minulosti. V prvním dílu
Vrátkova
překopána rovněž byla kulturní jáma
začneme od samého počátku a to z doby
bydlištní v poli pana Černého. Nalezeny jen úlomky
kamenné. Texty nejsou nijak přepracovány
popelnic.
a jedná se o jejich přesnou citaci.

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE

Dějiny obce
Tismické sídliště:
Článek v „Našich Hlasech“ v r. 1908 napsal pan
Čeňek Stýblo, řídící učitel zdejší školy. Zemřel 20.
června 1916 v českobrodské nemocnici a pochován
v Ostroměři u Jíčína. Na škole působil dlouhá léta.
Krajina naše obydlena jest od starodávna již
v mladší době kamenné (neolitické), tedy asi před
3000 lety. Málokde však však se najde tolik stop
praobyvatelů jako kolem naší dědiny. Jdeme-li na
podzim nebo na jaře, kdy jsou pole holá, vidíme jak
dole v údolí, tak na horních rovinách různé tmavé
skvrny, které se liší od okolní půdy tónů světlých.
To jsou ony stopy. Ty větší jsou pozůstatky tzv.
kulturních jam, menší jsou zbytky hrobů žárových.
Kulturní jámy sloužili v zimě za bydliště (i v čas
nepohody). Zde byla ohniště, a proto pozůstatky
v nich jsou popel, ohořelé kousky dřev, kostí,
nástroje z pazourků a hlazeného kamene. Mohyly
žárové byly z hlíny nasypané, s popelnicemi, polním
kamením obloženými. Stává se nyní již zřídka u
nás, že najdou se mohyly tak, jak původně byly
nasypány. Kulturou polní zmizely z povrchu. Tak
se stalo i u nás před dávnými léty.
Tu a tam se nalézají úlomky popelnic, nástroje
z kamene, kostí apod. Nejvíce úlomkú z popelnic
nalezeno bylo na poli za školou. Tu bylo zajisté
staré pohřebiště, později i křesťanské, dle věcí tam
nalezených. Tu v přímé blízkosti vystavěn byl také
náš starodávný kostelík. O tom také nemůže býti
sporu,že Tismice mají jméno od posvátných hájů
tisových. (viz strana 6.)
„Posvátná jsou místa-kamkoliv kráčíš“
Tu u silnice jdoucí k Mrzkám, nedaleko kříže,
rozříznut jest hrob žárový – je tu plno popela
a střepů, na poli nad i pod silnicí jest viděti tmavé
skvrny popelové.
Při cestě k Vrátkovu a na panských polích, při
cestě k Dolánkám a zvláště na „Hradišťatech“ jest
podobně. Při orání parním pluhem rozorány byly

Hradišťata:
Podle lidového mínění, stával na nich kdysi hrad.
O něm není vůbec zápisů, ani zvláštních památek.
Tismická tvrz byla postavena na jiném místě.
Pravděpodobně jest to historické (předhistorické)
hradiště, jakých jest v naší krajině několik.
Sledujeme-li pás starých hradišť od Sluštic ke
Klepci, Tismicům, Přistoupimy a Klučovu, zdá se býti
tato domněnka nejsprávnější: Počátek hřbetů
Českomoravské vysočiny, z níž jest dobrý výhled do
roviny k Praze a dále k Labi. Buď zde bývalo hraniční
hradiště pražské nebo kouřimské či jiné, ale jistě zde

něco podobného bývalo. Ještě dnes jsou zbytky po
valech nebo násypech přesto, že dlouhodobou polní
kulturou bylo mnoho zničeno, srovnáno, naveženo
apod.
I toto by nasvědčovalo: Příkrý hřbet, nesnadno
přístupný, pod ním tekoucí potok – jaksi přirozená
ochrana proti nepříteli.(O histirických nálezech viz
předchozí článek).
V příštím Trubadúrovi se přesuneme na
začátek 14. století.
(lk)

SOUTĚŽ PRO DLOUHÉ ZIMNÍ
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Výsledek Vašeho skládání si můžete ověřit
v dalším čísle našeho buletinu.
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NÁVRAT TRADIC
Život na vesnici nebýval vždy nejjednodušší.
Spousta práce, na statku i na poli a příležitostí
k zábavě bylo pomálu. K setkávání sousedů
sloužila zejména hospoda. Konaly se tam
lidové veselice, které byly spojeny
s náboženskými svátky nebo s tradičními
oslavami jednotlivých ročních období.
Tak od prvního náboženského svátku
masopustu, byl již krůček k svátku jara
velikonocím. S jarem a létem přišla i práce na
poli a její dovršení - žně byly slaveny jako
dožínky. Na konci léta a počátkem podzimu
ve staveních voněly koláče, jež se pekly
o posvíceních. V prosinci na konci roku, ještě
před hlavním křesťanským svátkem vánoci,naše domovy navštěvoval Mikuláš
s čertem a andělem,kteří odměňovali či kárali
děti. Toto je jen neúplný výčet svátků
a slavností, které se v české kotlině slavívaly
či stále slaví.Z těchto tradic se nám něco
málo udrželo i v době dřívější, něco se
pomalu v určitých regionech vrací..
Tak jako jiné vsi a městečka, měly
i Limuzy své posvícení. Slavívalo se na
sv.Martina, tedy 11.listopadu. Tato tradice
byla přerušena obdobím budování socialismu,
které ne tak úplně přálo podobným aktivitám.
Jistě dobrou zprávou je, že letošní rok se
v limuzské hospodě tradice martinského
posvícení navrátila. Posezení v hospodě,
tanec, hudba, domácí posvícenské koláčky,
husa či krůta a mnoho dalších vybraných
lahůdek jste mohli okusit, vy jež jste sem
zavítali. Vy kdo jste letošní posvícení
nestihli, jste se ale možná účastnili podobné
veselice konané u příležitosti návštěvy
Mikuláše v našich domovech.
Mimochodem Mikuláš s čerty si letos
pořídil i anděla,aby potěšili naše děti a byli
opravdu věrohodní. Díky jim za to, jménem
nás rodičů a našich dětí, že nenechávají umřít
tradice.
První kroky k znovuzavedení tradičního
setkávání lidí žijících na vsích byl udělán
a doufejme,že nezůstane bez odezvy.
(bv)

MOTTO 2004:
„Skutečný
optimismus
nespočívá
v přesvědčení, že vše půjde dobře, ale
v názoru, že ne všechno půjde zle.“
(J. Dutourd)

Ž IV O T N Í J UB IL E A
Dne 28.11. 2003 se dožila devadesáti let
paní Anna Lehká. Bohužel její zdravotní stav
nám
nedovolil
osobně
ji
navštívit
a poblahopřát.
Bohužel jsme Vám nuceni sdělit smutnou
zprávu, že paní Lehká před týdnem zemřela
a v pátek 19.12.2003 se s ní všichni, kdo ji
znali a měli ji rádi naposledy rozloučili.
Upřímnou soustrast jejím blízkým a známým
by rádo vyjádřilo i obecní zastupitelstvo
v Tismicích.
(oz)

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali naší
čtenářce, která nechtěla být jmenována, za
její povzbudivý dopis a zároveň bychom všem
ostatním čtenářům chtěli připomenout, že
i oni mohou své podněty nebo názory zasílat
na naší poštovní či elektronickou adresu. Obě
jsou uvedeny na konci našeho buletinu.
(oz)
Dále bychom rádi poděkovali našim
dobrovolným hasičům za jejich pracovní
nasazení při opravě staré hasičské zbrojnice.
(oz)
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