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Loučení s prázdninami
Obec Tmaň ve spolupráci se společenskými organizacemi působícími obci
srdečně zvou všechny malé a velké
z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
na hřišti TJ VČS Tmaň
v sobotu 29. srpna 2015 od 17:00 hodin.
A co vás čeká? Diskotéka, malování na obličej, balónky,
ukázka mladých hasičů, různé soutěže o ceny …
Občerstvení zajištěno!
V případě nepříznivého počasí se program přesune
do Kulturního domu ve Tmani.
Vstupné dobrovolné.

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

X. ročník
Memoriálu zasloužilých hasičů
– soutěž družstev v netradiční štafetě
a požárním útoku,
který se koná

v sobotu 12. září 2015 od 13:00 hodin
v hasičském areálu u požární nádrže ve Tmani.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 14. září 2015 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne
15. června 2015.
4. Zpráva z rady obce.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Usnesení, závěr.

Záměr úpravy centra obce
Vážení spoluobčané,
již delší dobu je na jednáních rady obce zmiňován záměr rekonstrukce komunikace
v ulicích K Sídlišti a Sídliště v úseku od křižovatky u ZŠ přibližně k bytovému domu
č.p. 178 (bývalá ubytovna). Domnívám se, že většina obyvatel obce i její návštěvníci
nějakým způsobem vnímají stav povrchu vozovky i nedostatky ostatních prostor
v okolí.
Je dobré připomenout, že zmíněná komunikace (ulice K Sídlišti a část ulice Sídliště) je
druhou nejfrekventovanější v obci a zároveň se zde nachází centrum života obce.
Nalezneme zde ZŠ, obchody, OÚ, KD, pohostinství, DPS, areál fotbalového hřiště i
většinu bytových domů v obci. Velká část prostoru má přitom městský charakter.
Zároveň existuje několik skutečností, které zabraňují přijetí jednoduchých a rychlých
řešení při úpravách a opravách komunikace. Jsou jimi např. nedostatečně řešený
odtok srážkové vody z komunikace, určitý nedostatek parkovacích míst, nebo
existence podzemního prostoru, který probíhá těsně pod povrchem a kterým vedl
bývalý teplovod z VČS.
V současnosti proto probíhají první kroky, které směřují k vytvoření celkového
architektonického řešení celého centra, tj. ulic a jejich okolí. Pokud budeme úspěšní,
měly by konečné návrhy, nebo návrh a následující projekt vyřešit jmenované
problémy a zároveň by měly vést k zlepšení funkcí celého prostoru jako centra.
Vzhledem k tomu, že prostory a služby v popsaném prostoru užíváme všichni, přáli
bychom si seznámit se s Vašimi představami a přáními jak současné centrum obce
vylepšit a zkvalitnit tak život nás všech. Pro tento účel Vám, kteří projevíte zájem,
nabízíme dvě příležitosti, jak vyjádřit své představy.
První možností je jednoduchý dotazník, který Vám bude distribuován do poštovních
schránek na konci tohoto měsíce. Vyplněný jej můžete odevzdat na OÚ, nebo
v prodejnách Jednoty a zeleniny. Současně bude dotazník s doplňujícími informacemi
umístěn na internetových stránkách obce.
Druhou plánovanou příležitostí je setkání s občany, které se uskuteční v pondělí 5.
října 2015 od 18.00 hodin v přístavbě KD ve Tmani.
Vaše připomínky poslouží k vytvoření zadání, to znamená při rozhodování o tom, co
by měl autor návrhu či projektant řešit a navrhovat především. V této fázi nejde o
hlasování, snažíme se získat podněty od širšího okruhu osob, než jakým jsou
zastupitelé obce.
Věříme, že téměř každý z Vás je schopen poskytnout nějakou poznámku, podnět či
představu, která může této věci prospět. Předem Vám děkuji, budete-li ochotni podělit
se o ně uvedenými způsoby.
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta obce
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Zateplení budov ZŠ a MŠ Tmaň
Vážení spoluobčané, v letošním roce naše obec realizuje projekty a žádá o prostředky
v rámci několika dotačních programů. Rád bych vás touto cestou postupně alespoň částečně
seznámil s průběhem a smyslem těchto projektů.
Nejviditelnější a nejnápadnější je samozřejmě projekt „Zateplení ZŠ a MŠ Tmaň“, jehož
počátek spadá do minulého volebního období. Nyní spěje zateplení ke svému ukončení a do
30. září 2015 proběhne předání díla.
Na stavbě nyní probíhají práce na zateplení soklu nejstarší budovy, v měsíci září ještě
zbývá provést rekonstrukci střešní krytiny nad prostorem školní družiny a následně provést
finální omítku na části východní strany budovy směrem ke školnímu hřišti. Tyto práce si
vyžádají ještě drobné úpravy a omezení v režimu ZŠ a MŠ, ale přesto lze prohlásit, že školní
rok nebude stavebními pracemi zásadně narušen a žáci i učitelé a ostatní pracovníci jej
prožijí v zateplených prostorách.
Zateplovací práce viditelné zvenčí jsou sice nápadné, ale zateplení proběhlo i v některých
vnitřních prostorách a vedlo k určitým změnám v provedení interiérů (podhledy na chodbě a
v učebnách staré budovy apod.).
Vysoutěžená cena stavebních prací činí 5 177 487,- Kč bez DPH. Celkové náklady projektu
pak 6 989 908,- Kč včetně DPH, z toho tzv. způsobilé výdaje činí 4 098 917,63 Kč. Přitom
10% způsobilých výdajů hradí zadavatel (obec), 5% je poskytováno ze Státního fondu
životního prostředí a 85% z Fondu soudržnosti. Takzvané nezpůsobilé výdaje ve výši 2 890
990,37 Kč hradí obec.
Podle energetického auditu úspory na vytápění u zatepleného komplexu budov dosáhnou
částky přibližně 190 000,- Kč ročně oproti původnímu stavu. Pravdou je, že obec si od
zateplení slibuje nejenom úsporu na vytápění, ale i zlepšení provozních podmínek
v některých prostorách, především např. v tělocvičně. Na počátku úvah o zateplení ostatně
stála právě potřeba zlepšit podmínky v přístavbě tělocvičny.
Jako na většině staveb byly v průběhu prací odhaleny a připomenuty nedostatky a závady,
které se na budovách částečně projevovaly v minulosti, částečně však zůstávaly skryty.
V důsledku těchto skutečností přistoupila obec k realizaci některých zakázek, které byly
financovány mimo rozpočet samotného projektu zateplení. Za zmínku stojí dvě zakázky,
které již byly provedeny, třetí, kterou je již zmíněná rekonstrukce střešní krytiny, ještě čeká
na svou realizaci v září.
Realizováno bylo již zastřešení ocelového, původně nouzového schodiště ke školní družině
v celkové hodnotě 242 550,- Kč bez DPH.
Druhá zakázka zahrnovala výměnu starých dřevěných dveří a jednoho okna, které
nevyhovovaly požadavkům, a dále pak výměnu hlavních vstupních dveří do prostor MŠ,
které byly na konci své životnosti a již zcela opotřebené. Všechny tyto výplně nebyly
zahrnuty do projektu zateplení. Hodnota této zakázky pak činila 209 525,- Kč bez DPH.
Věříme, že celý projekt, ale i řada dalších drobných úprav, které byly na budovách
provedeny, povedou nejen k úsporám, ale i ke zvýšení uživatelského komfortu a k zlepšení
celkového stavu budov.
Pavel Pavlásek, starosta obce

Pozvánka na Evropské minerální dny 2015
Evropské minerální dny probíhají po celé Evropě a jsou
organizovány každé dva roky několika asociacemi z oblastí
minerálů a přidružených odvětví. Máme ještě v živé paměti
Evropské minerální dny, které se konaly ve dnech 24. – 26.
května 2013 v různých lomech a těžebních oblastech napříč
celou Evropou se zásadním cílem zdůraznit absolutní
význam nerostného průmyslu pro širokou veřejnost. V
Evropě,
která
má
zkušenosti
se zásobováním
neenergetickými surovinami, nebyl nikdy vhodnější čas pro
zvýšení povědomí o jejich důležitosti v našem každodenním
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životě. Připomeňme si, že tato evropská akce oficiálně začínala v České republice v roce
2009 za aktivní účasti akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani.
Pro více než třicet tisíc návštěvníků bylo připraveno více než 170 akcí ve 22 evropských
zemích: vedle České republiky to bylo Rakousko, Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Francie,
Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Holandsko, Turecko, Spojené království a Severní Irsko, Ukrajina, a v pěti zemích
mimo Evropu: Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile a Spojené státy americké.
Jednou z nejvýznamnějších akcí letošních Evropských minerálních dnů v České
republice bude společná akce Muzea Českého krasu v Berouně a akciových
společností Vápenka Čertovy schody a Velkolom Čertovy schody.

Muzeum Českého krasu
příspěvková organizace Středočeského kraje

Pozvánka na exkurzi do Velkolomu Čertovy schody a.s.
Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v
Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (25. - 27. 9. 2015) na sobotu
26. září 2015 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby.
Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky Caterpillar používaných
v lomech a presentovaných přímo na dně lomu doplněnou malým občerstvením. Součástí
programu je i komentovaná prohlídka Geologicko – paleontologické expozice Muzea
Českého krasu v Berouně a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea
Mgr. Štěpánem Rakem a RNDr. Petrou Přidalovou.
„V rámci Minerálních dnů 2015 si pracovníci přírodovědeckého oddělení Muzea Českého
krasu, p.o. připravili pro zájemce – kromě komentované prohlídky Geoparku, kdy budou
návštěvníci seznámeni s geologickým vývojem Českého krasu a Barrandienu a
komentované prohlídky stálé geologicko-paleontologické expozice – také paleontologickou
poradnu. Zájemci si mohou donést své nálezy zkamenělin, hornin či minerálů a pracovníci
MČK, p.o. se pokusí vše pourčovat, zjistit sběratelskou hodnotu nálezu či jejich potenciální
vědecký význam.“
Orientační časový program jednotlivých skupin exkurze do Velkolomu Čertovy schody a.s.:
• I. skupina:
o 8:15
shromáždění přihlášených účastníků u MČK;
o 8:30
odjezd autobusu do VlČS;
o 8:55 – 11:00
příjezd autobusu do VlČS, zastávka na vyhlídce lomu Východ
(výklad o těžbě a historii), přechod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o
rekultivaci), přejezd na vyhlídku lomu Západ, výstup na vyhlídce Západ (výklad o
geologii), odjezd z vyhlídky na do lomu Východ, občerstvení + ukázka důlní
techniky s výkladem, odjezd do Berouna;
o 11:25
příjezd do MČK;
o 11:30
výklad o Geoparku Barrandien;
o 12:00
výklad ke Geologicko paleontologické expozici;
o 12:30
paleontologická poradna;
o 13:00
konec programu.
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•

II. skupina:
o 9:00
shromáždění přihlášených účastníků u MČK, výklad o Geoparku
Barrandien;
o 9:30
výklad ke Geologicko paleontologické expozici;
o 10:35
paleontologická poradna;
o 10:50
odjezd autobusu do VlČS;
o 11:15 – 13:20
příjezd autobusu do VlČS, zastávka na vyhlídce lomu Východ
(výklad o těžbě a historii), přechod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o
rekultivaci), přejezd na vyhlídku lomu Západ, výstup na vyhlídce Západ (výklad o
geologii), odjezd z vyhlídky na do lomu Východ, občerstvení + ukázka důlní
techniky s výkladem, odjezd do Berouna;
o 13:45
příjezd do MČK + konec exkurze.
• III. skupina:
o 10:45
shromáždění přihlášených účastníků u MČK, výklad o Geoparku
Barrandien;
o 9:30
výklad ke Geologicko paleontologické expozici;
o 10:35
paleontologická poradna;
o 12:35
odjezd autobusu do VlČS;
o 13:00 – 15:05
příjezd autobusu do VlČS, zastávka na vyhlídce lomu Východ
(výklad o těžbě a historii), přechod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o
rekultivaci), přejezd na vyhlídku lomu Západ, výstup na vyhlídce Západ (výklad o
geologii), odjezd z vyhlídky na do lomu Východ, občerstvení + ukázka důlní
techniky s výkladem, odjezd do Berouna;
o 15:30
příjezd do MČK + konec exkurze.
Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p.o. až do 17.
hodiny zpřístupněny za symbolické vstupné stálé expozice muzea či vyhlídka na město a
okolí z ochozu Plzeňské brány. Naposledy bude možno zhlédnout výstavu Verona, Beraun,
Beroun uspořádanou k 750. výročí první písemné zmínky o městu Berounu společně
s novou výstavou Berounské proměny II.
V letošním roce převzal záštitu nad EMD Geologický ústav Akademie věd České republiky,
jehož ředitel prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. sám promluví o geologii Barrandienu.
Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků
jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám.
87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz).
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 lidí v jedné skupině. V případě
zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101: 9:00 (ne od 10:00) – 12:00, 12:45 – 17:00
do pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech úterý - neděle. Přihlášky do 18.
září. Účast je zdarma.

Náš svět je vyroben z nerostů
Nerostné látky hrají podstatnou roli v našich životech se 70% průmyslové výroby závisející
na vytěžených látkách, několik klíčových příkladů pro lepší názornost: až 50 % barviv a
papíru je vyrobeno z minerálů, jako jsou kaolín, uhličitan vápenatý, křemen, plastické hlíny,
mastek, bentonit a slída nebo keramika a sklo jsou 100% minerální (živec, wollastonite, jíl,
kaolín, mastek, křemen, boritan a dolomit).
• V Evropě je přibližně 30.000 aktivních lomů, dolů a zpracovatelských závodů.
• Evropský minerální sektor poskytuje cca 250.000 pracovních míst.
• 14% zaměstnanců v Evropské unii pracuje v odvětvích, která závisí na nerostných
surovinách.
• Roční obrat minerálního sektoru je okolo 50 miliard €.
• Rodinný dům obsahuje až 400 tun nerostů včetně kameniva.
• Osobní automobil obsahuje až 100-150 kg nerostných látek.
• 50% barev je tvořeno minerály.
• Při výrobě papíru se používá až 50% nerostných látek.
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Český kras
Jihozápadním směrem od pražského Vyšehradu až k Berounu se rozkládá krajina, která
svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu
romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické
stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni
nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Kromě krajinářských a
estetických hodnot má toto území i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej
začali nazývat Českým krasem. V roce 1972 byla na téměř celém území vyhlášena chráněná
krajinná oblast. Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů podílí
především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic,
vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými
profily.
Zlatý kůň je učebnicovou lokalitou pro mnoho oborů lidského poznání, počínaje geologií,
stratigrafií a paleontologií díky bohatým dokladům z dob dávno před objevením člověka na
Zemi, přes archeologii díky dokladům o dlouhodobém osídlení jeskynních prostor včetně
Koněpruských jeskyň a využívání okolní krajiny až po obory biologické. Do moderní doby se
pak zachovala i cenná společenstva s ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů,
která jsou dokladem vývoje přírody v době poledové zahrnující i působení člověka.
K nejvýznamnějším vlivům člověka na zdejší krajinu patří dlouhodobé odlesnění a
zemědělské obhospodařování i využívání nerostných surovin. V průběhu věků vzrůstala
především intenzita a rozsah využívání ruku v ruce s tím, jak se měnily prostředky a rostly
technické dovednosti lidstva. Staré, již opuštěné lůmky do určité míry splývají s přirozenými
tvary reliéfu a zároveň jsou již osídleny vegetací. Dokonce představují náhradní stanoviště
pro velké množství ohrožených druhů, které se změnou zemědělských postupů v druhé
polovině 20. století postupně mizí z tradiční krajiny tvořené drobnou mozaikou pastvin,
políček, remízků a hájků. Díky svým přírodovědným i kulturním hodnotám je Zlatý kůň
národní přírodní památkou a také součástí stejnojmenné evropsky významné lokality.
Velkolom Čertovy schody představuje zdroj cenné suroviny pro potřeby společnosti. Do
budoucna je ovšem tento prostor také výzvou pro citlivou revitalizaci, která by umožnila
začlenit lomovou jámu do okolní krajiny. Při tomto snažení je nutné hledat inspiraci v estetice
přirozených skalních stěn a suťových osypů i nárocích rozmanitých druhů vázaných
především na skály a mělké mokřady. Mezi ně patří i kriticky ohrožené druhy rostlin,
pavouků, hmyzu, plazů, obojživelníků, savců i ptáků.

Projekt rekultivace lomu Západ
Lom VČS - Západ má zpracován podrobný plán rekultivace, který se již dnes postupně
realizuje tak, jak postupuje těžba v lomu. V souladu s požadavky zákona o hornické činnosti
a jeho prováděcích vyhlášek bylo nezbytné zpracovat plán rekultivací lomu Západ, protože
těžař má povinnost provést v dané lokalitě rekultivaci po ukončení těžby. Jedním
ze základních cílů projektu bylo stanovit výši rezervy na rekultivace, kterou je těžař ze
zákona povinen vytvářet již v průběhu vlastní těžby a to tak velkou, aby po skončení
těžby mohl být vytěžený prostor navrácen zpět přírodě. Aby bylo možno stanovit výši
rezervy, bylo nutno zpracovat podrobný projekt rekultivací prováděných v průběhu a
po ukončení těžby.
Projekt byl zpracován ve dvou etapách. První etapa se týkala západní a jižní stěny, tedy
směrů, ve kterých se stávající lom již nebude rozšiřovat. Projekt byl zpracován v roce 1997 a
již při jeho zpracování byly využity v té době nejmodernější postupy a metody zpracování.
Vznikl tak počítačový model, který znázorňoval jednotlivé postupné kroky vedoucí k dosažení
cílového stavu. Na projekt západní a jižní stěny navázal projekt dna lomu a zbývajících dvou
stěn – severní a východní, ve kterých ještě probíhala nebo bude probíhat těžba. Projekt byl
dokončen v roce 1999 a opět využil nejmodernějších postupů. Kromě počítačového 3D
modelu byl vytvořen i trojrozměrný model zrekultivovaného území ze sádry a plastu
v měřítku 1:1000.
V českém hornickém zákonu má těžař povinnost maximálně využít ložisko, tedy otevřené
ložisko dotěžit a maximálně tak využít zásoby suroviny. Následná rekultivace musí být
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v souladu s výsledkem plánovaného hornického stavu a plán rekultivace z něj musí
vycházet. Projekt vychází z koncepce začlenění do krajiny a zásad sanace a rekultivace
s cílovým využitím prostoru celého lomu Západ na Geologický park. Předpokládá se
zachování současného stavu významných geologických, paleontologických a krasových
lokalit obnažených těžbou pro budoucí studijní a naučné účely. Tvorba geologického parku a
sanační a rekultivační práce jsou modelovány a plánovány na dlouhá léta dopředu s tím, že
se skončením těžby bude zároveň ukončena i veškerá modelace lomových stěn v jejich
konečné podobě. Založeny budou inicializační skupiny lokálních porostů a zároveň bude
probíhat proces přirozené reprodukce. Některé partie zůstanou nepřístupné a budou sloužit
jako skalní hnízdiště nebo skalní ostrohy a fragmenty lomových stěn. Pro stejný účel jsou
určeny i dva ostrůvky v jezírku vzniklém po ukončení těžby a tedy i čerpání vody. Projekt byl
zpracován českou firmou GET, s.r.o. Cílem je co nejvíce přizpůsobit ráz vytěženého prostoru
krajinnému rázu okolních skal a krajinnému rázu Chráněné krajinné oblasti Český kras, ve
které se lom nachází a přilehlému území patřícímu do evropského systému ochrany přírody
Natura 2000. Lze říci, že na jižní a západní stěně byl již dosažen konečný tvar. Další sanace
a rekultivace po jednotlivých částech lomu bude probíhat průběžně a postupně
s dotěžováním nerostných surovin. Termín vytěžení zásob a dokončení těžby závisí na
objemu těžby v jednotlivých letech, nelze tedy zodpovědně určit ani rok ukončení rekultivací
v lomu Západ. Přesto, že dnes nevíme, kdy bude rekultivace dokončena, víme, jak bude
území vypadat a čemu bude sloužit a to je z hlediska využití území, ochrany přírody a
zvyšování biodiversity1 to podstatné.
Jedna ze zastávek exkurze do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody, kde budou návštěvníci vidět ukázku rekultivace po ukončení těžby, bude
návštěva Husákova lomu.

Klonk u Suchomast
Evropské minerální dny jsou ideální příležitostí připomenout si jeden z významných
geologických pomníků, který se navíc nachází v těsném sousedství Tmaně, kam lze bez
problému dorazit i pěší procházkou – je to Klonk u Suchomast označující mezinárodní
stratotyp hranice silur / devon v barrandienu. Našim čtenářům nabízíme text přibližující tento
geologický památník, jak jej nabízí Mineralogicko-petrografický průvodce po území Čech.
Asi 500 m s. od obce Suchomasty (6 km vjv. od Zdic a 7 km j. od Berouna) se nachází strmý
svah budovaný vrstvami siluru a nejnižšího devonu barrandienu. Jde o jeden ze statigraficky
nejvýznamnějších profilů s odkrytou hranicí mezi oběma útvary. Na Mezinárodním
geologickém kongresu v roce 1972 v Montrealu byl z tohoto důvodu vyhlášen jako
mezinárodní stratotyp hranice silur/devon. Vlastní hranice je situována v pravé části odkryvu.
Lokalita je přístupná ze s. konce obce těžko prostupným lesním remízkem. Pěkný pohled
na celý profil je od památníku, který se nachází na severozáadním okraji obce asi 200
m od silnice směr Tmaň. Celý svah včetně stratotypu je od roku 1977 chráněn jako
Národní přírodní památka a vstup na něj není povolen.
Pravou, jižní část svahu tvoří tufitické břidlice a vápence kopaninského souvrství.
Statigraficky významná je část severnější, nacházející se vlevo od lesíka. Zde vystupuje
přídolské souvrství nejvyššího siluru a spodní polohy lochkovského souvrství (báze devonu).
Nejvyšší silur i spodní devon jsou zde shodně litologicky vyvinuty jako tmavě šedé,
jemnozrnné deskovité vápence, střídající se rytmicky s vložkami vápnitých břidlic. Na
puklinách vápenců se ojediněle vyskytují povlaky hrubě krystalického kalcitu, vytvářejícího
místy až 1 cm velké klencové krystaly. Profil včetně vývoje fauny tvoří jediný kontinuitní sled.

1

Biodiverzita – biologická rozmanitost znamená variabilitu všech žijících organismů;
zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů a služby ekosystémů. Je
popsána jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Přitom
nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi
nimi. Proto je biodiverzita v tomto pojetí považována za vlastnost života. Každý druh, ať již
živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.
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Stratotypový profil je typický nadprůměrnou sedimentací jílovitých mikritových vápenců.
Z desíti vyčleněných mikrofacií jsou objemově nejvýznamnější dvě: rytmické laminity
hemipelagického prostředí a laminity uložené z trakčních, při dně tekoucích proudů. Podíl
jílových minerálů se cyklicky mění, klimatické mikrocykly odpovídají průměrné mocnosti
0,3 mm. V laminovaných sedimentech jsou současně vyvinuty i cykly několika nižších řádů,
což odporuje představě o uložení vrstev z jednoho turbiditního proudu (Hladil 1991, 1993).
Vlastní hranice mezi silurem a devonem je vedena podle nástupu vůdčího graptolita
Monograptus uniformis, představujícího celosvětově nejnižší devonskou graptolitovou zónu.
Graproliti jsou zde provázeni dalšími statigraficky významnými skupinami živočichů
umožňujících široké mezinárodní srovnání statigrafických dat (trilobiti: Warburgella rugulosa;
konodonti: Icriodus wolschmidti; chitinovci: Angochitina chlupaci; ostrakodi). Vůdčí druhy
provází další četná fauna (loděnkovití hlavonožci, graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci,
korýši), vzácně byly nalezeny i zbytky suchozemské flóry (Cooksonia).
Sled hraničních vrstev na Klonku je odkryt bez jakýchkoliv zásahů mladokaledonské
orogeneze a s ní souvisejícího tektonického porušení i bez ostrých faciálních změn a
vyznačuje se plynule sledovatelným vývojem fauny. Jednotlivé vrstvy odkryvu (1-124) jsou
očíslovány, vlastní hranice mezi silurem a devonem probíhá uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č.
20.
Klonk je prvním hraničním stratotypem přijatým podle nových exaktních zásad
statigrafické klasifikace. Ve světové stratigrafii má proto zcela výjimečný a historický
význam a stal se jedním z nejpopulárnějších statigrafických odkryvů.

Zdravá půda - zdravý život
Rok 2015 je Mezinárodním rokem půdy, abychom si všichni připomněli důležitost zapojit
se do činností pro zlepšení kvality půdy, která zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu
životního prostředí, množství a kvalitu vody v krajině i kvalitu potravin.
Projekt Kompostuj.cz ukazuje, jak v každodenní praxi zcela přirozeně a jednoduše
recyklovat biomateriál, který nyní tvoří 40 % směsného komunálního odpadu. Oddělování
biomateriálu od ostatního odpadu je normální běžnou součástí minimalizace odpadů stejně
jako třídění papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Začátečníkům nebo již
praktikujícím kompostářům projekt přináší potřebné informace a nerozhodnutým dává
podněty, proč se organickými zbytky začít zabývat, poskytuje poradenství a přináší inspiraci
prostřednictvím soutěže kompostů Miss kompost. Cílem projektu je snížit množství
bioodpadu, které bez užitku končí na skládkách a využít jej pro zlepšení životního prostředí,
kvality potravin a zdraví obyvatel.
Tvořivá půda
Vznik, stavba a složení půdy jsou výsledkem neopakovatelných procesů po milióny let
kombinujících vliv působení geologických faktorů, klimatu, podzemní vody a organismů
žijících v půdě i na jejím povrchu. Půda je proto neobnovitelný přírodní zdroj, který umožnil
vznik jedinečných biotopů. Na ně se adaptovaly jednotlivé druhy fauny a flóry, aby vytvořily
kompletní ekosystém, jehož součástí je i člověk. Změna půdních podmínek často vede k
nevratným změnám v životním prostředí a organismy jsou nuceny se adaptovat na nové
podmínky. Ty, které se nedokážou adaptovat, hynou. Koho se tato nedostatečná adaptabilita
bude týkat?
Péče o půdu pro kvalitní život
Půda je multifunkčním činitelem. Jednou z funkcí je zajištění koloběhu vody v krajině. Půdní
vlhkost na území ČR obsahuje 10 krát více vody než všechna naše jezera a vodní toky.
Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám
dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy
způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50%
zemědělské půdy. Následkem je úbytek ornice. Snižuje se tak mocnost půdy, která v krajině
vodu zadržuje. Snižuje se i odpar a ztrácí se efektivita nejvýkonnější přírodní klimatizační
jednotky, kterou máme zdarma k dispozici. Tráva rostoucí na půdě s dostatkem organické
hmoty a vody dává chladící výkon 700 W na 1m2. Pokud vezmeme plochu 3 km2, kterou
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zabírá jaderná elektrárna Temelín, zjistíme, že chladící výkon trávy (2100 MW) je vyšší než
výkon jaderné elektrárny (2000 MW). Kondenzace odpařené vody zpětně vytváří teplo.
Dochází tak k vyrovnávání teplot mezi dnem a nocí a snižování teplotních extrémů. Udržení
vody v krajině zamezuje vodní erozi půdy a zároveň je prevencí povodní a následných
hospodářských škod.
Organické zbytky jsou surovinou, která chrání životní prostředí
Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví rodin a obyvatel. Jednou z cest, jak
pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem
na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikace do půdy. Nejjednodušší formou
zpracování organických zbytků je kompostování. Přímé využití kompostů vyrobených
svépomocí podporuje pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a květin na zahradách, střechách
domů a balkónech. Samozásobitelství snižuje nároky na přepravu a přispívá k zachování
biotopů a kvality životního prostředí. Sběr organických zbytků organizovaný obcemi
umožňuje výrobu kompostu i pro využití v zemědělství. Všechny druhy využívání
organických zbytků vedou ke snižování jejich podílu ve směsném komunálním odpadu, kde
nyní tvoří 40%. Dochází tak k významným úsporám v odpadovém hospodářství obcí.
Základem jakéhokoli využití organických zbytků je jejich kvalitní vytřídění každým z nás. Za
tímto účelem vznikl projekt Kompostuj.cz. Jeho cílem je upozornit na problematiku péče o
půdu širokou veřejnost, školy, firmy a instituce a poskytnout jim praktické návody. Projekt
ukazuje, jak dlouhodobě přispívat ke zkvalitňování životního prostředí, snižovat náklady na
odpadové hospodářství a získávat zdravé a výživné potraviny.

Z pohledu tohoto projektu je vidět jistá předvídavost našeho zastupitelstva
obce, které svoji činnost na úseku likvidace pevných domovních odpadů
s důrazem na biodopad směřovalo v posledních letech právě v intencích
zásad Mezinárodního roku půdy, aniž by čekalo na jeho vyhlášení a veřejnou
proklamaci principů, které je třeba dodržovat, aby toto konání bylo
v maximální možné míře efektivní. Právní prostředí ve věci bioodpadu bylo
v naší obci vytvořeno přijetím nové obecně závazné vyhlášky obce Tmaň č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Tmaň přijaté na veřejném zasedání zastupitelstva
obce konaném 16. března 2015.
Jan Plátěnka, I. místostarosta obce

OBEC TMAŇ
Obecně závazná vyhláška obce Tmaň č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Tmaň
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 16. 03. 2015 usnesením č. 1 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Tmaň, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:

1.
2.
3.
4.
5.

Biologické odpady (co je a co není biologický odpad příloha č. 2.)
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,

6. Nebezpečné odpady,
7. Objemný odpad,
8. Nápojové kartony,
9. Směsný komunální odpad.
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) , g) a h.
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích, uvedených v příloze č.1
této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biologické odpady, označený velkoobjemový kontejner,
Papír, barva modrá,
Plasty, PET lahve, barva žlutá,
Sklo, barva zelená a bílá,
Nápojové kartony, barva oranžová,
Kovy, označený velkoobjemový kontejner.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu V
Lužičkách
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních

1

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v
místním tisku, na internetu a v místním rozhlasu.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu V
Lužičkách.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně a to jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku, na
internetu a v místním rozhlasu.
3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu V
Lužičkách.
4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby.(např. popelnice, kontejnery a velkoobjemové kontejnery)
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude
přistaven. Objednávky přijímá obecní úřad.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2011
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.
Jan Plátěnka
I. místostarosta

Mgr. Pavel Pavlásek
starosta

2

Antonín Kiml
II. místostarosta

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Tmaň 1/2015
Seznam stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad
Část obce

Stanoviště

Tmaň

směr Beroun, u čp. 92

Tmaň

u Jednoty a OÚ

Tmaň

Nové Sídliště

Tmaň

u rybníka

Tmaň

naproti domu čp. 178

Tmaň

Na Boru, naproti dětskému hřišti

Tmaň - Lounín

náves

Tmaň - Slavíky

náves

Tmaň – Havlíčkův mlýn

rozcestí

Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky obce Tmaň 1/2015
Co je a co není biologický odpad.

Do bioodpadu patří:

tráva a plevel, listí, dřevní štěpky, spadané ovoce,
kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, sedliny kávy
a čaje (včetně čajového sáčku), skořápky od
vajec, neznečištěná zemina, pokojové rostliny a
květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, maso,
kosti,
kůže,
uhynulá zvířata,
exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.

Vážení spoluobčané!
Žádný, byť sebedokonalejší systém na zpracování odpadů, však nemůže dobře
fungovat bez spolupráce s jeho původcem, tedy s občany a dalšími subjekty,
kteří tento systém využívají. Přesto se však stále vyskytují případy, kdy do
sběrných nádob je odkládáno něco, co je na hony vzdáleno popisu, co je to
bioodpad a které se musejí na kompostárně následně ručně vybírat. Bude to
určitá forma uznání k nelehké práci lidí, kteří musejí následně z nelibě
páchnoucí hmoty ručně vytřídit to, co tam někdo nezodpovědně vhodil. Aby
obcí jistě správně a promyšleně zavedený systém nakládání s bioodpadem
dobře fungoval, bude záležet nejen na pracovnicích sběrného dvora, ale
zejména na všech občanech obce, kteří tento systém vyžívají. Obec Tmaň je
připravena učinit pro to maximum! Budeme rovněž vděčni za všechny podněty,
které využijeme k dalšímu zlepšení této služby.
Jan Plátěnka, I. místostarosta obce Tmaň
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
prázdniny jsou za námi a tmaňská škola se znovu po dvou měsících, v úterý 1. září 2015,
otevře a ožije opět dětskými hlasy. Zvláště vítám žáky, kteří poprvé zasednou do školních
lavic – naše prvňáčky. Celý pedagogický sbor si přeje, aby se vám ve škole líbilo, a udělá
pro to maximum. Těší se na vás také vaši starší spolužáci. Přeji vám hodně úspěchů ve
vaší školní práci, radost při získávání nových vědomostí a dovedností a spoustu nových
kamarádů. Rodičům prvňáčků přeji hodně trpělivosti a pochopení. Zejména v okamžicích
kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé.
Významný bude tento školní rok i pro žáky páté třídy, kteří se na jeho konci s naší školou
rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné
základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Zdárný a úspěšný školní rok 2015/2016 přeji samozřejmě i ostatním našim žákům a také
učitelům.
Vážím si společně s ostatními zaměstnanci velmi dobré spolupráce s naším zřizovatelem Obcí Tmaň, jejímž výsledkem jsou optimální podmínky jak pro práci pedagogů, tak i pro
žáky. „Nový kabát“ celého areálu školy je toho důkazem. O dění v Základní škole a
Mateřské škole Tmaň podáváme pravidelně informace na webových stránkách a na
stránkách tmaňského informačního časopisu OBZOR.
Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří stanovené úkoly splnit na jedničku.
Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických
pracovníků.
Přeji všem našim žákům, jejich rodičům, celému pedagogickému sboru i nepedagogickým
pracovníkům úspěšný školní rok 2015/2016, úsměv na tváři, pevné zdraví a dětem přeji
každodenní „chuť jít do školy“.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Na závěr mi dovolte připomenout slova učitele národů J. A. Komenského: „S pomocí knih
se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí (4)
V dobách, kdy ještě nebyl internet, se lidé mezi sebou více kontaktovali, více spolu hovořili,
neboť to býval jediný způsob jak se dozvědět novinky. Ve středu zájmu byly především
sousedské záležitosti, zůstával však čas i na báje a pověsti. Pověst je epický útvar lidové
slovesnosti v próze nebo ve verších. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, text
obsahuje zmínky o konkrétním místě a době. V základu pověsti je často reálný příběh, avšak
díky ústnímu převypravování je toto reálné jádro pozměněno a zároveň je pověst obohacena
o rysy fantastické a zapojena do literární tradice. Tato definice tohoto literárního útvaru platí i
pro pověsti vztahující se ke Tmani, Lounínu nebo sousedním Koněprusům či Suchomastům.
V tomto příspěvku nabídneme čtenářům našeho informačního zpravodaje postupně přehled
pověstí a bájí tak, jak se postupně objevovaly zaznamenány v kronikách nebo regionálních
tiskovinách. Vážení čtenáři, usaďte se pohodlně a nechte se unášet dějem těchto pověstí.
Ani na chvíli nezapomínejte na to, že na místo jejich možného děje se třeba díváte z okna
svého bytu nebo rodinného domku, nebo místy jejich děje se touláte na procházkách po
okolí naší obce. Zařazení této práce pod kapitolu o historii obce se může zdát příliš odvážné
– když se však zaměříme na vlastní děj a pátrání po jejich historickém jádru přenecháme
profesionálním historikům nebo záhadologům, můžeme se i dobře pobavit i poučit.
…………………………
Naše putování za pověstmi a bájemi zakončíme touto závěrečnou čtvrtou částí – ukázkou
zatím z nejnovější publikace na dané téma – Putování bájnou krajinou (strana 28 až 35),
jejímž autorem je Otomar Dvořák a která má v podtitulu napsáno, že to je Velká kniha
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pověstí z Berounska a Hořovicka vydaná Knihkupectvím U radnice v Berouně v květnu 2005
jako své 15. publikace. Najdeme tam pověsti vztahující se ke Kotýzu, Tmani a
Suchomastskému potoku – s těmi jsme se seznámili v minulém vydání OBZORU. Dnes
zaměříme naši pozornost na jejich druhou polovinu věnovanou Koukolově hoře a Lounínu.
Koukolova hora
Výrazný vápencový kopec (470 m n.m.) se tyčí severozápadně od Tmaně, nad vesnicí
Popovicemi a dvorem Slavíky. Pozoruhodný výhled, skalnaté rázy a trosky rozpadlé kaple
dávají jeho vrcholu romantický ráz. Ještě půvabnější však musel být v dobách, kdy ho
pokrývaly ohromné, bizarně navršené balvany, které bohužel padly za oběť lomu.
Kaple bílé paní
Rytíř Kotajz míval prý na Koukolově hoře další ze svých hradů. Právě tady se dopustil
zločinu, který mu přivodil věčné zatracení. Při návratu z nějakého válečného tažení zabil
nevinnou dívku, jež se mu náhodou připletla do cesty. Podle jiné verze na Koukolově hoře
dostihl svou zbožnou dceru, prchající před ním z Kotýzu a v návalu vzteku ji zabil. Od té
doby se mu čistá dívčí duše zjevovala v podobě bílé paní a nedala mu spát. Kotajz, aby jí
usmířil, rozdal své jmění chudým a na Koukolově hoře nechal postavit kapličku. Jakmile
zpupný rytíř v nové kapli poprvé padl na kolena a prosil Boha o odpuštění, bílá paní zmizela
a již se nikdy neobjevila.
Ve skutečnosti stavebníkem kaple sv. Blažeje na Koukolově hoře nebyl loupeživý rytíř, ale
ctihodný rektor Karlovy univerzity a majitel tmaňského panství Antonín Karel Mudroch.
Svatyni – dnes již zničenou – nechal zbudovat roku 1832.
Prokletí roku Koukolů
Jiný příběh vypráví, že hora se jmenuje podle zemanského rodu Koukolů z Popovic, kteří na
ní mívali tvrz. Jeden z nich za bouřlivé noci svolával kletbu na své ubohé poddané a při tom
se rouhal i samotnému Bohu. Vtom nebe vzplálo ohněm a strašlivý rachot se rozlehl po
celém okolí. Lidé z vesniček na úpatí hory s hrůzou hleděli k jejímu vrcholu. Odvážili se tam
až ráno, když bouře pominula. Spatřil, že zdi tvrze jsou rozmetány a rodina Koukolů zmizela.
Všichni její členové prý byli proměněni v podivné oblé balvany, rozházené po srázech vrchu.
Velké kameny byly zakletí muži a ženy a ty drobnější mezi nimi zkamenělé děti.
Loupežnická chodba
V 18. století měla Koukolova hora neblahou pověst. V jeskyňkách a dutinách mezi balvany
na jejím vrcholu nacházeli skrýše obávaní lapkové, kteří přepadali pocestné na dálkové
cestě při řece Litavce. Banda se často scházela k bujarým pitkám v osadě Popovicích,
v bývalém hostinci U Štětků. Když ale žandáři hospodu obklíčili a vtrhli dovnitř, nenašli
v lokále ani jednoho loupežníka. Uměli se snad zlosyni učinit neviditelnými? Odpověď byla
mnohem jednodušší: ve sklepu hostince se nacházel dobře maskovaný vchod do podzemní
chodby, která odtud vedla až na vrchol Koukolovy hory. Později byla tato chodba zazděna a
nikdo už ji nedokáže najít.
Lounín
Vesnička Lounín se skrývá mezi kopci na jižních svazích vrchu Vinice, jen kousek na západ
od Tmaně. Prý zde kdysi stávala kamenná socha měsíční bohyně Luny.
Poklad vrahů
Podle pověsti se právě pod ochranu pohanské Luny uchýlili vrazi kněžny Ludmily Tunna a
Gommon, když po vykonaném ohavném činu prchali z Tetína. V kněžnině sídle prý uloupili i
různé vzácné šperky, zlatý pohár a zejména drahými kameny zdobenou šněrovačku. Ty věci
nedaleko dřevěného hrádku Lounína zakopali. Je to v oněch místech, kudy pak každodenně
pastýř ovce honíval. I když bylo mnoho těch, kdo chtěli „poklad vrahů“ najít, nikdy se to
žádnému nepodařilo.
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Morové koule
Nenápadná studna, která se nachází nad rybníčkem na lounínské návsi, skrývá unikátní
předmět lidové magie. Na jejím dně ležívalo sedm kamenných koulí,jež tam byly podle
pověsti vloženy po zhoubné morové epidemii. Tehdy prý vymřeli všichni obyvatelé Lounína
kromě jednoho. Ten jediný, který přežil, dostal nové jména Skála, protože jako skála odolal
přívalu smrti. Skálové pak patřívali k nejváženějším rodům v Louníně. Mrtvoly obyvatel byly
pochovány na hřbetě hory mezi Lounínem a Zdicemi, na pastvině, kde se dodnes říká ve
Světicích. Stával tam mohutný, zdaleka viditelný dubový kříž.
Vraťme se ale k podivným „morovým koulím“. Tyto útvary, vypadající jako by byly uměle
vytvořeny, lidé často nacházeli zarostlé ve skalách v okolí a nepochybně to podněcovalo
jejich fantazii. Podle geologů to jsou vápnité konkrece, usazeniny z roztoků, které zůstaly
uzavřené v dutinách hornin. Škoda, že nevíme, jaké rituály se k nim původně vázaly. Napadá
mě, že mohly souviset se symbolikou měsíčního úplňku a lunárních svátků. Každopádně
vždy, když se obecní studna v Louníně čistila, byly kameny vyňaty a poté opět vloženy
zpátky na dno, aby prý chránily vodu od morové nákazy. Časem se však z nich někam
ztratily, takže jich už ve studánce zbývá jenom pět.

V roce 2024 si budeme připomínat 700 let Lounína
Lounín byl dle zápisů vysazen roku 1324 Heřmanem z Drahlína. S odkazem na tento údaj to
znamená, že v roce 2024 si tato osada bude připomínat 700 let od svého vzniku. To je
sedm století dějů v dobách míru i v letech válečných. Jedná se o významné výročí v jeho
historii, které by nemělo být v rychlém tempu života naší doby přehlédnuto.
Záměrem redakčního kolektivu OBZORU je pokusit se během následujících devíti let přinést
nejenom obyvatelům Lounína, ale i Tmaně, Havlíčkova Mlýna a Slavík postupně přehled
událostí za oněch výše zmiňovaných 700 let. Vzhledem k velikosti této osady pochopitelně
nelze očekávat, že se bude jednat o práci v rozsahu stovek stran. Přesto však snad
uveřejňované materiály budou mít dostatečnou vypovídací schopnost, aby po jejich přečtení
mohl být každý obyvatel Lounína hrdý na to, že bydlí právě zde a ne nikde jinde, a Tmaňáci
se těšit, že právě Lounín je nejvýznamnější součástí administrativního celku Obec Tmaň.
Rok 2024 nebude lounínské výročí jediným, které si budeme připomínat – i když určitě bude
nejkulatější a lze s úspěchem předpokládat, že bude ústředním motivem oslav. Na tento rok
bude připadat také 140. výročí výstavby budovy školy ve Tmani, 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Tmani a 111. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na
Louníně. Uznejte, že ač 111. výročí založení hasičského sboru na Louníně zcela kulaté
podle vžitých pravidel není, ale na druhé straně tu určitá symbolika zcela určitě je – vždyť se
sejdou tři jedničky, které můžeme považovat za šťastné znamení.
Příspěvky z historie Lounína nebudou v každém čísle OBZORU, ale s pravidelnou
nepravidelností se jeho čtenáři budou mít možnost seznámit se jak s událostmi, jež vstoupili
do všeobecného povědomí, tak i s těmi méně známými, čekajícími teprve na ten okamžik. Je
před námi devítiletá cesta časem do budoucnosti, v níž se současně podíváme do hluboké
historie, stejně jako budeme přetvářet aktuální současnost ve významné mezníky minulosti.
Opustili nás …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že …
• V neděli dne 19. července 2015 zemřel po delší nemoci ve věku 64 let pan Václav
Kozler. S drahým zesnulým se rozloučila rodina v pátek dne 31. července 2015 v 13:00
hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně za hojné účasti veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavík.
• V pondělí dne 17. srpna 2015 zemřela náhle ve věku 76 let paní Miloslava Hojdová.
S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vyslovuje pozůstalým hlubokou
soustrast.
Čest jejich světlé památce!
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Hvězdná znamení mezi Prahou, Berounem a Plzní
U příležitosti 750 let od první písemné zmínky o městě Beroun vydalo Nakladatelství MH
Beroun v závěru loňského roku zajímavou publikaci autorů Otomara Dvořáka a Marie
Holečkové Hvězdná znamení mezi Prahou Berounem a Plzní.
Autorům se podařilo v této knize zúročit velmi bohaté zkušenosti z této tématiky a napsat
poutavý zajímavý cestopis po zmíněném regionu a obrátit čtenářovu pozornost na zdánlivě
samozřejmé a prosté věci, které dávají do širších souvislostí se Sluncem a planetami naší
Sluneční soustavy a hledají jejich stopy nejenom v duchovním životě obyvatel zmíněného
regionu. Jejich pozornosti pochopitelně nemohla ujít oblast jižně od Berouna, kde začíná
Chráněná krajinná oblast Český kras, která nás zajímá nejvíce – Tmaň, Kotýz, Lejškov,
Suchomasty nebo Borek. Čtrnáct stránek této tmaňské a suchomastské kapitoly je (stejně
jako ty ostatní) doplněno bohatou barevnou fotografickou dokumentací. Z textu si dovolíme
zacitovat pasáž věnovanou Kotýzu podmalovanou akcentem s bezprostředním vztahem ke
Tmani:
Čtenář pan Procházka, tmaňský rodák žijící v Plzni, nás však nedávno upozornil na něco
zcela neznámého. Napsal: „Když jsem byl malým chlapcem, ukazovala mi moje babička na
vrcholu Kotýzu kámen s mnoha otvory, o němž říkala, že byl prošlapán kopyty Zlatého koně.
Ten kámen ležel někde poblíž Jelínkova mostu, v místech, kde tenkrát bývaly mnohem
zřetelnější zbytky pravěkého hradištního valu. Podnícen četbou vašich knížek jsem se po
letech se syny a vnukem na Kotýz znovu vydal. Po půlhodině hledání jsme kámen ve vysoké
trávě skutečně našli. Museli jsme ho očistit od vápenného prachu, který sem zalétá
z velkolomu Čertovy schody; teprve po omytí se ukázaly pozoruhodné okrouhlé otvory na
jeho plochém povrchu, vypadající, jako by je někdo velkou silou vytlačil do změklé horniny.
Potěšilo mě, že památný kámen dál existuje, i když o něm skoro nikdo neví.“
Autoři také upozorňují na existenci tajemného tmaňského podzemí, rozebírají historii Borku
nebo suchomastského zámku. Tato upoutávka se věnovala pouze kapitole o Tmani a jejím
okolí, autoři však nenechávají nic náhodě a se stejnou pečlivostí a důkladností se věnují
tajemným souvislostem vyzařujících z dalších známých míst mezi Prahou, Berounem a
Plzní. Kdo se chce dozvědět více, tomu lze doporučit jediné – uvedenou knížku si koupit.
Zdice – květnové dny 1945
V letošním roce si připomínáme 70 let od zakončení II. světová války a osvobození bývalého
Československa z německé okupace. Faktem zůstává, že zejména o bezprostředním období
konce války, vlastním osvobození naší země a dění na osvobozeném území se psalo
poměrně dost tendenčně a jednostranně, zejména do roku 1989. Stejně tomu bylo i v našem
regionu.
K objasnění této problematiky přispělo v letošním roce Město Zdice vydáním knihy Pavla
Dušánka Zdice – květnové dny 1945. V jejím úvodu autor říká: „… Nyní, prakticky po
sedmdesáti letech, si troufám předložit svoji aktuální verzi popisu Květnové revoluce 1945 ve
Zdicích. Jedná se o téma, pro které v minulosti často nebylo prakticky místo nebo téměř
zaniklo v pozdější dějepisné interpretaci doby, kdy se konkrétní události tohoto období
odehrály. Později mnozí udělali hodně pro to, aby se mohlo zapomenout! Vlastně stačilo se
ztotožnit s oficiálním výkladem událostí. Někteří se podle modelu následujícího politického
prostředí přímo inaugurovali do rolí statečných odbojářů, kteří za vítězství idejí trpěli. Je
skutečností, že za celé období protektorátu se do nacistických koncentračních táborů a
kriminálů dostalo ze Zdic na sto obyvatel. Někteří věznění nepřežili. Bylo dost obyvatel, kteří
se v parametrech obyčejné společenské slušnosti řádně starali o své rodiny – o přežití.
Neměli to jednoduché, ale je to také třeba ocenit. Po revoluci se však někteří zapojili do
očistného procesu společnosti. Po mnoha letech popisované události vypovídají také o tom,
kam až mohou dosáhnout mnohé praktiky národnostní nenávisti a divokých „odplat“. Není
třeba nic nového vymýšlet, stačí pochopit obsah, zcela přesně zaznamenanou argumentaci
té doby – kroniky dr. Peychla z Hořovic: „… Udavačství se rozbujelo netušeným způsobem.
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Nikdo si nebyl jist před udáním – každý má vždy nějakého zjevného či skrytého nepřítele – a
nyní přišla báječná příležitost vyřídit si staré osobní účty. Okupace trvala příliš dlouho, než
aby se kdokoliv, žijící a vykonávající své povolání v Protektorátu, mohl vyhnout styku
s Němci. Nastalo přímo chorobné a nakažlivé slídění – koho ještě udat, kdo ještě by měl být
zajištěn. „Zajištění“ byl také nový výraz pro starou praxi: zavření. I lidé, vždycky považovaní
za slušné, přicházeli najednou s udáním na toho či onoho, ten a ten projevoval sympatie
k Němcům, onen za první republiky neměl řád Beneše, další se o něm vyjádřili nechvalně za
okupace, jiný sympatizoval s Vlajkaři či kdesi zdvihl ruku jako k nacistickému pozdravu,
tamten měl za heydrichiády v bytě obraz Hitlera, či se společensky stýkal s nějakým
Němcem atd. atd., cokoliv stačilo k obvinění z kolaborantství a v prvních dnech svobody
k zajištění.“ Později to velmi výstižně pojmenoval spisovatel Pavel Kohout: „… vlastenci je
uznali zodpovědnými!“ Cílem publikace tedy je, aby události byly interpretovány
„oddějepisovanou“ formou na základě konkrétních zjištění, popisu události a lidských
příběhů.“
Již samotné názvy jednotlivých kapitol vypovídají o šíři práce při studiu dokumentů té doby a
rozhovorů s dosud žijícími účastníky oněch událostí, kterou musel autor Pavel Dušánek
absolvovat, aby světlo světa spatřila 150stránková publikace: Zdice mezi dvěma válkami,
Život ve Zdicích v období protektorátu, Odborová činnost a perzekuce, Poslední měsíce
druhé světové války, Květnové dny roku 1945 ve Zdicích, Vojenská pomoc Praze a její
dozvuky, Američané, Revoluční garda, Rudá armáda a její pobyt ve Zdicích, Internace,
účtování se zrádci a kolaboranty, Po Květnové revoluci.
V knize najdeme dva bezprostřední odkazy na Tmaň.
V první zmínce se dovíme, kolik nasazených předpokládal plán A.R.L.Z. pro Tmaň:
„Počátkem září 1944 vydalo vrchní velení německé armády novou směrnici pro obranu
území, které dosud nebylo obsazeno spojeneckými armádami. V rámci „politiky spálené
země“ to byl vlastně určitý ústupový plán označený krycím názvem A.R.L.Z. Jednalo se o
počáteční písmena, která vyjadřovala čtyři postupné fáze pro faktické vyklizení prostoru: A –
Auflockerung (útlum), Räumung (vyklizení), L – Lähmung (ochromení), Z – Zerstörung
(zničení). První stupeň A se vyhlašoval heslem Wotan a měl zahrnovat odsun všeho
důležitého pro vedení války. Pro vyhlášení třetího stupně L platil signál Donner, znamenal
likvidaci zbývajících výrobních zařízení. Potom již následoval poslední stupeň směrnice Z,
vyhlašoval by se heslem Blitz, to byl signál pro úplné zničení všech objektů po předchozím
podminování. Finální verze plánu A.R.L.Z. pro území Protektorátu Čechy a Morava byla
projednána a schválena pod přímým řízením K. H. Franka. Jednalo se o přísně tajný
dokument. Především bylo třeba urychleně vybudovat obranné linie. Na základě výnosu
protektorátní vlády bylo povoláno na 60 tisíc mužů ve věku od 18 do 50 let k budování
zákopů a zátarasů. Nasazeni byli do oblasti Ostravy, Těšínska, resp. na různých místech
Moravy, někteří dokonce v Rakousku či Německu. …
V plánu A.R.L.Z. měly zátarasy za cíl zabránit postupu spojeneckých vojsk nebo je zdržet.
Některé práce vykonávali sami vojáci, většinou však byli povoláni dělnici z továren, kde byla
výroba přerušena. Byly budovány pásy ze silných klád vysoké více než 2 m. Prostor mezi
nimi byl vyplněn zeminou. Zpravidla uprostřed zátarasu byl čtyřmetrový otvor, který se
v případě potřeby uzavíral připravenými kládami. Na jednom okraji zátarasu bylo ponecháno
místo pro střelce z pancéřové pěsti. Takové silniční zátarasy byly vybudovány při hlavní
silnici Praha – Plzeň, vždy při vjezdu do obydlené části. …
Směrnice plánu A.R.L.Z. na Berounsku a Hořovicku uváděla počet povolaných mužů
z regionu na zákopové práce pro jednotlivé obce. v případě Tmaně se uvádělo 11 mužů
nasazených ve Slezsku a v Německu.“
Ve druhém úryvku jsou vzpomínky na Květnovou revoluci od tehdejšího obyvatele Tmaně
pana Ivana Kouly:
„Jakožto 22letý občan Tmaně jsem se dozvěděl, že v den 5. května 1945 vzniklo v Praze
povstání proti německým nacistickým okupantům, a že v blízkých Zdicích vzniká vojenská
jednotka, do které vstupují prvorepublikoví vojáci a důstojníci a rovněž dobrovolníci –
nevojáci. Úkolem této jednotky byla ochrana Zdic a okolí před všemi možnými útoky
unikajících německých okupantů pomoc pražskému povstání. 5. května jsem se jako nevoják
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přihlásil do služeb této jednotky u jejího velitele škpt. Karla Šáchy. Tento mne přijal jako
motorizovanou spojku a ihned mi přidělil ukořistěný německý vojenský motocykl KDW 350
cm3 v dosti opotřebovaném stavu, s nímž jsem z vojenského velitelství rozvážel ve dne
v noci různé pokyny a zprávy vojenského charakteru po okresech Beroun a Hořovice.“
Četba této publikace může u mnohých tmaňáků pamatujících onu dobu buď osobně nebo ze
vzpomínek svých rodičů nebo prarodičů, vyvolat určité reminiscence na dění v prvním
období po osvobození ve Tmani, které je zaznamenáno v obecní kronice – viz květnové
vydání OBZORU, strany 12 a 13.
Ozdobou knihy je čtyřicetistránková závěrečná pasáž – přílohy, literatura, prameny a
poznámky. Nejobsažnější je více než třicetistránková fotodokumentace nabízející čtenářům
v dokonalé grafické úpravě na každé stránce kolem devíti fotografií nebo kopií dokumentů té
doby.
Knížku Pavla Dušánka Zdice – květnové dny 1945 by si měl přečíst každý, komu není
regionální historie lhostejná a chce se dozvědět hodně nového o zákulisí dění v květnu 1945.
Publikaci lze koupit v Papírnictví na Husově ulici (před odbočkou na Černín) ve Zdicích.

I n f o r m a č n í
•
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v obvyklém termínu –
tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 26. září 2015 v 16:30 hodin.
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.
Ve středu 16. září si připomínáme v římskokatolické církvi svátek svaté Ludmily. Svatá
Ludmila (cca 860 – 15. září 921, hradiště Tetín, byla manželkou prvního historicky
doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava, otce sv. Václava
a chronologicky první českou svatou. Díky rodovým vazbám můžeme Svatou Ludmilu
označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen. Během
jejího života byly položeny základy k christianizaci Čech a také základy moci
Přemyslovců. Život babičky svatého Václava byl popsán v řadě legend, které se snaží
popsat českou historii v IX. a X. století. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena
v noci z 15. na 16. září 921 (podle legendy vlastním závojem, snaha o to, aby nebyla
svatořečena a nebyla prolita její krev mečem) Tunnou a Gommonem na svém hradě
Tetíně. Byla to událost, která prý stála u zrodu naší obce, neboť se říká, že podle legendy
dostali oba nájemní vrazi jako odměnu za provedený trestný čin vraždy každý jednu
vesnici – Tunna Tmaň a Gommon Kvaň. Jinak ženské křestní jméno Ludmila je
slovanského původu a překládá se jako „lidu milá“.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani zve do sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na
bohoslužby, které se konají: v neděli 6. září 2015 v 17:00 hodin a v neděli 27. září 2015
(v předvečer Dne české státnosti) v 17:00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v září otevřeno od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00
hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli a v pondělí 28. září 2015 (Den
české státnosti) zavřeno.
Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či
větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky,
rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny,
jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment tolik potřebných substrátů v různých
baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny,
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pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás můžete
zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro
kočky, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy.
Bude podzim, a proto nepřehlédněte v naší nabídce tolik žádané keramické zelňáky 5 –
40 litrů.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

29.+30.8.2015
5.+6.9.2015
12.+13.9.2015
19.+20.9.2015
26.+27.9.2015
28.9.2015

MUDr. Svobodová Eliška, Ordinace Buzuluk Komárov
MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, Alba
MUDr. Šedivá Markéta, Beroun, Wagnerovo nám. 1542
MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám. 1541
MUDr. Šmejkalová Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308
MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289

311 572 389
311 512 119
311 612 291
311 611 241
311 537 796
311 513 375

Výkup jablek
Výkup jablek se provádí v Berouně v areálu bývalého cukrovaru (dnes Kovošrot), vedle
nádraží ČD, od 24. srpna 2015. Kontaktní osoba: pan Mayer, telefon 311 625 239. Výkupní
doba: pondělí neděle – nonstop.

Prodej krůt a krocanů
Firma DRŮBEŽ – Jiří Dvorský & Zuzana Prečanová, Chrustenice 128, 267 12 Loděnice,
telefon 311 672 358, nabízí v druhé polovině roku 2015:
• Vykrmené krůty a krocany připravíme k prodeji v srpnu, říjnu a listopadu. Živé budeme
prodávat v srpnu v Malých Přílepech, v říjnu a listopadu v Libečově. Volný prodej bez
objednávek do vyprodání. Opracované chlazené pouze na objednávku, telefon
311 672 358 – paní Prečanová.
Další informace: www.chovdrubeze–beroun.cz . Velmi důležité upozornění na prodejní
dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a nedělí dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a
odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin do vyprodání turnusu!!

S p o r t o v n í

•

•

i n f o r m a c e

Naši fotbalisté si z Berouna přivezli pořádnou nadílku
v úvodním zápase nového ročníku III. A třídy – prohráli 9:0!
1. kolo – neděle 23. srpna 2015 - 10:15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS
Tmaň 9:0 (9:0), rozhodčí zápasu Mázdra Jaroslav, 80 diváků. Další zápasy 1. kola: TJ
Chodouň – SK Nižbor B 1:3, TJ Baník Mořina – TJ Lužce 1:2, TJ Srbsko – TJ Ostrovan
Zadní Třebáň 0:4, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 3:4, SK Hudlice
– FK Olympie Zdice B 2:0, FK Svatá – TJ Karlštejn 0:2.
2. kolo – neděle 30. srpna 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce. Další
zápasy 2. kola: TJ Karlštejn – SK Hudlice, TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ Baník Mořina,
SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá, SK Nižbor B – TJ Sokol Vysoký Újezd, FK
Olympie Zdice B – TJ Chodouň, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Srbsko.
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3. kolo – neděle 6. září 2015 – 17:00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň. Další zápasy
3. kola: TJ Chodouň – TJ Karlštejn, TJ Lužce – TJ Ostrovan Zadní Třebáň, TJ Baník
Mořina – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Srbsko – SK Nižbor B, TJ Sokol Vysoký Újezd
– FK Olympie Zdice B, SK Hudlice – SK Cembrit Beroun-Závodí.
4. kolo – neděle 13. září 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan Zadní
Třebáň. Další zápasy 4. kola: TJ Karlštejn – TJ Sokol Vysoký Újezd, SK Cembrit BerounZávodí – TJ Chodouň, SK Nižbor B – TJ Baník Mořina, FK Svatá – SK Hudlice, FK
Olympie Zdice B – TJ Srbsko, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Lužce.
5. kolo – neděle 20. září 2015 – 16:30 hodin – SK Hudlice – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 5. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Chodouň –
FK Svatá, TJ Lužce – SK Nižbor B, TJ Baník Mořina – FK Olympie Zdice B, TJ Srbsko –
Karlštejn, TJ Sokol Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí.
6. kolo – neděle 27. září 2015 – 16:30 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov. Další zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – TJ Baník Mořina, SK Cembrit BerounZávodí – TJ Srbsko, SK Nižbor B – TJ Ostrovan Zadní Třebáň, SK Hudlice – TJ
Chodouň, FK Svatá – TJ Sokol Vysoký Újezd, FK Olympie Zdice B – Lužce.
7. kolo – neděle 4. října 2015 – 13:00 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň. Další zápasy
7. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – FK Olympie Zdice B, TJ ČECHIE Nový Jáchymov –
SK Nižbor B, TJ Lužce – TJ Karlštejn, TJ Baník Mořina – SK Cembrit Beroun-Závodí, TJ
Srbsko – FK Svatá, TJ Sokol Vysoký Újezd – SK Hudlice.
8. kolo – neděle 11. října 2015 – 16:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B. Další
zápasy 8. kola: TJ Karlštejn – TJ Ostrovan Zadní Třebáň, SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ Lužce, TJ Chodouň – TJ Sokol Vysoký Újezd, SK Hudlice – TJ Srbsko, FK Svatá – TJ
Baník Mořina, FK Olympie Zdice B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov.
9. kolo – neděle 18. října 2015 – 15:30 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 9. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – SK Cembrit Beroun-Závodí, SK Nižbor
B – FK Olympie Zdice B, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Karlštejn, TJ Lužce – FK
Svatá, TJ Baník Mořina – SK Hudlice, TJ Srbsko – TJ Chodouň.
10. kolo – neděle 25. října 2015 – 14:30 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Olympie Zdice B.
Další zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Chodouň – TJ Baník Mořina, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
Srbsko, SK Hudlice – TJ Lužce, FK Svatá – TJ Ostrovan Zadní Třebáň.
11. kolo – neděle 1. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ Srbsko – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 11. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – SK Hudlice, FK Olympie Zdice B – TJ
Karlštejn, SK Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK
Svatá, TJ Lužce – TJ Chodouň, TJ Baník Mořina – TJ Sokol Vysoký Újezd.
12. kolo – neděle 8. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn. Další
zápasy 12. kola: SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Olympie Zdice B, TJ Chodouň – TJ
Ostrovan Zadní Třebáň, TJ Srbsko – TJ Baník Mořina, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
Lužce, SK Hudlice – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, FK Svatá – SK Nižbor B.
13. kolo – neděle 15. listopadu 2015 – 13:30 hodin – TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 13. kola: TJ Karlštejn – SK Cembrit Beroun-Závodí, TJ Ostrovan Zadní
Třebáň – TJ Sokol Vysoký Újezd, FK Olympie Zdice B – FK Svatá, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – TJ Chodouň, TJ Lužce – TJ Srbsko, SK Nižbor B – SK Hudlice.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty při zápasech doma – budou to moc potřebovat!

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. září 2015.
Cena výtisku 3,- Kč.

20

