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Rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Projev Mgr. Růženy Kybikásové při rozsvícení vánočního stromu

Advent - dobu čekání na nejhezčí a nejkrásnější svátky roku, na které se těší velcí i malí,
zahajujeme 29. listopadu 2014 v obci již potřetí slavnostním rozsvícením vánočního stromku
a zapálením první adventní svíce.
Svíce na věnci nepředstavují pouze čtyři adventní neděle, ale symbolizují podle křesťanství
také jejich určité vlastnosti. První svíce by nám měla přinést MÍR, druhá VÍRU a třetí LÁSKU.
Při zapálení čtvrté svíčky bychom měli vnímat NADĚJI. Naději na lepší budoucnost, a to jsou
pro nás dospělé především naše děti, pro které chceme jen to nejlepší. A do toho nejlepšího
patří také čas, který s nimi strávíme a nasloucháme jim. Jenom tak mají děti pocit toho, že
jsou pro nás těmi nejdůležitějšími osůbkami a vždy u nás najdou odpovědi na své otázky.
Když děti vypráví, mají obdivuhodně rozzářené oči, stejně tak jim září, když se na něco těší.
Nyní se opravdu moc těší na své vystoupení, jenž začne po zapálení první svíce na
adventním věnci, kterou zapálí starosta obce Tmaň pan Mgr. Pavel Pavlásek.
Držme dětem palce, aby se jim hra o narození Ježíška povedla. Všem přeji hezký zážitek,
který si jako milou vzpomínku z večera odnesou. Dětem přeji po divadelnicku: „Zlomte vaz!“
Rozsvícený stromeček má magickou moc pro všechny lidičky. Proto věřím, že si každý při
pohledu na něj zašeptá přání, které si toužebně přeje splnit. Naše děti si splnění přání pojistí
světýlkem v jablíčku, jenž ke stromečku položí.
Přání mám také já, a jedno mi dovolte vyslovit již nyní. Jménem svým i všech zaměstnanců
školy přeji všem klidné a spokojené Vánoce vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků
s vašimi dětmi, hodně optimismu, úspěchů a co nejméně špatných zpráv v roce 2015.
Na úplný závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí slavnostního sobotního
podvečera. V první řadě děkuji dětem, že zvládly přípravu adventního programu na velkou
pochvalu. Jak moc se jim to povedlo, ukázala i páteční generálka.
Děkuji panu starostovi a dalším zaměstnancům obecního úřadu za technickou pomoc.
Poděkování za spolupráci patří také Mysliveckému sdružení Hora Tmaň a Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň. Rovněž děkuji rodinám, které nám poskytly zvířátka pro
vytvoření živého betlému. Můj velký dík patří i paním učitelkám, které vše připravily tak, aby
vystoupení našich dětí dopadlo na jedničku s hvězdičkou.
Celý pedagogický sbor a také děti velmi děkují všem, kteří nás podpořili nejen svou účastí a
potleskem, ale také finančním příspěvkem. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.189,- Kč,
které ihned použijeme na nákup výtvarného materiálu pro děti na výrobu adventní výzdoby a
dárečků.
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Volební program zastupitelstva obce Tmaň
na volební období 2014 – 2018
1. Informovanost občanů a zastupitelů:
1.1. Posilování zájmu občanů o zasedání zastupitelstva obce, časopis Obzor a
internetové stránky obce.
1.2. Setkáváním s občany udržovat styk s veřejností a povědomí zastupitelů o
potřebách obce.
2. Dokončení investic a realizace nových projektů v oblasti výstavby:
2.1. Realizace zateplení komplexu budov ZŠ a MŠ Tmaň.
2.2. Rekonstrukce komunikace a veřejných prostor v ulicích K Sídlišti a Sídliště
2.3. Dokončení systému komunikací v lokalitě Na Boru výstavbou nové komunikace
v ulici Travnatka.
3. Životní prostředí:
3.1. Kultivace a úprava veřejných prostor v obci.
3.2. Výsadba zeleně.
3.3. Provedení parkových úprav v lesíku Višňovka.
3.4. Rozvoj systému shromažďování, třídění a likvidace komunálního odpadu.
3.5. Rozšiřování režimu a možností sběrného dvora.
4. Občanská vybavenost:
4.1. Prioritní péče o existující občanskou vybavenost a rozšiřování možnosti jejího
využití (areál ZŠ a MŠ Tmaň, fotbalové hřiště, hasičský areál včetně koupaliště).
4.2. Vytvářet a rozvíjet drobnou vybavenost, např. dětská hřiště a volně přístupné
prostory, menší nemovitosti (budova váhy býv. JZD apod.).
5. Bezpečnost v obci:
5.1. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci, především bezpečnosti pěších a
cyklistů.
5.2. Spolupráce s Policií ČR.
5.3. Modernizace a rozšíření kamerového systému v obci.
6. Spolkový a společenský život v obci
6.1. Spolupráce s organizacemi, spolky a subjekty, podílejícími se na společenském
a spolkovém životě obce a rozvíjet možnosti jejich všestranné podpory.
6.2. Péčí o kulturní dům zlepšovat zázemí pro společenský život.
6.3. Podněcovat udržování venkovských tradic.
7. Podpora školství a péče o mládež:
7.1. Poskytovat maximální možnou podporu ZŠ a MŠ Tmaň
7.2. Rozšiřování možnosti mimoškolní péče o děti a mládež, příležitosti zájmového
vzdělávání a využití volného času.
8. Financování obce:
8.1. Prostřednictvím využití prostředků z dotačních programů navýšit příjmy obce a
financovat tímto způsobem především rozsáhlé stavební projekty.
8.2. Udržet rozpočtovou kázeň a postupně směřovat k vyrovnaným rozpočtům i bez
příjmů z těžby vápence.
9. Dopravní obslužnost:
9.1. Zlepšovat podmínky pro cestování veřejnou dopravou.
9.2. Zlepšovat podmínky pro pohyb pěších a cyklistů v obci a krajině.
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Poděkování Rady obce
Rada obce Tmaň děkuje touto cestou ZŠ a MŠ Tmaň a všem účinkujícím, členům SDH
Tmaň i všem jednotlivcům podílejících se na organizačním zajištění III. slavnostního
rozsvícení vánočního stromu ve Tmani, které se konalo v sobotu 29.listpadu 2014
Starosta obce Mgr> Pavel Pavlásek ml.

Obecně závazné vyhlášky (1. část)
Na začátku každého volebního období přinášíme našim čtenářům texty aktuálních obecně
závazných vyhlášek platných v obci. První 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 obce Tmaň č. 1/2011
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 20. 6. 2011 usnesením č.3/2011
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:
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:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a),
b), c).
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, uvedených v příloze č. 1 této
vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) nápojové kartony, barva oranžová,
c) sklo, barva zelená a bílá,
d) plasty, PET lahve, barva žlutá.

1)

Vyhláška 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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Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku a
v místním rozhlasu.
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v areálu V Lůžičkách.
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 jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním tisku a v místním rozhlasu.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu
V Lůžičkách.
Článek 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby popelnice a 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 odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

1)
2)
3)

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner. Objednávky přijímá
obecní úřad.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 7. 2011.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Václav Macourek
starosta

Obecně závazná vyhláška obce Tmaň č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 5/2012
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
2)

Vyhláška 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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znění pozdějších předpisů 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, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Článek 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a. fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt;
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů;
3. která podle zákona upravujícího pobyt na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců;
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců;
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném domě nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámi
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

1)

2)
3)

4)

Článek 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3

§ 10b odst. 2 zákon o místních poplatcích
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5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
757.246,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 757.246,- Kč děleno 1115 (1075 = počet osob s trvalým pobytem na území obce
+ 40 = počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 679,14 Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Článek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, ale
dlouhodobě žijí mimo její území a žádný odpad neprodukují..
Článek 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procentní postavení jako poplatník.9
4

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecný úřad
poplatek jednomu z nich.10
Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011. Poplatkové povinnosti vzniklé před
nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. 1. 2013 /patnáctým dnem po dni vyhlášení/.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Václav Macourek
starosta

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 20. 6. 2011 usnesením č. 3/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů 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, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).11
Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tmaň. 12
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.13
Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.14
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl
10

§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
12
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
13
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
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psa staršího tří měsíců“). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3) V ohlášení držitel psa uvede15
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.16
Článek 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domě100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
c) za prvního psa v bytovém domě 500,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení 1000,- Kč,
e) za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e)
tohoto ustanovení 1000,- Kč.
Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Článek 7
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis17.
Článek 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.18
15

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.19
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Tmaň č. 2. /2003 O místních poplatcích ze dne
15. 9. 2003.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 7. 2011.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Václav Macourek
starosta

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 20. 6. 2011 usnesením č. 3/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů 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, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).20
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.21
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.22
Článek 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky
vyznačena na mapě v příloze. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Poznámka: Určení je možno provést oběma nebo jedním z uvedených způsobů.
Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne,
kdy toto užívání fakticky skončilo.

19

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
21
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
22
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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1)

2)

3)

4)
5)

Článek 5
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší, než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvede23
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného
prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo
případné osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.24
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.25
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Článek 6
Sazba poplatku
Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb………………………...…………………………...................
10,- Kč/m2
b) za umístění dočasných staveb sloužících k poskytování prodeje……..
10,- Kč/m2
c) za umístění zařízení k poskytování prodeje……………………………..
10,- Kč/m2
d) za umístění stavebních zařízení……………………………………….. 100,- Kč/měsíc
e) za umístění reklamních zařízení…………………………………………..
10,- Kč/den
f) za umístění skládek……………………………………………………… 100,- Kč/měsíc
g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce……………………
10,- Kč/den
h) za umístění zařízení cirkusů…………………………………...……… 1.000,- Kč/týden
i) za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných zařízení……… 1.000,- Kč/týden
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa…………………………………
900,- Kč/rok.
Článek 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší deseti dnů nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,

23

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
25
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
24
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b) při užívání veřejného prostranství po dobu deseti dnů nebo delší v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatek splatný nejblíže následující pracovní den.
2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 písm. a, b je splatný do dvou dnů od zahájení užívání.
3) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 písm. d je splatný do 31.5. kalendářního roku.
4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Článek 8
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou26,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely27.
Článek 9
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.28
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.29
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Tmaň č. 2. /2003 O místních poplatcích ze dne
15.9 2003.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 7. 2011 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Václav Macourek
starosta

Nové autobusové jízdní řády
Autobusové spojení naší obce s Berounem a Hostomicemi zajišťuje třemi linkami akciová
společnost PROBO BUS se sídlem v Králově Dvoře, která působí na trhu veřejné dopravy
přes dvacet pět let a ročně přepraví statisíce spokojených cestujících.
• Linka 210014 s označením C14: Beroun – Suchomasty – Bykoš.
• Linka 210023 s označením C23: Beroun – Suchomasty – Libomyšl.
• Linka 210025 s označením C25: Beroun – Hostomice.
Zastupitelstvo oce věnovalo a stále věnuje otázce zajištění dopravní obslužnosti naší obce a
jejich osad velkou pozornost. Na zajištění provozu těchto linek v roce 2015 přispívá ze svého
rozpočtu Obec Tmaň. V porovnání s rokem 2014, v němž pro tyto účely byla určena částka
ve výši 288.000,- Kč, se příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2015 navýšil na 300.000,Kč. Od 14. prosince 2014 do 12. prosince 2015 platí nové jízdní řády, jejichž tištěnou
podobu přinášíme na následujících třech stránkách.
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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
V listopadu jsme se zúčastnili další charitativní akce na podporu nemocných dětí, kterou
formou Veřejné sbírky pořádá Fond Sidus, o.p.s. Zakoupením drobných předmětů a
zasláním 1 650,- Kč na účet Fondu jsme přispěli konkrétním dětem na léčebné pobyty,
aby se mohly vrátit zpátky mezi své kamarády, nebo na nákup nezbytných lékařských
přístrojů a pomůcek nemocným z partnerských nemocnic, kterými jsou Pediatrická klinika
Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Motole, Dětská klinika
Fakultní nemocnice Olomouc a Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce. Za
uspořádání sbírky udělil naší škole Fond Sidus tento certifikát:

Certifikát dárce CRM:0001188
za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s.
Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení –
Pediatrické kliniky Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakulty v Praze Motole,
Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci
a na pomoc individuálním pacientům.
Základní škola a Mateřská škola
K Sídlišti 80, Tmaň, 267 21
vydaný dne 19. 11. 2014
•

Žáci naší školy se zapojili do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí
nemocných cystickou fibrózou. Tato akce probíhá pod názvem Větrníkový den, kde
větrník je symbolem této události. Pro zdravého je totiž roztočení větrníku svým
fouknutím hračkou, ale pro nemocného touto nemocí je to nepřekonatelnou překážkou.
Cystická fibróza (CF) je smrtelná lidská dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací
a trávící soustavu. Jde o vrozené onemocnění způsobené mutací genu produkujícího
protein CFTR. Léčba se v současnosti soustřeďuje na léčbu dýchacích ústrojí – inhalace,
fyzioterapie, antibiotika. V Česku se každoročně s touto nemocí narodí 1 dítě z přibližně
2500 až 3000 narozených dětí, což je celkově okolo 40 až 50 dětí v populaci. V
současnosti je CF na celém světě léčitelná, ale ne vyléčitelná. Cystickou fibrózou,
starším názvem mukoviscidosou, onemocní bez rozdílu jedinci mužského i ženského
pohlaví. Je to onemocnění, které se i přes intenzivní inhalační a rehabilitační léčbu,
kterou je nutné provádět několikrát denně, s rostoucím věkem zhoršuje. Cílem
nejmodernější léčby je především zmenšení obtíží, které s sebou toto celoživotní
onemocnění přináší. Infekce dýchacích cest se léčí vysokými dávkami antibiotik,
zpravidla podávanými do žíly.

Žáci 5. ročníku proto vyrobili celou řadu veselých větrníků, které zkrášlí budovu naší
školy. Fotografii z vyrábění pak zaslali prostřednictvím elektronické pošty na stránky
Klubu nemocných cystickou fibrózou, kde budou fotografie nejen zveřejněny, ale patron
klubu Ivan Trojan z nich vylosuje ty nejlepší a jeho tvůrci pak obdrží od klubu malý dárek.
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V pátek 14. listopadu 2014 dopoledne se celá naše škola spolu s nejstaršími dětmi
z mateřské školy vypravila do kulturního domu na divadelní představení divadla „VeTři",
které si pro nás připravilo, v rámci školního preventivního programu SPJ (sociálně
patologických jevů), divadelní scénky zaměřené na problematiku současné doby týkající
se hlavně našeho bezpečí. Hlavní aktéři – Michaela Marková a Vlasta Vébr, si pro nás
připravili témata, jako jsou: obtěžování a kontakt s cizím člověkem, který nám nabízí
bonbony, problematika drog a chce od nás získat informace o naší rodině; šikana a
chování mezi spolužáky. Také jsme měli možnost vyzkoušet si, jak reagovat, když nás
někdo cizí chce vlákat do auta, jak se bránit a co volat, aby se zalekl a také to, jak je
těžké volat na tísňové linky a co správě říci. Celé představení bylo poučné a všichni jsme
si odnesli spousty zajímavých a důležitých informací.
V pátek 21 listopadu 2014 celá naše školička nastoupila do dvou autobusů a vyrazili jsme
směr Svíčkárna RODAS v Šestajovicích.
Svíčkárna byla založena v roce 1990 v Šestajovicích u Prahy na ploše 4500 m2.
V roce 1992 byla postavena první část provozu na výrobu svíček. Do roku 1993 se
jednalo pouze o ruční výrobu svíček, a to litím do forem. První stroj, tažný, na výrobu
kostelních svíček byl zakoupen koncem roku 1993. S tímto strojem firma získala možnost
realizovat zakázky na výrobu kostelních svíček do Německa, Rakouska a Švýcarska. V
roce 1997 byl přistavěn další provoz na výrobu svíček, který byl vybaven moderními
kapacitními stroji. To umožnilo zahájit velkovýrobu a rozšířit sortiment o hřbitovní svíčky,
čajové a stolní svíčky. Od roku 2002 se zde po dlouhodobých přípravách začaly vyrábět
kosmetické přípravky. V roce 2005 oslovily Svíčkárnu základní školy za účelem
možnosti samovýroby svíček, a od té doby tuto možnost nabízí. Rok 2007 byl pro
Svíčkárnu velice významný, neboť si pořídili moderní počítačem řízenou linku na výrobu
válcových svíček a koulí. V roce 2008 byla otevřena podniková prodejna a zahájen
drobný prodej svíček za podnikové ceny a firma získal známku Turistického suvenýru.
Svíčkárna v Šestajovicích je zajímavým tématem nejen pro žáky tmaňské školy, ale i pro
rodinný výlet, kam se mohou dostat hromadnou dopravou i ti, kteří nemají doma auto. Ve
Svíčkárně můžete navštívit výrobní dílny Svíčkárny, mydlárny a kosmetiky RODAS.
Otevírací doba výrobních dílen a podnikové prodejny pro veřejnost: pondělí – pátek
14,00 – 18,00 hodin, sobota + neděle od 10,00 do 18,00 hodin. Dílny jsou v krytých
prostorách. Adresa: Na Balkáně 211, Šestajovice u Prahy, PSČ 250 92, (naproti
fotbalovému hřišti), spoj z Černého Mostu – autobus č. 303 – výstup Na Balkáně, odtud
je to do Svíčkárny cca 2 minuty chůze. Další podrobnosti na webových stránkách
www.rodas.cz .

•

•

Ten, kdo už tam byl, se určitě nediví, že jsme se opravdu těšili. Vždyť kdy se nám podaří
si osobně vyrobit svou vlastní svíčku nebo zahrát si na drogistu a plnit sáčky voňavou
koupelovou solí. Vůbec, celé dopoledne bylo ohromně voňavé.
Klub důchodců ve Tmani pořádal o víkendu 22. a 23. listopadu 2014 v přístavbě
kulturního domu ve Tmani krásnou výstavu, která na všechny návštěvníky konečně
dýchla předvánoční náladu. V pondělí 24. listopadu jsme na ni byli pozváni i my a
nelitovali jsme. Obdivovali jsme krásné betlémy, vánoční ozdoby, keramické kapry, lesklé
šperky a další výrobky, které vyrobily šikovné ruce našich seniorů. Moc jim za krásnou
výstavu, milé přijetí i sladkou odměnu v podobě vánočního cukroví, které jsme mohli
ochutnat, děkujeme!
S velkým úspěchem se u veřejnosti naší obce setkalo zahájení adventu a rozsvícení
vánočního stromu ve Tmani za aktivní účasti dětí tmaňské školy, které se konalo
v sobotu 29. listopadu 2014. Informace o této akci je na první stránce tohoto čísla
OBZORU.
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V pátek 5. prosince ráno se v naší krásně adventně vyzdobené škole opět po roce ozvalo
známé čertovské „blebleble..." Všichni jsme věděli, co to znamená. Nemohli jsme se
dočkat, až zarachotí řetězy a ve dveřích se objeví Mikuláš, anděl a čerti. Někteří se
strachovali, protože věděli, že v Knize hříchů, kterou měli čerti s sebou, jsou zapsáni
černým písmem! Ale i ti měli štěstí. Za písničku, básničku nebo slib, že budou hodní, jim
bylo odpuštěno. Nakonec všichni dostali nebeskou odměnu v podobě sladkostí a ovoce v
mikulášské nadílce od pana Skučka, kterému patří velký dík. Mikulášské dopoledne si
všichni ve škole pěkně užili a ještě si pochutnali ve školní jídelně na výborném
čertovském menu.
Tentokrát jsme ve výtvarném kroužku vyráběli vše, co nám připomene a zpříjemní blížící
se Vánoce. Andělíčka z papírového talíře, vánoční hodiny, aby nám příchod Ježíška
urychlily, a stříbrnou hvězdičku zdobenou glitrovým lepidlem z kalíšku od čajové svíčky.
Společně jsme vytvořili dva andílky s křídly našich dlaní. Však se podívejte na fotografie
na našich webových stránkách, jak se nám to povedlo!
V regionální výtvarné soutěži „Hudba a já" získali naši žáci z jednotlivých tříd moc pěkná
ocenění v různých kategoriích. Můžeme gratulovat za první místa Aničce Pavláskové ze
III. třídy, Majdě Krpcové ze IV. třídy a Terezce Janovské z V. třídy, třetí místa získali
Davídek Drabeš z I. třídy a Adélka Zikmundová ze II. třídy.
Hudebníci z naší školy společně s panem učitelem Robertem Veselým ze ZUŠ Zory
Tauberové, který je učí hrát na flétnu, přijali pozvání na koncertní turné. Nejprve zahráli
svým malým kamarádům v mateřské škole vánoční koledy i písničky z pohádek.
Potom je přivítali ve školní družině. Navodili tam krásnou vánoční atmosféru, protože
zahráli známé koledy, které si všichni společně zazpívali. A jako pro každého umělce, byl
i pro ně největší odměnou velký potlesk, který si opravdu zasloužili. Nakonec na všechny
čekala vánoční nadílka a posezení u stromečku ve společnosti nových her a stavebnic.

Dny plné slunce, pohody a zdraví v roce 2015
přejí děti a zaměstnanci
Základní školy a Mateřské školy Tmaň

•

•

•

Prosinec v Mateřské škole Tmaň
V pátek 5. října jsme všichni šli do školky s troškou malého strachu. Věděli jsme, že za
námi přijdou čerti, anděl a Mikuláš. Vše ale dopadlo skvěle, všechny třídy zazpívaly
Mikulášovi písničku, děti slíbily, že se polepší a společně jsme se vyfotili. Dostali jsme
malou sladkost, ovoce, malý dáreček a čertům jsme rychle raději zamávali.
V pondělí 8. prosince jsme se vypravili na výlet do nedalekého Karlštejna užít si adventní
čas v Muzeu betlémů. Cesta rychle utekla a my se už nemohli dočkat, až vyjdeme část
kopce směrem k hradu, který se nad námi tyčil, a dojdeme do cíle. Hned na dvorku nás
přivítala paní, která se o nás starala, a odvedla nás do dílničky, kde jsme si vyrobili malý
dáreček, posvačili a pak už se těšili na betlémy. Všechny vystavené betlémy jsme
doslova "hltali" očima a nejraději bychom si na vše sáhli a některé z betlémů i ochutnali.
Nejkrásnější byl královský betlém na půdě, kde vše vypadalo starobyle a tajemně. A do
šera najednou začal promlouvat hlas, který vyprávěl příběh o narození Ježíška. Vše se v
tu chvíli rozsvítilo, figurky ožily, hrála krásná hudba. Pak jsme si šli ještě prohlédnout
sklepy, a nakonec se venku posilnili dobrůtkou od maminek. Výlet se moc vydařil a my si
ho parádně užili.
Ve čtvrtek 11. prosince přijali naše pozvání děti společně s panem učitelem Robertem
Veselým ze Základní umělecké školy Zory Tauberové, kteří nám přišli zahrát na flétničky.
Šikovní kamarádi z naší základní školy nám předvedli, co se dokázali s panem učitelem
naučit a zahráli vánoční koledy i písničky z pohádek. My jsme si potichu notovali známé
melodie a odměnili je hlasitým potleskem. A už teď se těšíme, protože máme slíbeno, že
za námi děti s panem učitelem a s flétničkami opět zavítají na konci školního roku a
zahrají nám další pohádkové písničky.
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Z dění SDH Tmaň
Co se dělo v SDH za posledních pár měsíců roku 2014? Na následujících řádcích bych ráda
uvedla některé činnosti SDH za uplynulých pár měsíců.
V listopadovém čísle Obzoru se čtenáři dočetli, jak proběhly zářijové oslavy výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
Týden po oslavách se naši mladí hasiči vydali na hasičskou soutěž do Karlštejna. Soutěžilo
se v požárním útoku o Karlštejnský pohár. Naši hasiči se účastnili v mladší i starší kategorii.
Předchozí trénování se našim vyplatilo, protože v Karlštejně jsme oslavovali hned dvojitý
úspěch. Starší žáci obhájili loňské první místo a mladší družstvo, složené především
z nováčků, se umístilo na místě druhém. Obě družstva předvedla velmi slušný výkon.
První víkend v říjnu nás čekala další soutěž, tentokrát Hra plamen – závod požárnické
všestrannosti (orientační běh v lese se stanovišti, kde soutěžící plní úkoly v oblasti požární
ochrany, zdravovědy, uzlování, orientace podle mapy, fyzické zdatnosti a na jednom
stanovišti také střílí ze vzduchovky) a štafeta dvojic. Přes nepříliš vlídné počasí se našim
mladým hasičům dařilo. Mladší žáci obsadili dvanácté místo a starší žáci ve velké konkurenci
obsadili místo sedmé.
V neděli 19. října 2014 se náš kolektiv vydal na poslední výpravu v roce 2014. Cílem výpravy
byla rozhledna Děd u Berouna. Cestou jsme prošli Talichovo údolí a Brdatku. Když jsme
zdolali výšlap na samotný vrchol Dědu, pokochali se někteří výhledem z rozhledny na
Beroun. Na závěr kluci rozdělali oheň a všichni si opekli buřty.
Na poslední říjnové schůzce proběhlo, pro nás již tradiční, vyřezávání dýní. Naše tři
povedené výtvory byly pak umístěny před hasičárnou. V úterý 4. listopadu jsme pak
uspořádali lampionový průvod v maskách. V říjnu také proběhlo čištění našeho koupaliště a
to i za účasti našich mladých hasičů.
Na začátku listopadu se uskutečnil výjezd jednotky SDH v počtu 1+3 s CAS25. Ohlášen byl
požár v areálu Vápenky Čertovy schody. Při dojezdu na místo požáru se naštěstí ukázalo, že
se jedná pouze o námětové cvičení. Naše jednotka měla za úkol zabezpečit dopravu vody,
což také provedla. Po návratu zpět do zbrojnice bylo provedeno ošetření hadic a údržba
techniky. Na cvičný zásah vyjeli hasiči Pavel Celta, Michal Černý, Standa Nový a Martin
Smíšek.
V listopadu se naši mladí hasiči věnovali výrobě draků, které se následně odevzdávali do
okresní soutěže o „Nejhezčího draka Soptíka“. V této soutěži se nám velmi dařilo, jelikož
v mladší kategorii se velmi líbil „3D dráček“ Alexandry Patočkové, se kterým se umístila na
prvním místě. Ocenění se dostalo i práci starších žáků, jejich kolektivní drak s tématem
„Práce hasičů“ byl oceněn na taktéž první místo. Za obě umístění dostali naši hasiči velmi
pěkné ceny od Okresního sdružení hasičů v Berouně.
Na poslední schůzce před vánočními svátky proběhl v hasičské klubovně malý vánoční
„mejdan“ a rozlučka s uplynulým, a dá se říci, že pro mladé hasiče i úspěšným, rokem 2014.
A co nás čeká v následujících týdnech?
První větší akcí bude výroční valná hromada našeho sboru, která se uskuteční 24. ledna
2015 v hostinci Na Myslivně. V únoru nás pak čeká tradiční hasičský ples. V březnu se rádi
zúčastníme příprav na tmaňský dobročinný ples.
Za SDH Tmaň Martina Ježková – vedoucí MH

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•

Farníci z kostela Narození Panny Marie ve Zdicích Římskokatolické farnosti Žebrák
děkují panu Jaroslavu Šimkovi, majiteli Zahradnictví Tmaň, za dodání stromků pro
výzdobu kostela ve vánočním období.
Dne 6. ledna 2015 se v římskokatolické církvi slaví slavnost Zjevení Páně, též nazývána
Klanění mudrců nebo Tří králů či též Epifanie. Je to křesťanský svátek, který připomíná
sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Svátek má svůj původ ve
východní liturgické tradici a první zmínka o něm je ze třetího století. V západní církvi se
v tento den žehná voda, kadidlo, předměty ze zlata a křída. V některých oblastech je
zvykem žehnat příbytky – kropit požehnanou vodou, vykuřovat kadidlem a dveře
označovat křídou a písmeny s třemi křížky (nejsou to tři plusy) K † M † B † (případně C †
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M † B †, nebo † C † M † B), za kterými následuje letopočet. Lidová zbožnost chápe tři
písmena jako akronym pozdně legendárních jmen tří králů (Kašpara, Melichara a
Baltazara). Spíše jde však o zkratky věty v latině Christus mansionem benedicat –
Kristus ať žehná tento příbytek.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Milí přátelé, doba Vánoc rychle uplynula a vstupujeme do nového roku 2015, který bude
rokem Mistra Jana Husa a vzpomínky na 600. výročí jeho mučednické smrti.
Dovolte mi, popřát vám hodně spokojenosti, radosti, úspěchů a především Boží požehnání
na cestu novým rokem a pozvat vás na novoroční bohoslužby, které se konají ve sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani dne 1. ledna 2015 v 15 hodin.
Chtěla bych poděkovat za výbornou spolupráci v minulém volebním období Obecnímu
úřadu a zastupitelstvu obce Tmaň a zároveň popřát nově zvoleným zástupcům obce
splnění vytčených záměrů a radost ze smysluplné práce pro občany Tmaně a okolních
obcí. Za Náboženskou obec CČSH ve Tmani
Mgr. Růžena Adamová, farářka

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu dne 20. prosince 2014 v 10 hodin dopoledne se konala v
Galerii Čerťák vernisáž výstavy fotografií Miroslava Hucka s názvem
Je málo hudby ... Na vernisáži zahrála kromě kmotra kalendáře Jiřího
Stivína také první dáma českého folku Pavlína Jíšová se svou
dcerou Adélou Jonášovou.
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 Čertovy schody na rok 2015. Výstava se
uskutečňuje k nedožitým osmdesátým narozeninám pana Miroslava Hucka. Výstava je
otevřena do 19. února 2015 denně od 5,00 do 19,00 hodin.
Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude mít v lednu a 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.

Oznámení o změně ceny vody od 1. ledna 2015
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., projednalo a schválilo
regionální cenu vody pitné a odkanalizované od 1. ledna 2015 takto:
Rok 2014
Bez DPH
Kč/m3
44,90
32,08
76,98

Regionální cena
Cena za dodávku 1 m3 pitné vody
Cena za odvádění 1 m3 odpadní vody
Celkem

Rok 2015
Bez DPH
15% DPH
3
Kč/m
Kč/m3
45,40
52,21
33,60
38,64
79,00
90,85

Zvýšení ceny o 2,6% je pod úrovní dlouhodobého plánu, který zohledňuje zákonnou
povinnost obnovy vodárenské infrastruktury, nižšího nárůstu ceny bylo dosaženo díky
úsporám, nižšímu růstu nákladů a zisku z podnikatelské činnosti.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru prosince 2014 a v lednu 2015
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
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29. + 30. 12. 2014
(pondělí + úterý)
31. 12. 2014
(středa)
1.1.2015
(čtvrtek)
2. + 3. 1. 2015
(pátek + sobota)
4. 1. 2015
(neděle)
10.+11. 1. 2015
17.+18. 1. 2015
24.+25.1.2015
31.1.2015
1.2. 2015

MUDr. Švábová Ladislava
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 68
Leden 2015
MUDr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 68
MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Třesohlavá Magdalena
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68
MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68
MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591
MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64
Únor 2015
MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64

311 513 375
311 672 253

311 672 253
311 542 396
311 621 497
311 533 384
311 533 384
601 371 200
311 697 659
311 697 659

Plesová sezóna 2015 ve Tmani začíná …
Myslivecké sdružení HORA Tmaň
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků a Chodouně na

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná v Kulturním domě ve Tmani
v sobotu dne 10. ledna 2015 od 20,00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina „Sdružení volných tónů“ pod vedením Milana Bartošíka.
Bohatá tombola. Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek v den konání plesu od 9,00 hodin dopoledne v kulturním domě.
Šťastný nový rok 2015 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

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

101. HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat v Kulturním domě ve Tmani
v sobotu dne 14. února 2015 od 20,00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola. Vstupné 70,- Kč.
Šťastný nový rok 2015 přejí a
na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

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. ledna 2015.
Cena výtisku 3,- Kč.
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