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N Y K O S
nová svozová společnost

Obecní zastupitelstvo již v minulosti přislíbilo občanům, že se pokusí nalézt takovou svozovou společnost, která by zajišťovala svoz komunálního odpadu
a zároveň svoz separovaných složek komunálního
odpadu (tj. skla, papíru, plastu) za výhodnějších finančních podmínek.
Takovou společností by měla být firma NYKOS
ze Ždánic, která se uplatnila např. v Rostoklatech,
Vrátkově, Částečně i v Českém Brodě i v jiných
okolních obcích. Tato firma nabízí obci svoz nádob
na komunální odpad v týdenním intervalu, a za tuto
službu požaduje pevně stanovenou částku na osobu
(popř. rekreační objekt) a rok. Technické služby Český Brod fakturovaly své náklady na základě hmotnosti odpadu a zárověň si přirážely paušální částky
za jednotlivá přistavení vozu. Tento systém se jevil
obecnímu zastupitelstvu jako neprůhledný a těžko
kontrolovatelný.
Jak se změna svozové společnosti dotkne jednotlivých občanů:
1. NYKOS započne svou činnost počínaje 1. srpnem 2004 - svozový den bude upřesněn.
2. Vysypána bude každá nádoba označená dosud
platnou modrozelenou známkou pro rok 2004. Neboť
již z téměř rok platné vyhlášky vyplývá, že je povinností každé domácnosti včetně rekreačních objektů
pořídit si na vlastní náklady nádobu na komunální
odpad, nebudou nadále počínaje 1.8. 2004 vyváženy
pytle !!! Ve zvláštních případech je možno zakoupit
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na Obecním úřadě pytel označený logem „NYKOS“
cca za 10,- Kč, tento firma zlikviduje. V žádném případě se však toto nemůže vyplatit rekreantům, neboť
povinnosti zaplatit roční poplatek se tak nezbavují a
zbytečně navíc platí použití pytle. Obecní úřad chápe
obavy rekreantů týkající se zcizení popelnice ihned
po svozu neuklizené, ale zároveň se domnívá, že v
rámci dobrých sousedských vztahů lze požádat souseda trvale žijícího v obci o přistavení sběrné nádoby
právě jen v určený den. Pytle „NYKOS“ by tedy měli
pomoci při likvidaci odpadu z nárazových akcí - oslava, velký úklid ... za předpokladu, že v nich bude
uložen pouze odpad komunální.
3. K příjemné změně dochází v počtu sběrných
nádob na vícečetnou rodinu. Bude na rozumném
uvážení byť tříčlenné rodiny, zda potřebuje 2 nádoby
110 - 120 l nebo 1 nádobu o objemu 240 l. Takovou
bude moci vícečetná rodina používat bez navýšení
poplatků. Nezbytnou povinností při změně počtu
nebo velikosti nádoby však je oznámení této změny
Obecnímu úřadu v Tismicích. Obecní úřad je totiž
dle připravované smlouvy povinen předat a průběžně
aktualizovat seznam nemovitostí, počtu osob a počtu
a velikosti nádob firmě NYKOS.
4. Každý občan, uvažující o zakoupení nové nádoby si tuto může do 15. 7. 2004 objednat na OÚ v Tismicích, s tím, že firma NYKOS dodá nádoby přímo
obci. Tudíž občanovi odpadne problém s dopravou
nádob. Firma nabízí:
plechovou popelnici 110 l
za cca 800,-Kč
plastovou popelnici na kolečkách 120 l
za 695,-Kč vč.DPH
plastový kontejner 240 l
za 955,-Kč vč.DPH
Uvedené ceny platí za předpokladu hromadné objednávky od obce v počtu minimálně 20 ks. Cena je
stanovena v uvedené výši jako zaváděcí při příležitosti započetí svozové služby od 1. 8.2004.
5. Výše poplatků - snahou zastupitelstva obce bylo
zlevnit cenu služeb pro občany. K tomuto zlevnění
fakticky dojde, ale praktické snížení poplatků nemůže
občan očekávat. Vysvětlení je jednoduché a i pro obec
nepříjemné. Služby tohoto typu byly vládou počínaje
1.5. 2004 zařazeny do skupiny s 19% DPH, oproti
původním 5%. Tedy, kdybychom nadále setrvali u
Technických služeb města Český Brod, poplatek by i
nadále rostl právě díky navýšení DPH. V případě NYKOSU předpokládáme, že podstatné navýšení poplatků oproti letošnímu roku nebude nutné. Rozhodující
však bude bilance nákladů na konci roku. Cestou ke
snížení nákladů je možnost zařadit obec Tismice mezi
plátce DPH, avšak toto je zatím pouze v jednání.
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BESÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÁDANÁ
K OSLAVĚ DNE MATEK
Při vyslovení slůvka máma, maminka, mamka apod.
se určitě v každém z nás rozprostře krásný a hřejivý
pocit spojený asi hlavně s našim dětstvím, kdy jsme v
časech lepších i horších, prostě vždy našli útěchu a
zázemí u našich maminek, které jistě nikdy nešetřili
laskavými slovy, aby nás utěšily, pohladily či jinak
zbavily našich útrap. Z tohoto důvodu vždy 9. května
slavíme, a jistě právem, Den matek, kdy můžeme náš

Spřízněných duší bylo mnoho.

Starší děti recitovaly všechny básničky
naprosto bravurně.

Nejvíce rádi měli Sněhurku samozřejmě
trpaslíci, kteří zde byli v životní velikost.

vděk vyjádřit například květinou či jiným drobným
darem. Ve čtvrtek 6.5.2004 děti z naší obecní školky
pod vedením paní ředitelky Lundákové a paní učitelky Vorlíčkové vyjádřily poděkování svým maminkám
a babičkám krásnou besídkou s hodinovým programem, při kterém se zcela jistě nikdo nenudil. Z této
oslavy jsme si dovolili přinést vám několik obrázků.
(lk)
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Dědek a babka s pomocí hodných zvířátek řepu nakonec přeci jenom vytáhli.

Byla zde i krásná Sněhurka s princem, který
ji nakonec polibkem probudil.

Paní ředitelka se též loučila s těmi dětmi,
které půjdou příští rok do první třídy.
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P l y n o f i k a c e
„Obcí pod Klepcem“
Zápisky ze schůze
v Tismicích

T

ismice 6.5.2004. Krátce po té, co skončilo
představení našich nejmenších obyvatel,
sjeli se do naší obce občané z okolních vesnic,
které jsou sdruženy pod jednou hlavičkou, tedy
„Sdružení obcí pod Klepcem“. Tato schůze měla
jediný účel. Dozvědět se, jak se dále bude vyvíjet situace kolem plynofikace sdružených obcí.
Pokusíme se vám v krátkosti přiblížit, o čem
se vlastně jednalo.
Celou schůzi uvedl předseda sdružení a starosta obce Přišimasy pan ..................... Pozvání přijal také generální ředitel společnosti
Středočeská plynárenská společně se zástupci
projektanta.
V úvodu pan předseda zrekapituloval vše, co
předcházelo této schůzi. Hovořil o výši obdržené dotace, původním zájemci o plynofikaci
- Českomoravské plynárenské a o jejím následném odstoupení od tohoto záměru dne 27. dubna t.r.. Dalším zájemcem o plynofikaci se stala
společnost Středočeská plynárenská. Vzhledem
k tomu, že dotace je vázána též na podepsání
smlouvy o realizaci plynofikace do 3.května
2004, byla celá věc vážně ohrožena. Díky včasnému zásahu vedení sdružení formou vyjednání
prodloužení termínu podepsání smlouvy o půl
roku, je možné v získaném termínu zjistit zájem
občanů ve všech obcích tak, aby se mohla STP
rozhodnout, s jakým vkladem do celého podniku půjde. V tomto okamžiku je třeba apelovat na
všechny občany, aby se zodpovědně rozhodli,
zda přípojku chtějí a hlavně, zda budou též odebírat plyn. Důležitou informací pro lepší rozhodování je také to, že není nutné být od samého
začátku vybaven plynovým kotlem, sporákem
apod., nýbrž je možné, při uvedení této skutečnosti ve smlouvě, rozplánovat si jednotlivé
spotřebiče do horizontu např.5-ti let. Nutné je
ale začít nějakým, byť malým spotřebičem, tedy
třeba sporákem a v případě zájmu se v průběhu
smluvené doby ostatními spotřebiči dovybavit.
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To ovšem neznamená, že si plynový kotel musíte kupovat. Prostě je nutné odebírat plyn. Je
ovšem třeba si velice dobře rozmyslet, jakým
palivem budu chtít ve střednědobém či dlouhodobém horizontu vytápět svou domácnost.
Postupně totiž vejde v platnost tzv.ekologická
daň na tuhá paliva a topení uhlím bude nejenom
velice nepohodlné, ale také drahé. Obecní úřad
hodlá v budoucnu také přísně postihovat ty občany, kteří spalují to, co se spalovat nesmí.
Uvědomme si, prosím, jednu zcela zásadní
věc. V případě, že tento projekt zkrachuje na
našem nezájmu, nebude již žádná šance dostat někdy příště dotaci a to ani na kanalizaci
či cokoli jiného.
Dále byl naznačen konkrétní postup v případě, že vše zůstane u původního záměru a hlavně u původních termínů dokončení. Původně
předpokládaný termín dokončení je v průběhu
roku 2006. Smlouva pro každého spotřebitele je
koncipována tak, že je nutné začít odebírat plyn
do dvou let od kolaudace, tedy do konce roku
2008.
Jak je to se sankcemi za neodebírání plynu
v případě, že máme uzavřenou smlouvu s STP?
STP neuvádí žádnou konkrétní finanční částku,
ale pouze tzv. „umravnění“ soudní cestou. To je
též vcelku solidní.
O dalších podrobnostech vás samozřejmě
budeme informovat jakmile nějaké obdržíme.
Momentálně je nutné vyčkat na vyjádření STP.
UVAŽUJME TEDY S ROZVAHOU A NE
JEN S OHLEDEM NA MOMENTÁLNÍ SITUACI, NÝBRŽ MYSLEME TÉŽ DO BUDOUCNOSTI. (lk)
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D VA N O V É
KDO KOHO OKRÁDÁ ?
P Ř E C H O DY
Stalo se již nepsaným pravidlem, že někteří naši
využívají služeb veřejné integrované
V T I S M I C Í C H spoluobčané
dopravy za cenu nižší než byla dopravním podniPočátkem léta letošního roku by dle rozhodnutí
Odboru dopravy MěÚ v Českém Brodě a v součinnosti se Správou a údržbou silnic mělo dojít k
vybudování dvou nových přechodů pro chodce a to
jednoho v místě ukončení chodníku u nemovitosti č.p.
17 a druhého v místě autobusové zastávky u Mateřské
školy. Přechody by měly zvýšit bezpečnost chodců,
zejména dětí v naší obci. Aby tomu tak skutečně bylo,
je třeba všem a zejména dětem připomenout, že nelze
spoléhat na pozornost a ohleduplnost řidičů a tudíž je
nutné vyčkat úplného zastavení vozidla u přechodu.
V opačném případě, kdy by se občan nepřiměřeně
spoléhal na „účinnost“ přechodu a polevil ve své
opatrnosti, mohlo by vytvořením přechodů dojít naopak k nárůstu rizika dopravních nehod a paradoxně k
většímu ohrožení chodců.(oz)

kem stanovena. V praxi to vypadá tak, že cestující
zaplatí řidiči menší než stanovený obnos a řidič
mu nevydá jízdenku. Ušetří cestující, obohatí se
řidič, neboť přijaté peníze mu jdou jako nezdaněný
příjem do vlastní kapsy. Současné mobilní telefony
a vysílačky, kterými se řidiči velmi hbitě informují
o přítomnosti revizora téměř znemožňují usvědčení
řidičů z neoprávněného obohacování se.
Kdo zcizené peníze uhradí? Neztržené finanční
prostředky naúčtuje dopravní firma obci jako svou
ztrátu. Zaplatí tedy každý z nás prostřednictvím
obecního rozpočtu. Na vině nejsou jen řidiči, ale
také ti z nás co řádně neplatí a nebo z různých důvodů netrvají na vydání jízdenky. Platná jízdenka je
pouze taková, kterou řidič vystaví prostřednictvím
registračního přístroje přímo před našimi zraky. Jízdenka ležící na pultíku nebo vylovená z kapsy řidiče
byla téměř jistě již jednou použita a její úhrada není
určena dopravnímu podniku, ale opět řidiči.
Je zřejmé, že každý z cestujících může přispět k
odstranění tohoto problému tím, že bude řádně platit
stanovenou částku a bude vyžadovat platný doklad.
Pak i z obecní pokladny nebudou zbytečně „utíkat“
peníze, které by se jistě daly využít na prospěšnější
účely. (mz)

BEZPEČNĚJŠÍ VÝJEZD
OD ŠKOLKY

Hřbitov

V minulých dnech bylo u autobusové zastávky u
MŠ v Tismicích nainstalováno zrcadlo, které by mělo
zpřehlednit vozovku v úseku zatáčky směrem od
Mrzek. Automobily vyjíždějící od budovy mateřské
školky měli v minulosti velmi špatný výhled směrem
k Mrzkám a hrozilo nebezpečí nehody. Zastupitelstvo
obce doufá, že zrcadlo splní svůj účel a přispěje
ke zvýšení bezpečnosti v obci a doufá rovněž, že
se toto zrcadlo za cca 10 000,- nestane terčem
vandalismu.(oz)

Rekonstrukce hřbitovní zdi již začala, provádí ji
pan Václavek z Českého Brodu. Předběžný rozpočet
na tyto práce činí přibližně 160 000,- Kč.
Obecní úřad rovněž objednal prořez stromů u čelní
zdi hřbitova, avšak tyto práce se značně opozdily.
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VÝTVARNÁ SETKÁNÍ
Již dvakrát se v klubovně
Obecního úřadu v Tismicích sešly
ženy či dívky z Tismic a Limuz,
aby tu společně svýma rukama
vytvořily krásné květináčky
zdobené ubrouskovou technikou
či obrázky na okna technikou
„WINDOW ART“, to vše pod
vedením trpělivé paní Volné z
Limuz. Všechny zúčastněné při
společných setkáních odhalují
svá skrytá umělecká nadání, ale
hlavně zde vládne dobrá nálada
a radost. Všichni, kdo si rádi vyzkouší něco nového a také si tím

rádi vyzdobí svůj domov, jsou
srdečně zváni. Setkání se konají
přibližně jednou za měsíc od 19:
30 hod, pozvánka je vždy týden
předem uveřejněna na obecních
vývěskách. Tématem příštích
večerů je např. výroba gelových

VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÉ PRÁCE

svíček, malování na sklo, výroba
parafinových svíček, ubrousková
technika - výroba plastických
obrázků, window art - zápich do
květináčů.
Pod vedením paní Mgr. Volné
pracují rovněž děti a to každou
středu od 16:30 hod v klubovně
Obecního úřadu v Tismicích. Děti
rády přivítají nové kamarády, které baví nejen malovat, ale i skládat, modelovat či pracovat jinými
netradičními technikami.(mz)

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V závěru měsíce května předal
zpracovatel obecnímu úřadu
Mnozí občané Tismic i Limuz již urči- Průzkumy a rozbory území, do
nichž již zakomponoval různé
tě zaznamenali práci pana Havelky a pana
návrhy a připomínky občanů.
Kolovratníka z Tismic, kteří se starají
Počátkem
června se rovněž
o veřejná prostranství, hřbitov i některé
uskutečnila veřejná schůze, kde se
obecní prostory. Není mnoho těch, kteří
jsou ochotni uklízet mimo jiné „špínu“ měli další občané možnost vyjádřit
po ostatních, proto si obecní úřad jejich práce velmi váží. Rovněž ná- ke zpracovanému materiálu.
Tím možnost občanů podílet se
vštěvníci hřbitova jistě ocení jeho čistotu. V souvislosti se hřbitovem je
na tvorbě územního plánu obcí
však nutné všechny nájemce hrobových míst důrazně požádat, aby za
Tismice a Limuzy rozhodně
hroby nenechávali v žádném případě plastové lahve a skleněné nádoby
nekončí. Na obecním úřadě je
jen v nutné míře. Poházené, často rozbité nádoby velice ztěžují údržbu
v
úředních hodinách možno
hřbitova zejména při sekání. Z tohoto důvodu na podnět úřadu výše
nahlédnout do již zpracovaných
jmenovaní zaměstnanci nádoby likvidují.
materiálů a následně uplatnit své
návrhy a připomínky. Tyto pak obecní zastupitelstvo
spolu se zpracovatelem vyhodnotí a vybere ty, které
KOŠE
lze do dokumentace zahrnout. Proto občané, věnujte
tvorbě územního plánu náležitou pozornost! (mz)
NA

ZASTÁVKÁCH

V

EŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
„LAJTLOVICÍCH“

Dobrá zpráva zní: Již nemusíme mít
autobusové zastávky plné smetí a odpadků.
Obyvatelé domů u basiliky v Tismicích si snad již
Obecní úřad zakoupil a zaměstnanci ZD konečně oddechnou od častých výpadků elektrického
připevnili na označníky zastávek celkem osvětlení, hlavně za větrného počasí. Rozvodné závočtyři kovové odpadkové koše. Nyní postačí dy Kolín sice až po opakovaném upozornění, ale přece
pouze jediné - používat je k vyhrazenému jen kabely napnuly popřípadě oddálily rozporkami a
tudíž by k jiskření a zkratům nadále nemělo docházet.
účelu. Za to Vám, vážení občané, Objeví-li se poruchy znovu, je třeba toto nahlásit na
zastupitelstvo obce předem děkuje. (oz)
Obecní úřad.
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M AT E Ř I N K A
V NOVÉM
V jarních měsících se mateřinka převlékla do veselejších a teplých barev. Vnitřní
prostory jsou nově a nápaditě
vymalovány, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení
i osvětlení. Dětem se jejich
„nová“ školka moc líbí a těší se, že v příštím roce jim
přibudou i noví kamarádi. Neboť s nástupem prázdnin opustí školku 12 dětí, které nastupují do prvních
tříd, je možné přihlásit do tohoto zařízení nové děti z
Tismic, Limuz i okolí.

SOUSOŠÍ SV. JANA
NEPOMUCKÉHO
U BASILIKY V TISMICÍCH

V těchto dnech započaly restaurátorské práce
na Sousoší sv. Jana Nepomuckého na balustrádě
schodiště před basilikou v Tismicích. Restaurování
sousoší přijde obecní rozpočet zhruba na 25 000,Kč, stejnou částku slíbila uhradit Římskokatolická
farnost. Obecní úřad Tismice se však zúčastnil
grantového řízení vypsaného Fondem obnovy
kulturních památek Středočeského kraje, na základě
kterého žádal o dotaci ve výši 30 000,-Kč. Výsledky
řízení zatím nejsou známy.
Důležité je, že na základě opakovaných jednání
mezi starostkou obce, panem farářem V. Mrtvým
a zástupcem Vikariátu Kolín panem Čechem došlo
ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ ke shodě ve věci postupné obnovy tak významné
památky, jakou je basilika v Tismicích. Konkrétně
OBSLUŽNOST
byla učiněna dohoda, že pan Čech zajistí projektovou
V měsíci květnu dokumentaci na obnovu márnice a ohradní zdi
byla zahájena jednání s kostela, na jejímž podkladě podá žádost o dotaci v
ROPIDEM a odborem podzimním kole vyhlášeném FOKP Středočeského
dopravy
Krajského kraje. Další jednání budou závislá na ochotě podílet
úřadu Středočeského se na financování celé akce v následujících letech a
kraje ohledně stáva- to jak ze strany Římskokatolické církve, tak ze strany
jících autobusových obce samotné a potažmo i státu. (mz)
linek. Obecní úřad
vstoupil do těchto
jednání s požadavkem
KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
zajistit propojení obce Limuzy s obcí Tismice, nebo´t
je paradoxní, že obyvatelé části obce nemají možnost
Školní rok 2003-2004 pomalu končí. Na co nejdopravit se na svůj obecní úřad jinak než po vlastní raději vzpomínáme? Na výlet do PODMOŘSKÉHO
ose. Dalším důvodem je snaha umožnit i limuzským AKVÁRIA v Praze, na VÁNOČNÍ KONCERT, moždětem navštěvovat Mateřskou školku v Tismicích. ná i na besídku ke DNI MATEK.
Tato je částečně provozována za finanční účasti
Konec května znamenal přípravu a těšení se na
obecního úřadu a je tedy logické, že navštěvovat tuto výlet. Ten se uskutečnil 27. 5. 2004 ve spolupráci
školu mají mít možnost především místní děti.
s OÚ. Navštívili jsme HRUBOU SKÁLU, děti zaPropojení obou obcí by zkrátilo cestu na Český ujala cestička MYŠÍ DÍROU a DAVIDOVO LOŽE.
Brod občanům Limuz, také by umožnilo vybudovat Dále jsme viděli hrad Valdštejn, točícími schody jsme
novou zastávku v Tismicích směrem na Český Brod. sestoupili do hladomorny a tam jsme mohli zazvonit
Připravované změny, pokud na ně kraj vůbec na měděný zvon. Ve slavnostním salonku nás zaujaly
uvolní finanční prostředky, nebudou prozatím nijak varhany dále výtvarná výstavba portrétů a krajinek.
podstatné, ale měly by se stát výchozím bodem pro
Chůze lesním terénem vyvolala velký hlad. Po
celkovou reorganizaci současných spojů s tím, že dobrém obědě následovala cesta domů.
časem by mělo být možné dopravit se až do Mukařova
Děkujeme paní Šodkové za pomoc při organizaci
nebo do Poděbrad. (mz)
výletu a OÚ, který nás pozval a uhradil dopravu.
Poděkování posíláme i rodičům, kteří nám v uplynulém školním roce pomáhali:
p. ing. Zdražilovi, p. Křivánkovi, fa p. Knopa.

Děkujeme. MŠ Tismice.
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MÁŇA V KOLÍNĚ
Příznivci hasičského řemesla již určitě pochopili,
že se jedná o Máňu čtyřkolou, která se stará o rychlé
zásahy proti červenému kohoutu v Tismicích.
V dubnu dostal OÚ Tismice pozvánku pro Sbor
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) do Kolína na
tradiční Den záchranářů. Na základě této pozvánky
se SDH rozhodlo, že okresnímu městu ukáže střípek
hasičské historie. Ještě před odjezdem byly provedeny nezbytně nutné práce k tomu, abychom zdárně
dorazili do Kolína. Den D nastal pro Máňu 8. 5. 2004.
Před hasičskou zbrojnicí se sešlo kvarteto odvážlivců
ve složení Jiří Páša, Josef Strnad, Jiří Koza a Petr

vštěvníkům ukázat vozidlo v plné parádě. A také
jsme spoustu lidí zaujali!

My jsme zatím „omrkli“ techniku a způsob práce
profíků, kteří se předvedli při simulovaných zásazích.
Milým překvapením byla návštěva pana ministra
Grosse, který obešel a prohlédl si hasičskou techniku
nynější i tu minulou. U naší „mašiny“ se také zastavil
a ochotně zapózoval pro pár fotografií na památku.
Zbytek den proběhl v duchu vystoupení dětských
souborů základních škol.

Heřtus. Hodina odjezdu byla pro „jistotu“ stanovena na sedmou hodinu ranní, abychom se do Kolína
dostavili o půl deváté. To jsme ještě netušili, jaký
je Máňa rychlík. Cesta i s tankováním u benzínové
stanice AGIP v Kolíně, kde jsme se museli také sami
zahřát kávou, trvala zhruba 45 minut. Klobouk dolů
před výrobci vozidla Praga RN, kteréžto má rok výroby 1952.
V 16. hodin jsme nabrali zpáteční směr domů s
pocitem, že jsme dobře reprezentovali obec Tismice
v okresním městě. Ohni zmar - Vaší práci zdar!(has)

Po této krátké zastávce jsme dorazili na dvůr hasičů
v Kolíně. Tam jsme nahlédli pod pokličku kolegů profesionálů a prohlédli si jejich techniku. A nastal čas k
řazení vozidel k slavnostní jízdě Kolínem. Našemu
vozidlu byla dána čest vést kolonu ostatních vozidel,
které jsme zdárně dovedli až na Karlovo náměstí. Na
náměstí jsme byli rozmístěni a mohli jsme zde ná
8
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Z kroniky naší obce

V

minulém čísle našeho seriálu jsme si slíbili, že
se podíváme, jak to vypadalo koncem 17. století na Tismické tvrzi.

Po polední straně dvora jest zeď až ke staré ratejně a potom k bráně, do kteréž se přes most dřevěný
a přes val i po mostě zdvihajícím jezdívalo, za třicet
sáhův. Opět po levé ruce zdi bořené a místo, kde ratejna bývala, parkán dlážděný a potom okolo něho
dostatek sklepův podzemních, svrchních pokojův,vězení atd., rumem zasypaných, což předešlých let
tvrze bývala.

D

ále v kronice následují chronologické zápisy
o dění v naší obci jako např. kdo co koupil
apod.Jelikož tento text není pro všechny zajímavý,
přeskočíme kapitolu a ocitáme se v době protireformační kolem roku 1624 pojednávající o dění v naší
krajině.

V deskách zemských v Chuaternu památném
rudém l. 1624 ve středu po svatých třech králích
pod lit.11q zapsána jest smlouva mezi císařskými
úředníky a knížetem Karlem z Lichtenštejna o trh
konfiskovaných statků, tvrzí, dvorů, vsí, osedlích,
rybníků atd. Jiříka staršího Mirka ze Solopisk na
Plaňanech, Václava staršího Ransa z Vraškova na
Nupakách, Mikuláše Skalského z Dubu na Jižlovicích, Jindřicha Rosenhana z Janovic na Kralovicích,
Jindřicha Hlaváče z Vojenic a na Malých Cerhýnkách, někdy Jana Zigmunda Mirka ze Solopisk a na
Sinči, Adama Zapského ze Zap a na Dubči, Zdenka
Čeyky z Olbramovic a na Oseku a obcí Kouřima a
Českého Brodu.
Všechny tyto „pro provinění“ konfiskované statky
koupil kníže Lichtenštejn za 310 563 kopy, 47 grošů
a 1 peníz, vše míšeňských. V zboží českobrodském se
uvádí: Tvrz Tismice s dvorem poplužním s poplužím
ves Tismice, Nová Ves, ves Štolmíř, ves Liblice, ves
Vrátkov, v Přistoupimi, což tu jest, ves Krupá, v
Pečkách, což tu jest, s dvory poplužními, ovčíny, s
lidmi poddanými, osedlími i neosedlími, aneb z těch
gruntův zběhlými, s platy stálými i běžnými, kurmy,
vejci, robotami všelijakými, krčmami vejsadními, se
clem ve vsi Štolmíři a Tismicích, mlejn podměstský
o třech kolách moučných a jedním stupním, mlejn
tismický o dvou moučných a jedním stupním, mlejn
nouzovský s jedním kolem moučným a jedním stup-

ním, s lukami, štěpnicemi, zahradami, ohradami, s
lomem kamene uhelného a jiným všelijakým podacím
kostelním s farou ve vsi Štolmíři a filiálním ve vsi
Tismicích, potoky, vodtočinami, rybníky devíti
vejtažními a plodovými pětmi, lesy, háji dubovými,
borovými, březovými, vosykovými, pastvami všelijakými, též svršky tu zastiženými a pošacovanými...
(Z ověřeného opisu z desk, pořízeném roku 1781 v
archivu českobrodském - r. Miškovský)
Pozn.: (Naše Hlasy 1910)
Zbývá rozřešiti otázku, je-li tu míněn kámen uhelný nebo úhelný. Prvý případ jest pravděpodobnější,
neboť bylo v Čechách uhlí dobýváno již v století 15.
U Tismic bylo uhlí nalezeno též za našich časů.
Kámen úhelný - nárožní - gruntovní, stává se
takovým teprve po svém umístění, ačkoliv i to jest
možno, že podle své způsobilosti nazýván byl úhelným již v lomu.
Kníže Karel Lichtenštejn ujal se zprávy lacině nabytého statku velmi rázně, což bolestně záhy pocítili
sedláci a houfně útěky z živností neměly vždycky
motivů náboženských. Ale i pro bezpečnost šel kníže
dále než k útisku. V starém urbáři zachovala se nám
paměť, jak uměl kníže zacházeti s lidmi, které jeho
uředníci prohlásili za loupežníky: ves Vojkov, na
silnici kosteleckoříčanské, kde prý Petrovští nalezli
svůj úkryt a cestující znepokojovali, kázal prostě zapáliti a s povrchu zemského vyhladiti. (Miškovský:
pokl. - q - ).

AEROBIC SE JIŽ CVIČÍ!
Je tomu tak. Vedení cvičení se s chutí a elánem ujala paní Andrea Čmelíková z Limuz a na její středeční
„hodinku a půl“ se každý týden těší přibližně patnáct
žen či dívek. Ty ještě školou povinné si chodí zacvičit
ještě každé pondělí od 19:00 hod, středeční cvičení
začíná v 20:00 hodin. Přesto, že sál není nafukovací,
jistě by se ještě nějaké místečko našlo - přijďte společně s námi potrápit svá těla. (mz)
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INZERCE
„Hledám slečnu/paní (může být studentka nebo
také maminka na mateřské dovolené) na příležitostné hlídání 8mi měsíční holčičky u nás doma
v Limuzých. V dopoledních nebo odpoledních
hodinách, bohužel nejde o pravidelné termíny.
Podmínkou je vztah k dětem. Volejte, prosím, na
tel. číslo 604 316 874. Ráda podám bližší informace, případně si dohodneme schůzku nebo další
podmínky“

TA K Y N Ě C O
K POUSMÁNÍ

-SMUTNÉ OZNÁMENÍDne 30. května 2004 zemřel pan František
Dufek z Tismic, který řadu let pracoval ve
funkci starosty obce Tismice a podílel se tak na
utváření podoby naší obce. Všichni, kdo jsme
ho znali, věnujme mu tichou vzpomínku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci dubnu oslavili svá životní výročí:

pí.Věra Budská
p. Zdeněk Borovský
Žena provádí zvláštní cviky. Manžel se jí ptá: „Co
pí. Miluše Nováková
to, prosím tě, vyvádíš?“ „Cvičím sebeobranu, co kdyby mě ve tmě přepadl sexuální maniak.“ „To cvičíš pí. Jaroslava Vonsemüová

65 let
70 let
80 let
55 let

„Mám v krámě obrovské manko!“ říká soukromá V měsíci květnu slavili:
podnikatelka. „Když do zítřka neseženu peníze, tak p. Lysczas (Limuzy)
se můžu oběsit. Nemůžeš mi nějak pomoci?“ „Těžko pí. Dana Černá
nemám provaz!“ odpovídá jí kamarádka.

65 let
50 let

zbytečně, taková tma nikdy nebude...“

Poučuje skotský tatínek svého syna: „Chceš-li být V průběhu měsíců června a července své
váženým člověkem, musíš být poctivý a opatrný.“ „A narozeniny oslaví:
co to znamená poctivý?“ „Vždy splnit to, co slíbíš.“ pí. Jaroslava Kosová
80 let
„A opatrný?“ „Nic neslibovat.“

pí.Vlasta Urbanová
Vejde ráno pan pí. Marie Kolovratníková

55 let
60 let

Pijavec do kuchyně
a povídá: „Ty jsi Všem oslavencům přeje obecní zastupitelstvo hodně
mi teda dala zabrat, zdraví, pohody, lásky a životního elánu.
ještě teď se mi třesou kolena.“ „Cože,
já že jsem ti dala
zabrat?“ brání se
manželka. „Ty mizero, vždyť jsi přišel
v noci ožralý a až do
rána jsi spal v kozím
chlívku!“
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