OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVII.

Únor 2015

Číslo 2/2015 (299)

Pozvánka na hasičský bál
Základní organizace Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
zve občany
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků
na tradiční

101. hasičský bál,
který se koná v sobotu 14. února 2015
v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA.
Zahájení ve 20,00 hodin. Bohatá tombola.
Vstupné 70,- Kč.

Šťastný Nový rok 2015 přejí
a na hojnou návštěvu se těší tmaňští hasiči!
------------------------------------------------------

Věcné ceny do tomboly se přijímají
v předsálí kulturního domu
ve stejný den v dopoledních hodinách
od 09,00 do 11,00 hodin.
Za dary do tomboly předem děkují pořadatelé.

Prosincové veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň
V pondělí dne 15. prosince 2014 se konalo první řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tmaň, které bylo současně i tím posledním v loňském kalendářním roce. V tomto vydání
OBZORU najdou naši čtenáři základní materiály projednávané na tomto zasedání – zápis č.
5/2014 z tohoto jednání, zprávu rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml., termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2015, rozpočet obce
na rok 2015 a usnesení č. 5/2014 z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zápis č.5 / 2014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
v pondělí dne 15. prosince 2014 od 19:00 hodin v Kulturním domě Tmaň
Přítomno:
13 členů zastupitelstva; omluveni 2 zastupitelé – Mgr. Pavel Pavlásek st.,
Roman Sudík + 14 občanů
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň, a tudíž je schopné usnášení.
K bodu 1. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek
ml. Poté seznámil přítomné s navrženým programem:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
4. Zpráva z rady obce.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Zpráva revizního a kontrolního výboru.
7. Volba předsedů komisí.
8. Schvalování rozpočtu na rok 2015.
9. Prodej nepotřebného majetku.
10. Diskuse a různé.
11. Usnesení a závěr zasedání.
Hlasování o programu
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Miroslava Kepková a Petra Reková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Antonín Kiml a Jiří Eschner.
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 3. listopadu 2014 a zprávu kontrolního a revizního výboru.
K bodu 4.
Starosta obce pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní
body:
• Geosense – aktualizace mapového portálu + rozšíření o veřejné osvětlení a hřbitov;
• prezentace Obce Tmaň na interaktivní tabuli, která je umístěná v Berouně;
• schválené dary: Lince bezpečí, Unicefu, Ochráncům přírody;
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schválení nabídky p. Frančíka – změna projektu komunikace Na Boru;
jednání s p. Masopustem o koupi pozemku;
výsledky předauditu;
schvalování rozpočtových změn radou obce;
výběrové řízení na zateplení školy – I. kolo – zrušeno; II. kolo – vítěz firma Fortel Beroun;
závěrečné vyhodnocení akcí: snížení imisní zátěže – nákup zametacího stroje,
kompostárna;
výroba nových kontejnerů, odprodej starých kontejnerů, vyřazení již nepoužívaných
kontejnerů;
obměna vozového parku Obce Tmaň;
rozpočet Základní školy a Mateřské školy Tmaň;
plán práce rady obce;
rozpočet obce na rok 2015.

K bodu 5.
Paní Mgr. Hana Laňová přednesla zprávu finančního výboru, kde seznámila přítomné s
rozpočtovými změnami č. 8 – 10, které finanční výbor doporučuje ke schválení.
K bodu 6.
Zpráva přednesena v rámci zprávy podané v bodu 3.
K bodu 7.
Volby předsedy sociální komise:
Kandidáti:
Martina Ježková
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Předsedkyní sociální komise byla zvolena Martina Ježková.
Členové komise:
Mgr. Hana Laňová, Lucie Řehořová, Kamila Kantorová, Marcela
Závorová
Volby předsedy sboru pro občanské záležitosti
Kandidáti:
Jarmila Rysová
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Předsedkyní sboru pro občanské záležitosti byla zvolena Jarmila Rysová.
Členové komise:
Mgr. Miroslava Kepková, Petra Foltýnová, Ivana Foltýnová, Jana
Kozlerová, Iva Sulíková, Monika Lisá Šimková.
Volby předsedy kulturní a školské komise
Kandidáti:
Josef Sakáč
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Předsedou kulturní a školské komise byl zvolen Josef Sakáč.
Členové komise:
Silvie Fodorová, Ondřej Svoboda.
Volby předsedy komise veřejného pořádku a životního prostředí
Kandidáti:
Jan Plátěnka
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Členové komise:
Pavel Celta, Radka Nová.
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Volby zástupce zřizovatele Obce Tmaň do školské rady
Kandidáti:
Josef Sakáč
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Kandidáti:
Martina Ježková
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zástupci zřizovatele Obce Tmaň do školské rady byli zvoleni Josef Sakáč a Martina
Ježková.
K bodu 8.
Hlasování o rozpočtu obce na rok 2015
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v podobě, v jaké byl
vyvěšen a projednán.
Hlasování o rozpočtovém výhledu do roku 2018
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozpočtový výhled do roku 2018.
K bodu 9.
Hlasování o prodeji kontejnerů, nákupu nových kontejnerů a likvidaci nepoužívaných
kontejnerů
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo boce souhlasí a schvaluje prodej kontejnerů, nákup nových kontejnerů a
likvidaci nepoužívaných kontejnerů
K bodu 10.
Diskuse a různé:
• pan Josef Sakáč vysvětlil, co je zahrnuto v nákladech na TJ VČS Tmaň v rozpočtu obce.
• sl. Ježková – dotaz, co vše by obsahovala rekonstrukce na fotbalovém hřišti. Vysvětlení
podal pan Josef Sakáč.
K bodu 11.
Mgr. Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení a poté bylo o zbývajících bodech
usnesení hlasováno.
Hlasování o videoprojekci a rozšíření mapového portálu „Geoportál“
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje videoprojekci a rozšíření mapového portálu
„Geoportál“
Hlasování o nákupu užitkového vozu
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
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• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje nákup užitkového vozu – valníku s prodlouženou
kabinou v ceně do 400.000,- Kč včetně DPH
Hlasování o koupi pozemku p.č. 115 / 151 v k.ú.. Tmaň
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje koupi pozemku p.č. 115/151 v k.ú. Tmaň podle
předloženého návrhu smlouvy v ceně 67.100,- Kč
Hlasování o výsledku výběrového řízení na zateplení ZŠ a MŠ Tmaň
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje výsledek výběrového řízení na zateplení ZŠ a MŠ
Tmaň, tj. vítězství firmy FORTEL s nabídnutou cenou 5.173.487,- Kč
Hlasování o závazném stanovisku – dotace na provoz ZŠ a MŠ Tmaň
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje závazné stanovisko - dotaci na provoz ZŠ a MŠ
Tmaň na rok 2015 ve výši 1.500.000,- Kč
Hlasování o rozpočtových změnách
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozpočtové změny č. 8, 9, 10.
Hlasování o opatření k rozpočtovým změnám
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje opatření k rozpočtovým změnám – pověření rady
obce ke schvalování rozpočtových změn.
Hlasování o plánu práce rady obce a zastupitelstva obce
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje plán práce rady obce a zastupitelstva obce na rok
2015.
Hlasování o delegování Mgr. Pavla Pavláska ml. k zastupování obce Tmaň na valných
hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje delegování Mgr. Pavla Pavláska ml. k zastupování
obce Tmaň na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. ve
volebním období 2014 – 2018, náhradníkem jmenuje Jana Plátěnku.
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Hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – Reko SKAO Tmaň na pozemku p.č. 584/2 v k.ú. Tmaň.
Zpráva rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 15. prosince 2014
přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Zpráva rady obce tentokrát zachycuje kratší období, nicméně obsahuje několik důležitých
návrhů, které je třeba schválit, a které jsou pro obec klíčové.
• Rada obce schválila dva nákupy v oblasti prezentace obce. Jednak se jedná o rozšíření
geoportálu obce od firmy GEOSENSE, jednak zhotovení videoprezentace firmou
DARUMA.
• Geoportál obce by měl být rozšířen o dva tzv. pasporty – a sice pasport hřbitova a
pasport veřejného osvětlení, které jsou určeny pro vnitřní potřebu obecního úřadu a
správu. Dále by měl být rozšířen o tzv. císařské otisky stabilního katastru – to jsou
nejstarší katastrální mapy našeho území. Dodávka obsahuje i aktualizaci dosavadní
podoby geoportálu obce.
• Prezentace od firmy DARUMA je určena pro informační panel na berounském náměstí a
obsahuje jeden spot v rozsahu sedmi snímků a mluveného slova v délce 35 sekund.
Cena prezentace je cca 21 000,- Kč na období tří let. Prezentační videospot se stává
majetkem obce.
• Na jednáních rady obce byly také schváleny dva menší dary. Jedná se o dar Lince
bezpečí ve výši 1000,- Kč (jako každoročně), a o dar organizaci Unicef ve výši 2000,- Kč
určený na hygienickou prevenci v rodinách v oblastech postižených epidemií Eboly
v západní Africe.
• Schválena a přijata byla také nabídka ing. Frančíka (autor projektu sítí a komunikací Na
Boru) na zhotovení návrhů úprav komunikací Na Boru. Varianty budou konzultovány a
jedna z nich posléze realizována tak, aby mohla úspěšně proběhnout kolaudace stavby
(komunikací).
• Důležitým bodem dnešního veřejného zasedání je také schválení návrhu smlouvy na
koupi pozemku p.č. 115/151 v k.ú. Tmaň od současného majitele pana Masopusta, který
je vám předkládán. Pozemek se nyní nachází z velké části pod novou komunikací a
přilehlým stanovištěm kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). Celá záležitost
měla složitější vývoj a v případě potřeby se k ní vrátíme v diskuzi.
• Rada obce se také seznámila s výsledky auditu, který proběhl v měsíci říjnu 2014.
V souvislosti s výsledky byla vypracována směrnice k rozpočtovému hospodaření, která
je nyní předkládána zastupitelstvu ke schválení. Směrnice určuje pravidla pro
schvalování výdajů a rozpočtových změn radou a zastupitelstvem obce.
• Dne 30. listopadu 2014 proběhlo také výběrové řízení na dodávku zateplení budov
Základní školy a Mateřské školy Tmaň, které proběhlo neúspěšně, protože dva kandidáti
ze tří nesplnili podmínky zadání. Následně proběhlo druhé kolo, ze kterého vzešla jako
vítěz firma FORTEL Beroun s nabídkou ve výši 5 173 487,- Kč bez DPH. Výsledek
výběrového řízení je dnes předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
• V listopadu a prosinci 2014 také byly odevzdány poslední podklady pro Závěrečné
vyhodnocení akce (ZVA) v dotačních programech „Snížení imisní zátěže“ (termín ZVA
25. 11.) a „Obecní kompostárna“ (ZVA 15. 12.).
• Na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce je důležitějším bodem kompostárna.
Součástí podkladů pro ZVA byl také provozní řád kompostárny. Vyjádření Odboru
životního prostředí Městského úřadu Beroun k provoznímu řádu jsme získávali déle, než
jsme čekali, ale nyní jsou již podklady kompletní. Provozní řád mimo jiné popisuje zhruba
způsob nakládání s biologicky odbouratelným odpadem. Tato pravidla budeme muset
v budoucnu zapracovat do nové verze vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce. Její přijetí nás čeká zřejmě na příštím veřejném
zasedání zastupitelstva obce v březnu 2015, protože podle současné legislativy musí
vyhláška obsahovat právě zpracovanou novou povinnost obcí třídit a řešit biologicky
odbouratelný odpad a také železo.
• Pro zajištění provozu kompostárny a sběrného dvora v novém režimu rozhodla rada obce
o nákupu dvou nových velkoobjemových kontejnerů, jednoho o výšce 1,5m pro bioodpad
a druhého o výšce 1m pro zeminu, stavební suť a jiné druhy materiálu. Cena obou
kontejnerů činí 70 300,- Kč bez DPH.
• V souvislosti s nákupem nových kontejnerů, které budou přemísťovány na vleku za
traktor, navrhuje rada obce zastupitelstvu schválit návrh na odprodej dvou kusů
kontejnerů na kontejnerový nosič Škoda 706 za nabídnutou cenu 60 000,- Kč.
• Dalších pět kusů kontejnerů na kontejnerový nosič Škoda 706, které jsou zkorodované,
by bylo sešrotováno. Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit likvidaci těchto pěti
kontejnerů a vyřadit je z evidence majetku.
• Vozidlo Škoda 706 má propadlé osvědčení o technické kontrole od dubna 2014 a je
nepojízdné. Dne 20. prosince 2014 končí vozidlu povinné pojištění odpovědnosti za
škody způsobené provozem vozidla a bude převedeno do depozitu.
• V měsíci listopadu 2014 proběhly drobné opravy silnic v obci, během kterých se projevil
neuspokojivý stav a poruchovost vozidel Multicar a Magma a na zasedáních rady byl
proto projednán postup při obměně této části vozového parku. V první fázi by bylo
zakoupeno jiné užitkové vozidlo, následně provedena oprava, repase, či výměna vozidla
Multicar a nakonec prodej vozidla Magma.
• Vzhledem k tomu, že v letošním rozpočtu obce jsou dostatečné rezervy, navrhuje rada
obce zastupitelstvu schválit nákup užitkového automobilu v ceně do 400 000,-Kč.
Jednalo by se o valník s nejméně pětimístnou (dlouhou) kabinou, které by mohlo
posloužit k přesunu všech stálých členů obecní čety najednou. Následné kroky v obměně
vozidel by proběhly v průběhu roku 2015.
• Rada obce také projednala rozpočet školy a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
dotaci na provoz Základní školy a Mateřské školy Tmaň na rok 2015 ve výši 1 500 000,Kč, stejné jako v roce 2014.
• Rada také předkládá zastupitelstvu obce ke chválení rozpočtové změny 8, 9 a 10.
Rozpočtové změny 10 souvisejí s nákupem vozidla a dvou velkoobjemových kontejnerů.
• Možná nejdůležitějším materiálem, který je dnes zastupitelstvu obce předkládán ke
schválení, je rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný ve výši
19 891,- Kč a byl řádně vyvěšen na úřední desce obce.
• Dalším bodem, který dnes máme schválit, je plán práce rady a zastupitelstva obce, který
je zastupitelům předkládán v tištěné podobě.
• V měsíci lednu 2015 proběhne valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun a.s. Rada navrhuje zastupitelstvu obce schválit jako delegáta za obec jako
akcionáře mne, tj. starostu obce, jako náhradníka pana Jana Plátěnku.
• Poslední návrh předkládaný ke schválení jsou kandidáti na předsedy komisí a členové
komisí.
Děkuji za pozornost.
Termíny řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce Tmaň v roce 2015
Řádná veřejná zasedání zastupitelstva obce Tmaň se budou v kalendářním roce 2015 konat
vždy v pondělí od 19:00 hodin v Kulturním domě v těchto termínech:
• pondělí 16. března 2015;
• pondělí 15. června 2015;
• pondělí 14. září 2015;
• pondělí 14. prosince 2015.
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Rozpočet obce Tmaň na rok 2015
Příjmy
Příjmy z daní, místní poplatky, správní poplatky
Příjmy z lesa
Rybníky
Vytěžené prostory
OBZOR
Nájem Kulturního domu
Sponzorské dary – Vápenka Čertovy schody a.s.
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitovní poplatky
Místní hospodářství
Vyúčtování za odvoz odpadů
Kurýrní služba
Úroky, dividendy
Celkem
Výdaje
Les včetně lesoparku
Silnice včetně studie na úpravu silnic
Dopravní obslužnost
Náklady na vodu
Náklady na kanalizaci
Náklady na školu včetně zateplení a sanace zdiva
Dotace na školu
Náklady na školu v přírodě
Náklady na knihovnu
Náklady na kroniku
Kulturní památky
Náklady na rozhlas
Náklady na OBZOR
Náklady na Kulturní dům
Náklady na sbor pro občanské záležitosti
Náklady na tělovýchovnou jednotu
Náklady na práci s mládeží – úprava hřiště, příspěvek Vrtule
Příspěvek na Domov důchodců Zdice
Příspěvek zdravotně postiženým
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení + bankovní poplatky
Náklady na nebytové prostory – elektřina, opravy
Veřejné osvětlení – opravy a údržba
Náklady na hřbitov
Místní hospodářství – dokončení váhy, oprava povrchu u
kulturního domu, pojištění
Nebezpečné odpady
Náklady na svoz a likvidaci odpadů
Separovaný sběr
Sběrný dvůr
Kompostárna
Příspěvek ochráncům přírody
Zeleň
Sbor dobrovolných hasičů včetně příspěvku
Zastupitelstvo obce
Náklady na správu
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15.328.300,00
36.000,00
15.000,00
2.500.000,00
2.500,00
10.000,00
230.000,00
950.000,00
220.000,00
5.000,00
130.000,00
170.000,00
185.000,00
110.000,00
19.891.800,00
60.000,00
150.000,00
300.000,00
10.000,00
10.000,00
6.870.700,00
1.500.000,00
60.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
12.000,00
18.000,00
150.000,00
75.000,00
360.000,00
210.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
615.000,00
270.000,00
30.000,00
875.000,00
40.000,00
950.000,00
80.000,00
60.000,00
150.000,00
1.000,00
2.200.000,00
100.000,00
1.170.000,00
2.175.000,00

Převod na Sociální fond
Platba daně za obec
Příspěvek na Klonk + Klub důchodců
Převod do rezervy
Celkem

200.000,00
250.000,00
45.000,00
640.100,00
19.891.800,00

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 15.
prosince 2014 v Kulturním domě ve Tmani
I.
Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 3.11.2014
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru panem Jiřím Eschnerem;.
2) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou starostou
panem Mgr. Pavlem Pavláskem ml.;
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní finančního výboru paní Mgr.
Hanou Laňovou;
4) výsledky auditu.
II.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) videoprojekci a rozšíření mapové portálu „ Geoportál“;
2) prodej dvou kusů velkoobjemových kontejnerů za celkovou cenu 60.000,-Kč;
3) nákup dvou kusů velkoobjemových kontejnerů;
4) likvidaci šesti kusů velkoobjemových kontejnerů;
5) nákup užitkového vozu – valníku s prodlouženou kabinou v ceně do 400.000,- Kč
s DPH;
6) koupi pozemku p.č. 115/151 v k.ú. Tmaň podle předloženého návrhu smlouvy
v ceně 67.100,- Kč;
7) výsledek výběrového řízení na zateplení Základní školy a Mateřské školy Tmaň,
tj. vítězství firmy FORTEL s nabídnutou cenou 5.173.487,- Kč;
8) závazné stanovisko – dotaci na provoz Základní školy a Mateřské školy Tmaň na
rok 2015 ve výši 1.500.000,- Kč;
9) rozpočtové změny č. 8, 9 a 10;
10) opatření k rozpočtovým změnám – pověření rady obce ke schvalování
rozpočtových změn;
11) rozpočet obce na rok 2015 v podobě v jaké byl vyvěšen a projednán
12) rozpočtový výhled do roku 2018;
13) plán práce rady obce a zastupitelstva obce na rok 2015;
14) delegování Mgr. Pavla Pavláska ml. k zastupování obce Tmaň na valných
hromadách společnosti Vodovody a Kanalizace Beroun, a.s. ve volebním období
2014 – 2018, náhradníkem jmenuje Jana Plátěnku;
15) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Reko SKAO Tmaň na
pozemku p.č. 584/2 v k.ú. Tmaň;
16) Volbu předsedkyně sociální komise Martinu Ježkovou, členové komise: Mgr.
Hana Laňová, Lucie Řehořová, Kamila Kantorová, Marcela Závorová;
17) Volbu předsedkyně sboru pro občanské záležitosti paní Jarmilu Rysovou, členové
komise: Miroslava Kepková, Petra Foltýnová, Ivana Foltýnová, Jana Kozlerová,
Iva Sulíková, Monika Lisá Šimková;
18) Volbu předsedy komise kulturní a školské pana Josefa Sakáče, členové komise:
Silvie Fodorová, Ondřej Svoboda
19) Volbu předsedy komise veřejného pořádku a životního prostředí pana Jana
Plátěnku, členové komise: Pavel Celta, Radka Nová.
20) zástupce zřizovatele Obce Tmaň do školské rady Martinu Ježkovou a Josefa
Sakáče
III.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
1) členy revizního a kontrolního výboru: Igor Vostárek, Jaroslav Karmazín
2) členy finančního výboru: Mgr. Hana Laňová, Pavel Pavlásek starší, Pavel Rys.
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IV.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce.
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.
3) dořešit zrušení plánovacích smluv se stavebníky „Na Boru“

Obecně závazné vyhlášky (2. část)
Na začátku každého volebního období přinášíme našim čtenářům texty aktuálních obecně
závazných vyhlášek platných v obci. Druhou jejich část přinášíme v tomto čísle OBZORU.
Originály textů obecně závazných vyhlášek jsou uloženy na Obecním úřadu ve Tmani, kam
se mohou občané v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností obrátit se žádostí o podání
vysvětlení.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 16. prosince 2013 usneslo vydat na
základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku, u velkých a
bojových plemen na vodítku a s náhubkem, nikdy ne volně
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů
2. Veřejným prostranstvím obce se rozumí všechna místa, která slouží k veřejnému užívání.
Z hlediska této vyhlášky se jedná zejména o náves, ulice, místní komunikace, chodníky,
hřiště, zatravněné plochy a další místa, do nichž není obecně závazným předpisem
zakázán vstup.
3. Splněním povinností v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa,
jeho vlastník či doprovázející osoba.
Článek II
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství
1. Volné pobíhání psů je dovoleno po dohodě Obce Tmaň s uživateli pozemků (zemědělci a
myslivci) na pozemcích v bezprostřední blízkosti obce dle předloženého situačního
plánu, který je součástí této vyhlášky.
2. Volné pobíhání psů je dovoleno na vymezených pozemcích v době vegetačního klidu
anebo tehdy, kdy nedojde ke škodám na zemědělských kulturách či na volně žijící zvěři.
Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky nahrazuje další práva a povinnosti osob stanovené dalšími
právními předpisy.
2. Porušení této obecně závažné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, jiný správní
delikt nebo trestný čin.
Článek IV
Účinnost
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Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností 15. Dnem po dni jejího vyhlášení.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Macourek Václav
starosta obce

Sakáč Josef
místostarosta

Poznámka:
Součástí této vyhlášky je příloha s mapkou s vyznačenými pozemky, na kterých je možné
v bezprostřední blízkosti obce volné pobíhání psů. Z technických důvodů není součástí textu
otištěného v OBZORU – zájemci nechť se obrátí na pracovnice Obecního úřadu ve Tmani,
kde mohou do plánku nahlédnout.

OBEC TMAŇ
vnitřní předpis č. 1 / 2011:
Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení obce Tmaň
Platnost od 20. 6. 2011, účinnost od 8. 7. 2011. Schválilo zastupitelstvo obce Tmaň
usnesením č. 3, na veřejném zasedání, které se konalo dne 20. června 2011.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Obec Tmaň v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a celkového vzhledu obce
vytvořilo v roce 1998 fond rozvoje bydlení obce Tmaň (dále jen "fond"), který slouží ke
zvelebení obytných budov na území obce Tmaň. Tento vnitřní předpis aktualizuje pravidla
čerpání půjček z fondu.
Článek 2
Příjmy fondu
1) Splátky půjček, poskytnutých obcí z fondu vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy
z nich.
2) Částka z rozpočtu, vyčleněná vždy každoročně v rámci schvalování rozpočtu obce.

1)

2)

3)

4)

5)

Článek 3
Výdaje fondu
Prostředky fondu je možné použít v souladu s těmito pravidly:
a. Pro vlastníky obytných budov a bytů na poskytnutí účelových půjček k úhradě
nákladů na opravu a modernizaci bytového fondu, popř. na v této souvislosti
prováděné stavební práce a to za podmínek dle článku 3 odst. 2 a 3 a dle
dalších podmínek uvedených v čl. 5 těchto pravidel.
b. K úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu, popř.
na v té souvislosti prováděné stavební práce, a to za podmínky vrácení
použitých prostředků zpět do fondu.
c. Na úhradu nákladů souvisejících s vedením samostatných účtů u České
spořitelny, a.s.
Poskytování účelových půjček dle článku 3 odst. 1 písm. a) je možné za podmínek,
specifikovaných v příloze č. 1 těchto pravidel (kód, účel, lhůta splatnosti, úrok, horní
hranice).
Jednotlivé typy půjček lze kumulovat, do výše 100 000 Kč na RD a 200 000 Kč na BD, s
výhradou kódu č. 04 - obnova fasády a č. 05 - zateplení obvodového pláště, které
nemohou být poskytnuty na 1 objekt. Půjčky nelze poskytnout opakovaně na 1 titul u
téhož domu a téhož bytu.
Z fondu lze dále poskytnout půjčku na likvidaci následků živelné události (povodeň,
požár, vichřice, krupobití) vlastníkům obytných budov a bytů. Lhůta splatnosti 8 roků,
úrok 6 % p.a., maximální částka 100.000 Kč.
Půjčku je nutno čerpat do 1 roku od podpisu smlouvy mezi obcí a uživatelem.
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1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

Článek 4
Výběrové řízení
Půjčka z fondu je vlastníkům obytných budov a bytů poskytnuta na základě výběrového
řízení. Výběrové řízení organizuje Obecní úřad Tmaň pro každý kalendářní rok
samostatně. Stanovení pravidel výběrového řízení je v kompetenci rady obce. Rada obce
také určí postup při výběrovém řízení v případě, že aktuální objem finančních prostředků
ve fondu bude nižší než součet požadovaných finančních prostředků u všech
vyhovujících žádostí v daném výběrovém řízení.
Podmínky výběrového řízení se oznamují obvyklým způsobem, např. na úřední desce, v
obecním zpravodaji a na internetových stránkách obce Tmaň. Přihlášky do výběrového
řízení, tj. žádosti o půjčku, lze odevzdávat v průběhu celého roku a budou vyřízeny v
termínech navazujících na zasedání zastupitelstva obce. Radě obce je vyhrazena
možnost stanovit jinou lhůtu pro podání žádosti, tato skutečnost bude oznámena
nejméně 30 dní předem výše uvedeným způsobem.
Půjčka může být poskytnuta jen žadateli, u kterého nejsou evidovány obcí pohledávky po
splatnosti.
Přihláška do výběrového řízení musí minimálně obsahovat:
a. jméno a příjmení fyzické nebo název právnické osoby a jméno a příjmení
jejího zástupce,
b. adresu trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,
c. popis účelu, na který je půjčka požadována, přihlašuje-li se více účelů, pak
popis každého z nich jednotlivě,
d. přesné označení obytné budovy či stavby, tj.:
i. adresu (ulice, číslo popisné a číslo orientační), katastrální území a
číslo parcely;
ii. doklad o vlastnictví k obytné budově nebo stavbě;
iii. stavební povolení, nebo zpracovanou žádost o stavební povolení nebo
ohlášení zamýšlené stavby, případně kopii technické dokumentace
stavby, ze které je patrné zamýšlené provedení stavby;
e. smlouvu o dílo nebo předběžnou dohodu s dodavatelem stavebních prací s
rozpočtem popř. propočtem nákladů, při svépomoci rozpočet popř. propočet
nákladů, který při realizaci bude doložen fakturami a jinými doklady o pořízení
a zaplacení;
f. předpokládaný termín dokončení stavební akce;
g. požadovanou výši půjčky s respektováním její horní hranice dle pravidel;
h. prohlášení o celkovém finančním zajištění zamýšlené stavební akce;
i. návrh na stanovení záruky na poskytovanou půjčku ve výši 100 %
předpokládané půjčky (např. ručení nemovitostí, cennými papíry, třetí osobou,
směnkou), potvrzení o příjmech;
j. čestné prohlášení o bezdlužnosti.
Přihlášky do výběrového řízení, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje,
mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
Výběrové řízení realizuje rada obce, která navrhne poskytnutí půjček ke schválení
zastupitelstvu obce.
O výsledku výběrového řízení budou po schválení zastupitelstvem obce všichni
přihlášení účastníci písemně informováni s tím, že právo uzavřít smlouvu o půjčce
zanikne, pokud se vybraný účastník nedostaví do 30 dnů od vyrozumění k sepsání
smlouvy o půjčce.
Na poskytnutí prostředků z fondu není právní nárok.

Článek 5
Smlouva o půjčce
1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře obec Tmaň smlouvu o
půjčce, a to zpravidla do 30 dnů od schválení tohoto majetkoprávního úkonu
zastupitelstvem obce.

12

2) Smlouvou bude upraven režim čerpání prostředků fondu mezi obcí a žadatelem o půjčku
z fondu.
3) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a. smluvní strany;
b. identifikaci typu půjčky podle čl. 3, tj. účel, lhůtu splatnosti, úrok a výši půjčky;
c. režim čerpání půjčky (předložení dokladu o pořízení a zaplacení);
d. režim splácení půjčky (úroky, jistina), termíny jednotlivých splátek;
e. způsob splácení;
f. závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu;
g. smluvní pokutu za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 % z poskytnuté
částky);
h. záruka za půjčku;
i. podmínku dodržení stavebních předpisů (bezodkladné vrácení celé půjčky při
jejich porušení);
j. závazek uživatele pojistit nemovitost.
Článek 6
Ustanovení doplňková, přechodná a závěrečná
1) Obytnou budovou se pro účely těchto pravidel rozumí budova splňující podmínky
uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy. Články 1 až 8 uvedené ČSN platí v plném
rozsahu, k ostatním článkům bude přihlédnuto přiměřeně k rozsahu úprav.
2) Při kumulaci více půjček s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy nebo bytu u
jednoho uživatele bude pro každou půjčku samostatně stanovena lhůta splatnosti a úrok
podle čl. 3 odst. 2 pravidel.
3) Systém poskytování a čerpání půjček, upravených těmito pravidly, podléhá kontrole obce
Tmaň.
Podmínky poskytnutí půjčky (účel, splatnost, úrok, horní hranice)
Kód

Účel

Lhůta
splácení

Úrok

Horní hranice
(Kč)

01

Obnova střechy na dům starší 20 let

3 roky

6%

100 000 RD
200 000 BD

02
03
04

Zřízení plyn., elektr. nebo jiného ekol. vhodného
vytápění
Dodatečná izolace domu proti spodní vlhkosti
Obnova fasády domu staršího 10 let

3 roky
2 roky
4 roky

6%
6%
6%

05

Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let

3 roky

6%

06

3 roky

3%

07

Zřízení či rekonstrukce kanalizační a vodovodní
přípojky
Vybudování WC, koupelny v obytném domě

40 000 byt
20 000 RD
50 000 RD
100 000 BD
100 000 RD
200 000 BD
50 000

3 roky

6%

08

Vestavby bytu do půdního prostoru

6 let

6%

09

Rekonstrukce bytového jádra

4 roky

6%

10
11
12
13

Rekonstrukce balkonu
Napojení na DČOV včetně jejího zařízení
Výměna oken
Rekonstrukce ÚT staršího 10 let

2 roky
3 roky
4 roky
6 let

6%
6%
6%
6%

50 000 na 1
byt. jedn.
100 000 na 1
byt. jedn.
50 000 na 1
byt. jedn.
20 000
50 000
60 000
80 000

Výroční valná hromada SDH Tmaň
V sobotu 24. ledna 2015 se konala na Louníně výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Tmaň. Na jejím programu bylo zhodnocení činnosti v roce 2014 a přijetí plánu práce
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na rok 2015. Na následujících stránkách jsou základní dokumenty z tohoto jednání – zpráva
starosty SDH Tmaň br. Víta Hofmanna o činnosti v roce 2014, zpráva sestry Martiny Ježkové
o činnosti Mladých hasičů v roce 2014, plán práce na letošní rok a text usnesení z tohoto
jednání.
Zpráva starosty SDH Tmaň br. Víta Hofmanna o činnosti v roce 2014
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň abychom zhodnotili
činnost našeho Hasičského sboru za náročný rok 2014 a zároveň si stanovili úkoly pro rok
2015.
Úvodem chci mezi námi přivítat nové členy a to sestru Terezu Macourkovou a bratry Michala
Macourka, Petra Mandu a Martina Smíška. Dále nové mladé hasiče: Pavlínu Foltýnovou,
Kateřinu Kronaweterovou, Míšu Laňovou, Kristýnu Pelecháčovou a Vojtu Karmazína –
vítáme Vás.
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 78 řádných členů, 5 čestných členů, z toho 13 žen a 23
mladých hasičů. Disponuje následující požární technikou: nákladním automobilem Škoda
706, CAS-25 RTHP, technickým automobilem VW Transporter a dopravním automobilem
Ford Tranzit. Dále stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12 zásah, pojízdnou stříkačkou DS-16 a
stříkačkou PPS-8 s vybavením, umístěnou na Louníně.
V našem sboru v uplynulém roce bylo svoláno 6 schůzí výboru, kde se řešily aktuální otázky
a potřeby sboru, dále 1 výroční valná hromada a 4 pracovní schůze.
Na údržbě výstroje a výzbroje, údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště
za pomoci mladých hasičů bylo odpracováno celkem 832 brigádnických hodin. Při přípravě
kulturních akcí bylo odpracováno 86 brigádnických hodin. Usnesení výroční valné hromady
ze dne 25. ledna 2014 bylo průběžně plněno.
Rok 2014 se nesl od začátku ve znamení oslav 110. výročí založení sboru a tímto směrem
se odvíjela i naše činnost. SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku mimo běžné
činnosti následující akce:
• Dne 25. ledna 2014 se konala výroční valná hromada v hostinci „ U Boušků“ ve Tmani.
• Dne 14. února 2014 jsme započali s přípravou výročního 100. hasičského bálu, který se
konal následující den od 20:00 hodin. Tento ples byl jakožto výroční pojat poněkud
neobvykle – předtančení provedené mladými hasiči sklidilo velký potlesk, a půlnoční
překvapení bylo jen třešinkou na dortu vydařeného plesu. Ti, kteří se našeho plesu
zúčastnili, mi jistě dají za pravdu, že se ples velice vydařil. Tímto děkuji všem
pořadatelům a ostatním členům, kteří se podíleli na této akci. Věřím, že i ten letošní, 101.
bál se nám povede připravit zdárně a že jej navštíví velký počet návštěvníků. Bude se
konat 14. února 2015. K tanci a poslechu zahraje osvědčená kapela GAMA.
• Dne 5. dubna 2014 jsme provedli jarní vyčištění, vyvezení nánosu a opětovné napuštění
požární nádrže. Zároveň mladí hasiči provedli úklid odpadků v obci. Kde nasbírali plnou
multikáru.
• Dne 30. dubna 2014 byl proveden úklid hasičského areálu a příprava pro pálení
čarodějnic. Následné pálení čarodějnic se setkalo s úspěchem a obešlo se bez zranění.
• Dne 9. května 2014 jsme započali s přípravou areálu na okrskovou soutěž, která se
konala následující den, a my jsme byli tento rok pověření její organizací. Při soutěži nám
počasí dopřávalo, avšak štěstí nikoli, a tak jsme skončili na posledním místě. Zato naše
ženy získaly místo první.
• Dne 31. května 2014 jsme uspořádali ve spolupráci s Mysliveckým sdružením HORA
Tmaň, Občanským sdružením Vrtule a Obecním úřadem ve Tmani Den dětí. V dopolední
části předvedli naši mladí hasiči zásah na hořící patrový dům, se záchranou raněné
osoby a následnou likvidací požáru za což sklidili velký potlesk.
• Dne 21. června 2014 se část soutěžního družstva mužů vydala na memoriál do Radouše
– kde bylo opět skvěle připravené zázemí, bohužel vzhledem k závadě na sacím vedení
bylo družstvo v soutěži diskvalifikováno.
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Dále jsme během června, července a srpna provedli kontrolu veškerých vozidel, výstroje
a výzbroje nejen po stránce technické, ale i estetické. Byly zhotoveny a umístěny polepy
vozidel dle vyhlášky a zároveň tak, aby vozidla reprezentovala naší obec. Rozhodli jsme
o úpravě dispozice zbrojnice pro rychlejší využití výzbroje a výstroje, lepší přehlednost a
uspořádání, dále byl proveden generální úklid a výmalba prostor.
• Ve dnech 15. – 24. srpna 2014 jsme uspořádali soustředění Mladých hasičů v Bohutíně u
Příbrami, kde byl připraven pro děti každodenní náročný program. Často náročnější pro
nás pořadatele, než pro děti, jelikož přípravě a zároveň chodu tábora bylo nutno věnovat
symbolických 27 hodin denně. Za tuto námahu nám bylo odměnou, že se zde našim
mladým hasičům líbilo. A tak bych rád za veškerou práci a každodenní dřinu poděkoval
zejména vedoucím Mladých hasičů, kuchařkám za chutnou stravu, dále ostatním členům,
bez kterých by soustředění nemohlo být realizováno. Místnímu SDH a občanům
Bohutína za ochotnou výpomoc a v neposlední řadě děkujeme AUTODOPRAVĚ Petr
Krejčí za transport materiálu a proviantu, kterého bylo opravdu mnoho.
• Dne 2. srpna 2014 jsme se vypravily do Bohutína na memoriál, kde jsme získali 4. místo
ze 13 družstev a naše ženy skončily celkově druhé.
• Dne 12. září 2014 vyvrcholily přípravy na oslavy založení sboru, dolaďovali jsme do
nočních hodin poslední detaily a hledali, náhradu za nedodanou objednávku
upomínkových předmětů. Zároveň jsme připravovali program pro případ deště, který celý
den hrozil. Následující den pro nás začal, již v 6:00 hodin, kdy proběhla ranní porada a
rozdělení úkolů na jednotlivé části dne. Od 8 hodin naplno vypukl den, který měl za úkol
oslavit 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Tmaň a vzpomenout na založení
sboru na Louníně. Dopolední část – slavnostní průvod obcí, výstava historických
dokumentů a techniky v požární zbrojnici zakončená slavnostním obědem pro hosty se
vydařila. Odpolední část, kde se konala ukázka požárního útoku mladých hasičů, dále
soutěž v požárním útoku, se pomalu překlenula k přátelskému posezení a diskusi nad
historií. Den byl završen večerní taneční zábavou, které se zúčastnili rovněž hosté ze
širokého okolí a z Příbramska. Dle ohlasů se oslavy vydařily a zúročily se tak náročné
přípravy na tuto akci. Za hojnou účast a pomoc členů našeho sdružení bych rád
poděkoval.
• V říjnu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže a při této příležitosti jsme
provedli taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vody a přezkoušení stavu
veškerého dopravního a sacího vedení. Dále proběhl podzimní úklid hasičské zbrojnice.
A úklid areálu.
• Dne 29. listopadu jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního stromku a
s následným úklidem.
• V prosinci jsme provedli zimní kontrolu a zazimování soutěžní techniky a při malém
posezení členů jsme zhodnotily průběh roku 2014.
Na letošní rok je v plánu významná rekonstrukce hasičského areálu u požární nádrže.
Jelikož je tento nyní hojně využíván nejen hasiči při tréninku a výcviku zejména mladých
hasičů, ale také základní a mateřskou školou a rovněž nejrůznějšími spolky v obci, je nutné
zde vytvořit zázemí odpovídající dnešním požadavkům a velikosti obce.
Během roku jsme dovybavili zbrojnici nářadím pro údržbu a opravy. Byla zakoupena sada
zásahových hadic a soutěžní vybavení pro mladé hasiče. Dále proběhla výměna motoru na
PS – 12 za motor od pana Veselého o obsahu 1500 ccm, zhotovení nové elektroinstalace a
úprava vývěvy.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2014 zasahovala 2x při požáru, dále jsme se
zúčastnili 2 taktických cvičení a několika technických zásahů v obci. Zástupci jednotky se
zúčastnili povinného školení a zkoušek na stanici HZS Beroun.
Dále jednotka zajišťovala několikadenní požární hlídky při rekonstrukci koksového
hospodářství a vyzdívce šachtové pece na VČS.
V roce 2014 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům: bratrovi
Zdeňku Mrkáčkovi, bratrovi Pavlu Foltýnovi, bratrovi Václavu Macourkovi a sestře Marii
Křivohlavé. Ještě jednou blahopřejeme.
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Závěrem děkuji výboru naší organizace, našim soutěžním družstvům, mladým hasičům a
ostatním členům za přízeň a aktivní přístup. Dále bych chtěl poděkovat bývalému starostovi
obce panu Václavu Macourkovi a radě obce Tmaň za pochopení a spolupráci, též děkuji
novému starostovi obce panu Mgr. Pavlu Pavláskovi ml. za operativní řešení požadavků.
Dále děkuji zastupitelstvu obce, akciovým společnostem Vápence a Velkolomu Čertovy
schody, základní organizaci Odborového svazu STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS, firmám
AUTODOPRAVA – Petr Krejčí, AUTODOPRAVA – Václav Kozler, AUTODOPRAVA –
Vlastimil Hájek i ostatním sponzorům za podporu v naší činnosti. V neposlední řadě také
děkuji všem občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru. Děkujeme, každé pomoci si
vážíme.
Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2014 přednesená sestrou Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a mílí hosté,
rok se s rokem sešel a já bych vás opět ráda seznámila s činností našeho kolektivu mladých
hasičů, tentokráte za rok 2014. Tento rok byl pro náš sbor obzvláště významný, slavili jsme
110. výročí založení sboru a také 100. hasičský bál. Na obě akce se připravovali i naši mladí
hasiči. O každé z akcí budu hovořit ještě blíže.
Teď bych ráda konstatovala obecné věci z činnosti kolektivu. Do našich aktivit a soutěží bylo
zapojeno 23 dětí, z toho pravidelně chodí 21. Stejně jako v předchozím roce se kolektiv
schází dvakrát týdně. Schůzky probíhají v klubovně, tělocvičně, hasičské zbrojnici a na
hasičském areálu. Během schůzek probíhají cvičení v oblasti hasičské odbornosti, prevence,
sportu, ale i v oblasti výtvarné. Celkem se v roce 2014 uskutečnilo 76 schůzek. Mimo
schůzky se mladí hasiči zúčastnili soutěží, různých akcí, výletů a výprav.
První akcí v roce 2014 byla účast na výroční valné hromadě sboru. Po celý leden a část
února probíhala příprava vystoupení na hasičský ples. Těsně před plesem se celý kolektiv
usilovně věnoval výrobě výzdoby a pomáhal při přípravě samotného plesu. 15. února večer
pak naši mladí hasiči svým vystoupením, které sklidilo velký úspěch, zahájili 100. hasičský
ples.
V březnu jsme se jako každý rok zapojili do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, ve které se nám však i nadále nedaří postoupit ze základního kola.
V sobotu 15. března se uskutečnil 19. ročník turistické akce „Loučení se zimou“ na
Koukolově hoře, na který jsme se s kolektivem MH vydali.
Na neděli 30. března byla domluvena exkurze v hasičské zbrojnici v Berouně. Profesionální
hasiči nás provedli po hasičské zbrojnici, kde jsme okoukli hasičskou techniku a dověděli se
zajímavosti z činnosti hasičů „profíků“.
První sobotu v dubnu se členové sboru vrhli na čištění hasičské nádrže a úklidu jejího okolí.
Mladí hasiči se nejdříve věnovali sběru odpadků v obci a pak se přidali k úklidu na koupališti.
Na konci dubna proběhlo na hasičském areálu tradiční pálení čarodějnic, mladí hasiči vyrobili
čarodějnici a pomáhali též s přípravou na večerní akci.
10. května na náš sbor vyšlo pořádání okrskové soutěže v požárním sportu. Jako zpestření
mladí hasiči na začátku provedli požární útok, což bylo bráno i jako cvičení před jarním
kolem Hry plamen. O týden později nás totiž čekal náročný víkend. V sobotu a neděli byla
naplánována Hra plamen v Oseku, do které jsme šli s velkou nadějí na úspěch, jelikož
z podzimního kola se mladší družstvo drželo na třetím místě. V sobotu probíhaly disciplíny
požární útok a štafeta 4 x 60 m, které absolvovali jak starší tak mladší žáci. Obě družstva si
nevedla špatně. V neděli pak starší žáci za velmi nepříznivého počasí provedli disciplíny
požární útok CTIF a štafetu CTIF. Tato Hra plamen byla pro naše mladší družstvo
obrovským úspěchem. Poprvé jsme se umístili na medailových pozicích a vybojovali
skvělými výsledky třetí místo z dvanácti družstev! Starší žáci, jako nováčci v této kategorii,
obsadili místo deváté z celkového počtu 14 družstev.
V květnu nás čekala ještě jedna akce, ovšem po náročné Hře plamen, to byla akce spíše
odpočinková. 31. května se na Tmani slavil Mezinárodní den dětí. Kolektiv mladých hasičů
předvedl simulovaný zásah na hořícím patrovém domě se záchranou osob. Tato akce se
divákům velmi líbila.
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Závěrečnou akcí před prázdninovou pauzou byl výlet do Expozice požární ochrany ve
Zbirohu. Ve velkém areálu jsme měli možnost prohlédnout si nesčetné množství hasičské
techniky od nejstarších kousků až po ty novější. Většina z nás si na závěr výletu také koupila
něco na památku z místního obchůdku, vykoupili jsme hasičské čepice a klíčenky.
V červenci se uskutečnila brigáda – malování hasičské zbrojnice. Tato akce se mladých
hasičů netýkala, nicméně bych chtěla poděkovat Danovi Hnízdilovi, který dobrovolně přišel a
s malováním a úklidem dosti pomohl.
Třetí týden v srpnu se nám podařilo opět uspořádat letní hasičské soustředění v Bohutíně,
kterému předcházelo opět mnoho týdnů přípravy. Tentokráte jsme se v rámci celotáborové
hry vydali na cestu kolem světa. Opět jsme hráli plno her, sportovních disciplín a také noční
hry. Uskutečnili jsme dva výlety. První byl směřován do nedaleké Příbrami a to do místních
dolů a druhý výlet byl v rámci Bohutína a to do místního rodinného mlýna, který je stále
v provozu a do místního domu rodiny Říhovi, který nabízí hluboký pohled do historie.
Soustředění se zúčastnilo 17 dětí. Závěrem každý účastník, jako správný cestovatel obdržel
jako odměnu polštář se svým jménem. Na pořízení těchto cen se nám podařilo získat
finanční příspěvek od základní organizace Odborového svazu Stavba ČR akciových
společností VČS a VLČS Tmaň. U této příležitosti bych odborové organizaci jménem sboru
ráda poděkovala. Poděkování však patří i dalším, paní Daně Polenové, která poskytla
nemalou část potravin na soustředění, dále bych poděkovala všem rodičům a také všem
vedoucím za organizaci soustředění!
Jako vedoucí bych ještě ráda podotkla, že si této pomoci, ať již je ve finanční, materiální či
fyzické pomoci, nesmírně vážím, a doufám, že i nadále budeme moci pokračovat v realizaci
těchto akcí!
V září nás jako sbor čekala akce roku. Oslavy 110. výročí založení sboru a s tím spojený
Memoriál zasloužilých hasičů. Přípravy na oslavy byly vysilující, ale stály za to. Mladí hasiči
se dopoledne účastnili slavnostního průvodu, který byl zahájen na Louníně, zde hasiči Dan
Hnízdil a Kája Pannachová položili věnec na pomník obětí padlých v 1. světové válce.
Průvod dále pokračoval do Tmaně k základní škole, zde položili věnec na pomník obětí 1. a
2. světové války Sabina Bartošová a Pavel Řehoř. Poslední zastávkou průvodu byl místní
hřbitov, kde věnce na hrob profesora Antonína Krbce, na válečný hrob vojáka Rudé armády
(Serožena Gregoriho) a hrob Karla Koželuha položili Silva Bartošová, Jirka Pannach, Saša
Patočková, Domča Kinclová, Kačka Kronnawetterová a Kuba Puffer. Odpoledne se mladí
hasiči předvedli také na Memoriálu zasloužilých hasičů, kde obě družstva mladších i starších
žáků předvedla ukázku požárního útoku. Tyto ukázky jsme opět využily jako trénink, jelikož
20. září jsme vyjeli do Karlštejna na soutěž Karlštejnský pohár. Zde družstva mladších i
starších žáků soutěžila v požárním útoku. Jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že i na této
soutěži se nám velmi dařilo. Obě družstva předvedla skvělé útoky, mladší žáci, díky chybě
rozhodčího museli pokus opakovat, ale i tak je to nerozhodilo a jejich umístění na 2. místě ze
čtyř družstev lze považovat za velký úspěch. Nutno podotknout, že družstvo mladších žáků
se v současné době skládá z nováčků a dětí ve věku 6 až 9 let. Tento úspěch je nutno přičíst
hlavně jejich trpělivé vedoucí Marcele Závorové. Starší žáci jsou v této kategorii nováčci, ale
na jejich výkonech to nezanechalo žádný vliv, protože excelentním výkonem vybojovali
zasloužené 1. místo, jejich čas útoku překonal časy všech zbylých sedmi soupeřů.
První víkend v říjnu nás čekalo zahájení dalšího ročníku hry Plamen. V podzimním kole,
které se odehrálo v Drahlovicích,se soutěžilo ve štafetě dvojic a hlavně v závodu požárnické
všestrannosti. Opět jsme přihlásili dvě družstva, mladší družstvo, složené jak již bylo řečeno
spíše z nováčků, tento závod absolvovalo úplně poprvé, není proto divu, že obsadili až 12.
místo, avšak z celkových 17. Starší žáci, ačkoli jsou nováčci v této kategorii, obsadili osmé
místo, z celkových 21 družstev. U obou kategorií je však naší silnou disciplínou požární útok,
a tak se těšíme na jarní kolo, kde naše výsledky budeme moci ještě určitě zlepšit. Pro starší
žáky je však nutné nacvičit disciplíny CTIF, které jsou zavedeny ve Hře plamen teprve od
loňského roku a nemáme tudíž zatím moc zkušeností. Díky starostovi sboru a starostovi
obce se podařilo dokoupit část vybavení na tyto disciplíny, za což patří velký dík. V loňském
roce jsme trénovali jen s provizorním náčiním. Na soutěži jsme pak závodili s půjčeným
nářadím, což už samo o sobě snižuje šanci na větší úspěchy.
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Na polovinu října jsme naplánovali brigádu na čištění koupaliště a areálu. Na čištění se
podíleli i mladí hasiči Kuba a Vojta Pufferovi, Pavel Řehoř a Jirka Pannach.
V neděli 19. Října se uskutečnila výprava na rozhlednu Děd v Berouně. Na výpravu se
vydalo 14 mladých hasičů a sedm dospělých. Z počátku nám nepřálo počasí a tak jsme
v dopoledních hodinách procházeli údolí Brdatky a Talichovo údolí za silné mlhy. Po
vystoupání na Děd nás však ohřálo sluníčko a mohli jsme z rozhledny vidět téměř celý
Beroun. Na vrcholu jsme opekli buřty, přečetli něco o historii rozhledny a cestou zpět jsme si
zahráli hry. Výpravu na Děd jsme vzali náročnější cestou a tak můžu říci, že fyzická zdatnost
některých našich mladých hasičů je na velmi dobrá.
V říjnu byla Okresním sdružením hasičů Beroun vyhlášena soutěž „O nejkrásnějšího draka
Soptíka“, do které se náš kolektiv zapojil. Mladší žáci vyráběli draky samostatně, v této
kategorii uspěla Saša Patočková, která se se svým „3D“ drakem umístila na 1. místě. Starší
žáci se usilovně věnovali výrobě společného draka, jako téma, které na něj vytvořili, zvolili
práce hasičů. Musím uznat, že drak se opravdu povedl a starší žáci tak zaslouženě vyhráli 1.
místo.
Na konci října jsme věnovali jednu ze schůzek vyřezávání dýní, které jsme následně vystavili
před hasičskou zbrojnicí. V úterý 4. listopadu byl naplánován lampionový průvod, který za
velké účasti mladých hasičů také proběhl.
Jako kolektiv mladých hasičů jsme v loňském roce uskutečnili také sbírku oblečení a hraček
pro dětský domov ve Zbraslavi. Společně se nám podařilo dát dohromady několik velkých
krabic s oblečením a také pár krabic s hračkami. Tyto věci pak byly do dětského domova
odvezeny Pavlem Celtou a předány paní ředitelce tohoto zařízení. Věříme, že věci najdou
své uplatnění a že i v letošním roce uspořádáme alespoň jednu takovouto akci.
Rok 2014 byl pro náš kolektiv, myslím si, že velmi bohatým. Kolektiv se rozrostl o pár nových
členů, zaznamenal úspěchy v klíčových soutěžích, napomohl k zlepšení životního prostředí
naší obce a také nebyl lhostejný v oblasti sociální. Jsem velmi ráda, že se daří tento kolektiv
utužovat a udržovat na velmi kvalitní úrovni.
Děkuji všem, kteří se v roce 2014 podíleli na fungování našeho kolektivu, a věřím, že i
nadále se nám bude dařit rozvíjet činnost kolektivu minimálně na stejné úrovni!
Plán práce SDH Tmaň na rok 2015
Leden
Únor
Březen
Duben

Květen
Červen

Červenec
Srpen
Září

Říjen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Členská schůze.
Výroční valná hromada.
101. hasičský bál s tombolou.
Účast na přípravách Tmaňského dobročinného plesu.
Účast na turistické akci Loučení se zimou na Koukolově hoře.
Pálení čarodějnic.
Jarní údržba požární nádrže a hasičského areálu.
Sběr odpadků.
Příprava na okrskovou soutěž.
Příprava na hru Plamen – děti.
Účast na přípravách Dne dětí ve Tmani.
Úklid odpadků a úprava hasičského areálu.
Výlet Mladých hasičů.
Letní čištění požární nádrže a úklid hasičského areálu.
Dle potřeby.
Soustředění Mladých hasičů ve dnech 15. – 22. srpna 2015.
Dle potřeby.
Uspořádání X. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
Návrhy na vyznamenání na výroční vlné hromadě.
Příprava na druhé kolo hry Plamen – děti.
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu.
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Listopad
Prosinec
Celoroční úkoly

•
•
•
•
•
•
•

I.

II.

Podzimní čištění požární nádrže.
Příprava výroční valné hromady.
Schůze výboru SDH Tmaň.
Schůzky Mladých hasičů, členské schůze.
Brigády na údržbu výstroje a výzbroje.
Spolupráce se složkami a společenskými organizacemi
působícími v obci.
Členská schůze se bude konat čtvrtletně, vždy první pátek
v prvním měsíci. čtvrtletí

Usnesení výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
konané dne 24.ledna 2015
Výroční valná hromada souhlasí:
1. se zprávou o činnosti hasičského sboru přednesenou starostou sboru bratrem
Vítem Hofmannem;
2. se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou Ježkovou;
3. se zprávou o hospodaření sboru přednesenou hospodářskou sestrou Radkou
Novou;
4. se zprávou revizní komise sboru přednesenou předsedou revizní komise bratrem
Josefem Sakáčem;
5. s výsledkem doplňujících voleb do výboru SDH;
6. s plánem práce na rok 2015.
Výroční valná hromada ukládá výboru základní organizace:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 101. hasičský ples, pálení čarodějnic a Den dětí.
3. Zabezpečit konání X. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
4. Uspořádat a zabezpečit soustředění Mladých hasičů v Bohutíně.
5. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných Obecním úřadem ve Tmani a
společenskými organizacemi působícími ve Tmani.
6. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště, hasičské vodní nádrže a dětského
hřiště.
7. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
8. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, a to vždy první pátek prvního měsíce
příslušného čtvrtletí.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

Základní škola Tmaň
Do roku 2015 jsme vstoupili po vánočních prázdninách v pondělí 5. ledna. V našem
přehledu událostí v tmaňské základní škole se v úvodu ještě vrátíme do druhé poloviny
prosince a připomeneme si události, které se do lednového vydání s ohledem na
redakční uzávěrku nevešly. A pokračovat budeme již informacemi o tom, co se dělo
v lednu …
Ve čtvrtek 18. prosince k nám přijel spisovatel Jan Opatřil s vánočním autorským čtením
o veselých příhodách malého kapříka a jeho kamarádů v trilogii Dobrodružství kapříka
Metlíka. Zábavné a milé povídání o dobrodružství, které zažívá kapřík a jeho přátelé v
malém rybníčku, ve veliké přehradě i v tekoucí řece nás opravdu nadchlo a moc by nás
zajímalo, jak to všechno dopadne. Děkujeme panu Opatřilovi za krásně strávené
předvánoční dopoledne.
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Všichni máme rádi pohádky, a tak jsme dostali krásnou českou hudební pohádku Tři
bratři jako předvánoční dárek od našich paní učitelek a moc jsme se na ni těšili. (Tedy,
myslíme si, že se na ni těšily i paní učitelky, protože ty mají pohádky rády úplně stejně
jako my!) Celý den jsme si opravdu krásně užili a za dáreček děkujeme. Teď už se
těšíme na Vánoce a všem lidem přejeme jen to nejlepší.
Jako každoročně pořádáme plavecký výcvik žáků naší školy v plavecké škole
KAPKA HOŘOVICE. Výcviku se budou účastnit žáci II. až V. třídy. Plaveckou výuku jsme
zahájili ve středu 14. ledna 2015.

Dne 20. ledna 2015 na společné schůzce rodičů byla všemi přítomnými rodiči do Školské
rady zvolena paní Leona Kopačková, maminka žáka II. třídy. Za zřizovatele byla na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň dne 15. prosince 2014 jmenována Martina
Ježková. Můžete se na ně i na ostatní členy Školní rady obracet se všemi náměty a
připomínkami, které se týkají naší školy. Školní rada pracuje v tomto složení: Josef
Sakáč – člen za zřizovatele (předseda), Martina Ježková – člen za zřizovatele, Mgr.
Miroslava Kepková – člen za pedagogický sbor, Mgr. Marcela Závorová – člen za
pedagogický sbor, Jana Šmídová – člen za rodiče, Leona Kopačková – člen za rodiče.
Ve středu 21. ledna 2015 se žáci V. třídy Matěj Eschner, Sabina Bartošová a Karolína
Bielichová zúčastnili okresního kola matematické olympiády, která se konala v Berouně
na 2. základní škole. Konkurence byla opravdu veliká. Nejprve žáci vyplnili prezenční
listinu a pak byli rozděleni do učeben, kde každý z nich obdržel zadání olympiády. Čas
potřebný na řešení tří úkolů byl maximálně 90 minut. I když slovní úlohy nebyly
jednoduché, mají z jejich řešení naši spolužáci dobrý pocit. Držme jim tedy palce, ať
uspějí co nejlépe. Na výsledky si totiž musíme ještě počkat.
Leden v Mateřské škole Tmaň
V měsíci lednu jsme se ve školce věnovali pohádkám. Pohádky jsme si četli, vyprávěli,
ilustrovali, řadili děj podle posloupnosti a hráli pohádkové hry.
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Ve středu 7. ledna za námi do školky přijelo divadélko Sedmiklásek s pohádkou o
Sněhové královně. Představení bylo moc pěkné a zábavné, a tak jsme nakonec hodně
zatleskali. Po skončení pohádky, jsme si mohli pohrát s maňásky. Pro děti to byl zážitek
držet v ruce skutečnou loutku.
Všichni teď čekáme na opravdovou zimu, abychom si užili zimních radovánek.
V únoru připravujeme ve školce jako každoročně rej masek, na který se všichni moc
těšíme.

Setkání důchodců – bývalých zaměstnanců a.s. VČS a VLČS Tmaň
K této události sice došlo v listopadu loňského roku a z prostorových důvodů se na stránky
OBZORU dosud nedostala, když byla dána příležitost důležitějším příspěvkům. To však nic
nemění na tom, že by se s ní měla veřejnost naší obce seznámit, neboť mnoho občanů ve
Tmani mělo nebo má ve svém životopise pasáž věnovanou práci v akciových společnostech
Vápenka nebo Velkolom Čertovy schody.
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se konalo na Louníně tradiční každoroční předvánoční setkání
důchodců – bývalých zaměstnanců akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy
schody, které pro své členy připravila základní organizace Odborového svazu STAVBA
akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody společně s vedením obou
akciových společností.
Pozvání přijala téměř šedesát bývalých zaměstnanců, v jejichž řadách byli ti, kteří do
důchodu odešli již dávno, stejně jako ti, kteří na zasloužený odpočinek po celoživotní práci
odešli teprve nedávno.
Všechny uvítal předseda základní organizace Jaroslav Karmazín. V úvodu přítomní uctili
symbolickou mnutou ticha památku těch, kteří se za poslední rok tohoto setkání nedožili. Ve
svém vystoupení je informoval o dění v odborech ve Vápence. Informoval je o volbách
nového výboru na další čtyřleté období, které se konaly v první polovině roku nebo o
kolektivním vyjednávání, jehož cílem je zajištění sociálního zabezpečení pro všechny
zaměstnance bez výjimky a platových podmínek pro zaměstnance dělnických profesí.
S uspokojením lze konstatovat, že kolektivní vyjednávání přináší výsledky vnášející klid mezi
všechny zaměstnance. Zmínil se také o akcích pořádaných odborovou organizací pro své
členy – důchodce, kde s velkým ohlasem se setkal dobře připravený zájezd na Plzeňsko a
ocenil účast důchodců na dalších akcích pořádaných pro členy pracující v provozu.
Informaci jménem hospodářského vedení obou akciových společností podal přítomným
ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák, jenž během další části
programu odpověděl mnoho zvídavých dotazů přítomných bývalých zaměstnanců.
Za všechny přítomné důchodce poděkoval vedení odborové organizace za pořádání akcí pro
bývalé zaměstnance Vápenky a Velkolomu Čertovy schody pan Karel Všetečka a jeho slova
potleskem potvrdili všichni zúčastnění.
Po ukončení oficiální části programu bylo podáno občerstvení a přítomným zahrála
harmonikářka paní Jará. Potom již měli důchodci dostatek prostoru zavzpomínat si se svými
bývalými spoluzaměstnanci jak na léta strávená ve VČS, tak i vzájemně se pochlubit
s fotografiemi svých vnuků a pravnuků a vyměnit si zkušenosti z každodenní důchodcovské
reality.
V půl osmé byl připraven autobus, který rozvezl domů ty, kteří neměli nezajištěnou vlastní
dopravu prostřednictvím svých blízkých. Na straně všech důchodců byla vidět spokojenost
z tohoto setkání a bez výjimky všichni při loučení zdůrazňovali skutečnost, že se již teď těší
na to další opět za rok.

Redakční poznámka na začátku roku 2015 …
Vážení čtenáři!
Stalo se tradicí, že v úvodu každého nového ročníku našeho informačního časopisu OBZOR
vám poodkrýváme záměry redakčního kolektivu na začínající se kalendářní rok.
OBZOR je měsíčník tmaňské radnice. Na úvod několik statistických čísel vztahujících se
k roku 2015. V dubnu 2015 to bude již jedenačtyřicet let od vydání prvního čísla OBZORU.
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Protože za tuto dobu došlo dvakrát k přerušení jeho vydávání, začíná tímto číslem ve
skutečnosti dvacátý sedmý ročník. Mílovými kroky se blíží dva letošní důležité mezníky
v jeho vydávání – v březnu vyjde v pořadí třísté číslo OBZORU od počátku jeho vydávání, a
v červenci číslo s pořadovým číslem 304, které bude dvoustým číslem připraveným
současným redakčním kolektivem, jehož práce začala v lednu 1999, kdy po volbách
v listopadu 1998 nastoupilo zastupitelstvo obce vedené panem Antonínem Plátěnkou. Ten
byl starostou po tři volební období, v minulém funkčním období jej vystřídal pan Václav
Macourek, po němž v listopadu loňského roku po komunálních volbách převzal symbolický
štafetový kolík starostenské funkce ve Tmani pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. Vydávání
OBZORU kopíruje tato funkční období zastupitelstva obce. OBZOR vychází vždy prvního
v měsíci nepřetržitě sedmnáctým rokem. Tato nepřetržitá řada jednotlivých čísel OBZORU je
současně i nepřetržitým tokem informací od zastupitelstva obce směrem k občanům, které je
průběžně informují o tom, jak pracují jimi zvolení zástupci ve vedení obce s důrazem na
naplňování volebního programu přijatého na začátku každého čtyřletého funkčního období
zastupitelstva obce. A hned první odstavec volebního programu pro nové funkční období
2014 – 2018, jehož text jste si mohli přečíst v minulém čísle, jenom potvrzuje tento před lety
nastoupený trend a zkušenostmi potvrzenou praxi, když se v něm říká:
1. Informovanost občanů a zastupitelů:
1.1. Posilování zájmu občanů o zasedání zastupitelstva obce, časopis Obzor a
internetové stránky obce.
Cílem práce redakčního kolektivu tedy zůstává i nadále přinášet našim čtenářům aktuální
informace z práce zastupitelstva obce, upozorňovat na akce pořádané společenskými
organizacemi působícími v obci v rámci své organizační struktury nebo pro nejširší veřejnost,
seznamovat čtenáře se zajímavými historickými událostmi ve vztahu ke Tmani a jejím
osadám, průběžně přinášet upoutávky na knihy nebo internetové stránky s informacemi o
naší obci, nabídnout jako jediná tiskovina detailní výsledky tmaňských sportovců –
především fotbalistů TJ VČS Tmaň při jejich působení v okresní soutěži III. A třídy (kterou
doufejme, že udrží i v dalších letech) … jednoduše řečeno o všem, co souvisí
s každodenním životem ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve Slavíkách
s důrazem na objektivitu, transparentnost a vyváženost informací.
Věříme, že se tak podaří zajistit dobrou úroveň a vysokou informační schopnost tohoto
periodika, jehož vydáváním se může pochlubit pouze málo obcí naší velikosti nejenom
v našem regionu, ale i na území jakým je Středočeský kraj.
Jan Plátěnka, I. místostarosta obce Tmaň

Stolní kalendář na rok 2015 se starou pohlednicí Tmaně
Stejně jako v letech minulých, i na rok 2015 byl vydán stolní kalendář Berounsko – města,
městyse, obce a osady na starých pohlednicích – letos je to již po deváté. Našlo se zde
místo na pohlednici Tmaně. Na lístku pro dvanáctý týden je pohlednice Tmaně z roku 1942
nabízející pohled na dnes již neexistující topoly na hrázi Veského rybníka. Tento stolní
kalendář si stále udržuje svůj vysoký standard grafického provedení i tisku. V porovnání
s minulými vydáními tohoto kalendáře zaznamenáme pouze jeden rozdíl – jedna nebo dvě
věty o historii místa na zobrazené pohlednici není jako dříve na samostatném lístku, ale je
umístěna na příslušné kartě vedle pohlednice. Tak je to možná opravdu lepší a více
bezprostředně vypovídající o dané obci.
Jaký z toho plyne závěr? Pokud náhodou vám nepřinesl Ježíšek pod stromeček stolní
kalendář na rok 2015 nebo jste si jej sami nekoupili daleko před Vánoci, neváhejte a
rozhlédněte se – možná že ho ještě někde budou prodávat. Jeho zakoupením získáte nejen
hezký stolní kalendář na letošní rok, ale současně i celoroční jízdenku na nostalgický výlet
do minulosti našeho regionu na místa, která již neexistují nebo ve své současné podobě jsou
zcela k nepoznání s fotografiemi na pohlednicích, a která budete mít po celý rok, stále na
očích. Řekněte, co si lze přát více?
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Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu ve Tmani a jeho sboru pro občanské záležitosti vedeným paní
Jarmilou Rysovou za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Milada Macourková

Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

•

Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se v zimním období konat nebudou, jejich konání
bude obnoveno v dubnu 2015.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.
Vánoce u sv. Jiří 2014. Leona Kopačková. Bylo tomu již po páté, co se v kostele sv. Jiří
o Vánocích něco dělo – na Štědrý den přišli nejen malí, ale i velcí pro Betlémské Světlo,
potěšit se pohledem na nový keramický betlém, zazpívat si s námi koledu. Dětem je
třeba vyslovit obzvláštní pochvalu za přinesený nakreslený obrázek Ježíškovy maminky –
tentokrát na naši výstavku přibylo i pár dílek abstraktního umění.
Po pochvale dětem bych však ráda napsala i omluvu – je možné, že některé dítko odešlo
i bez odměny. Proto dětem slibujeme, že příště více „ošetříme“ organizaci, abychom se
mohli věnovat každému příchozímu a žádný malý návštěvník neodešel s prázdnou.
Děkuji Kristýnce Veselé a dětem za pomoc s výzdobou, Janu Plátěnkovi za osvětlení
betlému, členům pracovní čety Obecního úřadu ve Tmani za pomoc s instalací
vánočního stromku a také všem, kteří onoho večera pomohli zpívat!!
Nemalý dík patří i odvážnému (zimy se nelekajícímu) pěveckému sboru Bonbón, který do
Tmaně znovu přijel a svým zpěvem kostel příjemně rozezněl. Je milé sledovat, jak se
složení obecenstva tohoto již tradičního koncertu pomalu proměňuje – už to nejsou jen
členové rodin sboristů a jejich vzdálení příbuzní, ale přichází už i místní lidé z Tmaně a
okolí. Za to srdečný dík – Bonbón slíbil, že o příštích Vánocích přijede zase.
Svátky v římskokatolické církvi v liturgickém kalendáři v únoru 2015:
o
Na středu dne 18. února 2015 připadá Popeleční středa – v římskokatolickém
liturgickém kalendáři to je první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst
spolu se šesti nedělemi, které se však do postní doby nezapočítávají, poněvadž
se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá
na 46. den před velikonoční nedělí znamená to, že letošní Velikonoce neboli
z církevního hlediska Slavnost Zmrtvýchvstání Pána připadá na neděli 5. dubna
2015.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani se
budou konat v neděli 8. února 2015 v 17,00 hodin.

Pozvánka do Galerie Čerťák
Do čtvrtka 19. února 2015 je v Galerii Čerťák výstava
fotografií Miroslava Hucka s názvem Je málo hudby ...
Miroslav Hucek (1934 – 2013) fotografoval od roku 1954. Skutečným
fotografem se však stal až na začátku šedesátých let. Svůj fotografický
názor začal profilovat v tisku. Od roku 1960 spolupracoval a od roku 1962 byl i zaměstnán v
novém obrazovém týdeníku Mladý svět. Jeho fotografie se každý týden objevovaly na
stránkách časopisu až do roku 1975, kdy pod tlakem normalizace zvolil svobodné povolání.
Zůstal fotografem a najednou se mu otevřel prostor pro práci na větších fotografických
celcích. Mezi ně patří i téma Jak chutná polibek, které je použito v novém kalendáři Vápenky
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Čertovy schody na rok 2015, který byl na vernisáži před Vánoci slavnostně pokřtěn. Křtu se
ujal pan Jiří Stivín. Mimo fotografií z nového kalendáře je hlavním tématem výstavy hudba,
nevšední pohled Miroslava Hucka na známé muzikanty. Výstava se uskutečňuje k nedožitým
osmdesátým narozeninám pana Miroslava Hucka.
Zveme Vás do Galerie Čerťák na vernisáž výstavy fotografií Jiřího Semráda Berounka
malebná, která se uskuteční v sobotu 21. února 2015 v 10,00 hodin dopoledne. Na
vernisáži zahraje Šárka Adámková a Michal Gregor.
Výstava bude otevřena do čtvrtka 16. dubna 2015.
Mediálním partnerem Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své přátele,
kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude mít v únoru 2015 zkrácený provoz: středa až pátek od 9,00 do
16,00 hodin. Ostatní dny pouze po telefonické domluvě na čísle 728 446 688.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14
– 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani na autobusové zastávce
nad základní školou ve čtvrtek dne 12. března 2015 v 16,20 hodin.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné bližší informace
získáte v pondělí až pátek v době od 9.00 do 16.00 hodin na telefonních číslech: 601576270,
606550204 nebo 728605840.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

31.1.2015
1.2.2015
7.+8.2.2015
14.+15.2.2015
21.+22.2.2015
28.2.2015
1.3.2015

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr Veselá Marie, Hudlice 64
MUDr Veselá Marie, Hudlice 64
MUDr. Závorová Iva
Žebrák, Pacovského 277
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Zhovtonoga Ekaterina
Beroun, Pivovarská 170
MUDr. Zímová Marie
Hostomice pod Brdy, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Zímová Marie
Hostomice pod Brdy, Tyršovo náměstí 225

Telefon
311 697 659
311 697 659
311 533 447
311 624 375
311 513 313
311 583 140
311 583 140
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