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Spis pamětní obce Limuzské. 
 
Prosíme nálezce, zejména patron. úřad, aby spis tento, odevzdán byl, našim nástupcům 
v Limuzích k nahlédnutí. 
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V podzimu r. 1929. opravována byla střecha věže kostela v Rostoklatech a při rozebrání věže 
nalezeny listiny, vložené tam při opravách r. 1795. a 1846. našimi předky. S pohnutím přečetli 
jsme jejich vylíčení tehdejších poměrů veřejných i držebnostních v obci a pořídili jsme opis 
spisů pro obecní kroniku v Limuzích. Originály spisů vloženy po opravě zase do báně věže a 
my následujíce příklad předků, zachovati potomkům našim zprávu, přikládáme pří té 
příležitosti následující pamětní spis za obec Limuzy: 
   Žijeme ve 12.tém roce po ukončení veliké války světové, jejíž jsme byli většinou účastníci a 
ze které vzešlo také osvobození naší drahé vlasti, republiky československé ze 300 leté 
poroby Habsburgské. V čele státu, jako president republiky, stojí T. G. Masaryk, správu 
obstarává parlamentní vláda, v čele s ministerským předsedou Frant. Udržalem. 
   Obec naše čítá dnes 354 obyvatelů, a 57. čís. pop., z nichž č. 40. a 50. chybí. Budovy jsou 
většinou dílem zděné, s krytinou tvrdou, z části též kryté slámou. Čís. 25. a 37. jest z části 
ještě ze dřeva. Obyvatelstvo zabývá se převážně většinou polním hospodářstvím, menším 
dílem řemeslem, neb dojíždí za prací do Prahy. 
Polním hospodářstvím zabývají se: 
v č. p. 1. a 26. Chlapec Josef 
,,  ,,  ,, 2. Vančura Václav (zakoupil r. 1927. od Jos. Šplíchala) 
,,  ,,  ,, 3. Horyna Václav 
,,  ,,  ,, 4. Srp Jaroslav 
,,  ,,  ,, 5. Bambásek Oldřich 
,,  ,,  ,, 10. Bejšovec Jaroslav 
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v č. p. 11. Hamták Jaroslav 
,,  ,,  ,, 12. Hamták František 
,,  ,,  ,, 14. a 8. Rejholec Jan 
,,    ,,   15. a 27. Doležalová Marie 
,,    ,, 16. Nehasilová Marie 
,,    ,, 18. Fiala Václav z Rostokolat 
,,    ,, 19. Srp František 
,,    ,, 20. Doležal Václav 
,,    ,, 25. Benák Josef 
,,    ,, 28. Hlaváček František, nájemce. Vlastník Bož. Hamtáková, Břežany 
,,    ,, 29. Rygl Josef 
,,    ,, 33 Židlický František 
 
Živnost hostinskou                                 Obchod: 
v č. 19. Srp František                             smíšený Rygl Josef v č. 29. 
,,  ,, 41. Skala Josef                                potravinami Lacina František č. 57. 
Kovářství: Chlapec Václav č. 17.          Kolářství: Bejšovec Josef č. 9. 



Řeznictví: Čmelík Josef č. 53.               Pumpařství: Bednář Antonín č. 51. 
Sedlářství: Škába František č. 32.          Obuvník: Novotný František č. 34. 
Cihlářství v čís. 44. Majitel Jar. Fiala z Rostoklat, Nájemce Kejmar Jan 
Nejstaršími obyvateli v obci jsou: 
   Uhlíř Václav,               rolník n. o.                      č. 35.        .     .        72 r. 
   Chlapec František        rolník n. o. z čís. 1.   v čís. 42.                       71 r. 
   Prokůpek Jan               rolník n. o. z čís. 4.   v čís. 4.                         71 r. 
 
/vložený list: Úřední kursovní list pražské plodinové bursy ze dne 8. dubna 1930 (úterý)./ 
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Obec spravuje 12 členů obecního zastupitelstva, jehož členy jsou: 
Chlapec Josef, rolník      č. 1.      starosta obce  /po straně: Republikánská strana zeměděl./ 
Bambásek Oldřich    ,,    č. 5.      člen obec. rady 
Horyna Václav         ,,     č. 3.      člen obec. zastupitelstva 
Srp Jaroslav              ,,     č. 4.        ,,      ,,      ,, 
Bejšovec Josef st.     ,,     č. 10.      ,,      ,,      ,, 
Hamták Jaroslav       ,,     č. 11.      ,,      ,,      ,, 
Hrdlička Alois                 č. 7.      náměstek starosty /Po straně: Social. demokraté/ 
Skala Jan                         č. 36.    člen obec. rady 
Beneš Václav                  č. 21.    člen obec. zastupitelstva 
Vosecký František                         ,,      ,,      ,, 
Vosecký Václav              č. 55.      ,,      ,,      ,, 
Horák František              č. 43.      ,,      ,,      ,, 
Službu obec, strážníka obstarává p. Píša Josef č. 47. 
V současné době prožíváme těžkou krisi zemědělskou, způsobenou poklesem všech 
zemědělských výrobků pod výrobní náklad a která hrozí, nebude-li rozumným způsobem se 
strany povolaných činitelů řešena, ohriziti vážně i jiná odvětví národního hospodářství. Ceny 
zemědělských výrobků uvedeny jsou na přiloženém záznamu pražské plodinové bursy z 8./4. 
1930. 
   Duchovní správou patříme k faře Tuklatské a farnost spravuje pan farář P. Vskočil, velmi 
hodný kněz. V podzimu r. 1929. postavili jsme s obcemi Rostoklaty a Nová Ves společný 
nový hřbitov, nákladem 75.656,50 Kč., podíl naší obce činil 24.237,45 Kč. 
   Okresním úřadem náležíme do Čes. Brodu; okresním hejtmanem jest vrchní rada polit. 
správy pan Konopásek. 
 

– 5 – 
 
   Poštovním úřadem přiděleni jsme k Rostoklatům. V obci máme elektrický proud od r. 1925., 
od elektr. svazu středolab. okresu z Kolína, s okolím spojeni jsme státní telefonní linkou a 
řadou soukromých přijímacích stanic Radiotelefonních. 
   V ostatním poukazujeme Vám na obecní kroniku, která dle zákona snad i v budoucnu bude 
vedena. 
   Jsme založeni vlastenecky; máme rádi naši drahou, svobodnou republiku československou a 
jsme vděčni, že bylo nám dopřáno dočkati se samostatnosti. Žel, že příliš velkým počtem 
různých stran politických (i výstředních) přepolitisováno jest i všechno podnikání veřejné ku 
škodě zdárného vývoje a rozkvětu státu. 
   Věříme, že Vy, budoucnost naše, v lepší svornosti budete pokračovati v práci na národu roli 
dědičné, až nás tu dávno již nebude, nás s pietou vzpomenete a přejeme Vám upřímně. aby 



Vás doba zastihla šťastné a spokojené, jak na hroudě otců, tak i jako zdravou, zdatnou 
generaci našeho národa. 
 
/podpis/ J. Chlapec, rolník č. 1. 
/razítko: * Obecní úřad v Limuzích * Okres Český Brod/ 
 
/Podpisy:/ Srp Jaroslav, majitel čp 4. v Limuzích 
Frant. Chlapec býv. Vlastník č. 1., výměnkář č. 42. 
Vác. Uhlíř 
Václav Vančura 
Vác Horyna majitel usedlostí č. p. 3. v Limuzích 
Jan Prokůpek výminkář na čp. 4. 
Bambásek Oldřich majitel č. 5 
Bambásková Božena výměnkářka č. 5 
Chlapec Václav 
Josef Bejšovec starší č 10 
Jaroslav Hamták majitel čp. 11. 
František Hamták 
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Jan Rejholec, majitel usedlostí č. p. 14. 
Josef Rygl, rolník a obchodník majitel čp. 29. 
Doležalová Marie majitelka čp. 15, 27. 
Marie Nehasilová majitelka usedlostí č. p. 16. 
Josef Píša ob. strážnik čp. 47. 
 
Jest 16. dubna 1930., když ukládáme spis tento do báně věže v Rostoklatech; zaznamenám 
ještě, že týž den přivezli jsme nový zvonek pro obecní zvoničku v Limuzích, ulitý fi 
Manoušek a spol. v Brně, který jsme pořídili z dobrovolných příspěvků některých 
spoluobčanů. Starý byl ve válce světové Rakouskem zabrán, a dosud používali jsme jen 
železný. Zvonice sama ze sbírek opravena r. 1929. a u příležitosti oslav tisíciletí 
svatováclavského, panem farářem Vyskočilem znovu Sv. Václavu zasvěcena; dotud byla sv. 
Janu Nepomuckému. 
 
                                                                                             /Podpis:/ JChlapec 


