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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Vánoční svátky jsou obdobím klidu, příjemné atmosféry v kruhu rodiny a nejbližších
přátel. Všichni se na tuto vánoční dobu těšíme. Než však nastane, projdeme obdobím
adventu – dobou očekávání narození Ježíše Krista. Adventní čas má být časem
zklidnění, zastavením se v uspěchané době a strávením času se svými nejbližšími,
třeba nad šálkem voňavého čaje. Především to má být ale čas věnovaný našim dětem.
Tuto klidnou a pohodovou dobu si zaslouží každý z nás. Držím palce, aby se letošní
advent vydařil ke spokojenosti rodičů i dětí.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Obecní úřad ve Tmani a příspěvková organizace Obce Tmaň Základní škola a
Mateřská škola Tmaň srdečně zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a
Slavíků v předvečer první adventní neděle na

I V . s la vn o s t n í r o z s ví c e n í
vá n o č n í h o s t r o m u ve T ma n i ,
které se letos uskuteční v areálu Kulturního domu ve Tmani

v sobotu 28. listopadu 2015 od 17,00 hodin.
•
•
•
•
•

Pro návštěvníky je připraven bohatý program:
Divadelní představení v provedení žáků základní školy o narození Ježíška.
Koledy s živou hudbou.
Živá zvířátka u betlému.
Jako host zazpívá bývalá žákyně základní školy Aneta Špačková.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první svíce na adventním věnci
starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Doporučujeme návštěvníkům přinést si vlastní vydlabané jablíčko
a čajovou svíčku, aby si mohli pod tmaňským rozsvíceným vánočním
stromem vyslovit své vlastní přání.
Malé občerstvení pro zahřátí návštěvníků bude zajišťovat SDH Tmaň.
Občerstvení pro děti bude zdarma.
Vstupné dobrovolné – takto získané finanční prostředky
budou použity na nákup učebních pomůcek tmaňské školy.
Na bohatou účast se těší pořadatelé!

Zpívá celá rodina
Bylo asi málo domácností ve Tmani, kde by v sobotu 10. října 2015 večer v hlavním
vysílacím čase nebyl od dvaceti hodin puštěn první program České televize se
záznamem pořadu Zpívá celá rodina, v němž soutěžily tři tmaňské rodačky –
Nataša Kokešová, Aneta a Simona Špačková. Dnes už víme, jak všechno dopadlo.
Svým vystoupením zaujaly diváky přítomných na natáčení programu v Brně a sklízely
zasloužené ocenění v hodnocení jejich pěveckých výkonů od odborné poroty.
Profesionálním výkonem si získaly sympatie i u televizních diváků v celé naší vlasti a
ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách zvláště. Patří jim
zasloužené poděkování za vzornou reprezentaci naší obce. O jejich vystoupení se
objevily v regionálním tisku dva rozsáhlé příspěvky – jeden byl otištěn v Berounském
deníku1, druhý byl na titulní stránce týdeníku 5 + 2 BEROUNSKO2, v obou
tiskovinách byly fotografie z jejich vystoupení. Druhý zmiňovaný příspěvek nabízíme
našim čtenářům v nezkráceném znění.
Trio ze Tmaně okouzlilo porotu. Do finále soutěže Zpívá celá rodina postoupily
tři dámy ze Tmaně. Poklonu jim vysekla i Helena Vondráčková.
„Máš krásnej hlas. Takže chyť šanci za pačesy a využij ji!“ Takový kompliment složila
porotkyně Helena Vondráčková Anetě Špačkové při hodnocení jejího vystoupení
v televizním pořadu Zpívá celá rodina. Sedmnáctiletá dívka v ní soutěžila s mámou a
babičkou, se kterými žije ve Tmani.
Na konkurz generační trojlístek přihlásila Simona Špačková. „Slyšela jsem výzvu na
České televizi, tak mě napadlo, že bychom to mohly zkusit. Aneta souhlasila hned,
ale u babičky trošičku trvalo, než jsme ji zlomily,“ vypravuje Anetina máma.
„Nakonec jsem řekla, že to zkusíme. Myslela jsem, že uvidím Kavčí Hory, oni nás
nevezmou a pojedem zpátky,“ líčí Nataša Kokešová. Před porotci se totiž denně
vystřídalo téměř dvacet rodin. Jenže nakonec vše dopadlo jinak.
„Když po týdnu volali, že nás vybrali pro finále, jela jsem zrovna autem do Tmaně.
Zbytek cesty se mi klepala noha na pedálu. Doma už ale bylo rošambo, bouchly jsme
šampaňské, ale pak jsme začaly uvažovat, co budeme dělat dál,“ říká Simona.
Jako u většiny žen prý nechyběla diskuze, co si na finálový večer obléknou. „Někdo
tvrdil, že kamera v televizi přidává pět kilo, tak jsem začala držet dietu. Zhubla jsem
tři kila, která mám samozřejmě už zase zpátky,“ usmívá se dvaačtyřicetiletá úřednice,
která na Městském úřadě v Berouně řeší dopravní přestupky.
Své zážitky s potěšením vypráví i babička Nataša. Jen Aneta mlčí a na otázky
odpovídá jednoslovně. „Aneta zpívat umí, ale mluvit se bojí. Z ní toho moc
nevydolujete,“ varují Simona s Natašou. „Protože mluvit neumím,“ vysvětluje budoucí
kadeřnice. Na výuční list si musí ještě rok počkat, ale se zpěvem to je jiné. Další
z porotců Ota Balage v tom má jasno: „Pro mě už jsi hotová zpěvačka se vším všudy.
S technikou, barvou a profesionálním výstupem,“ vysekl dívce poklonu před
kamerami.
Se zpíváním začala Aneta ve třech letech. Po základní škole se hlásila na
konzervatoř, ale nevzali ji, a tak šla do učení. Po roce sice na konzervatoři uspěla,
ale rozhodla se dokončit učební obor. Do třetice ji přijímací zkoušky čekají na jaře.

1

Berounský deník, čtvrtek 8. října 2015, Rodina Špačkových z Tmaně bojovala v pěvecké soutěži. Tři generace
žen se utkaly v ringu televizního pořadu Zpívá celá rodina. Romana Šimková.
2
5 + 2 BEROUNSKO, číslo 37, pátek 2. října 2015, Trio z Tmaně okouzlilo porotu. Jaroslav Pešice.
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„Ty máš talent jako hrom, hlas jako zvon a spoustu šancí před sebou,“ přidal svůj
názor další člen poroty Ondřej Hejma. Přitom Aneta ani nezná noty, do hudební školy
nikdy nechodila a všechny melodie má naposlouchané. Zkrátka dar od pánaboha.
„Hodně chodíme na muzikály a Aneta vyhrála i soutěž jednoho komerčního rádia.
Pak si mohla zazpívat v Divadle Kalich písničku s herci muzikálu Pomáda. Od té
doby se zúčastňuje různých charitativních akcí a byla také třeba na Barování Sandry
Novákové v Malostranské besedě,“ popisuje máma Simoma.
Pochvalu si ovšem vyslechla i ona. „Měla jsem problém, abych udržela zavřenou
pusu,“ přiznala po jejím provedení písně Marie Rottrové Lásko, voníš deštěm
poslední porotkyně zpěvačka Debbi. „Váš procítěný hlas by klidně mohl zaznít ve
filmu a vůbec by to nebyla ostuda,“ přidal se Ota Balage.
Simona je jediná z rodiny, která má zkušenosti z hudební branže. „Z jedné skupiny
mě před pěti lety vyhodili, protože si kapelník přivedl jinou zpěvačku, tak jsme si
s manželem a dcerou založili rodinnou kapelu Starlings,“ říká s tím, že hodnocení
poroty jí po té nepříjemné zkušenosti hodně zvedlo sebevědomí.
Kdyby se tmaňské trio mělo samo oznámkovat, nedopadlo by jejich vysvědčení
nikterak špatně. „Opravdu bych si dala jedničku,“ říká Simona. „Já nevím, asi tak za
jedna,“ váhá Aneta. „To já právě ne, spíš by to byla dvojka,“ zvážní babička Nataša,
kterou nejvíce potěšili fanoušci. „Dostali jsme pro ně od televize k dispozici autobus,
takže jich za námi přijelo hodně. Podporu jsme cítili, byla opravdu veliká. To snad
bylo na tom všem to nejlepší,“ libuje si sedmašedesátiletá žena, která si zazpívala
necelý rok po dvou operacích štítné žlázy. „I to byla pro mě motivace, protože doktoři
nás varovali, že babička může přijít o hlas,“ dodává Simona Špačková.
Zda se obyvatelky Tmaně při svém hodnocení příliš nepřecenily, můžete posoudit
v sobotu 10. října večer na prvním programu České televize.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konané dne 14. září 2015
V pondělí dne 14. září 2015 se konalo v pořadí již čtvrté letošní veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň. V říjnovém vydání OBZORU bylo otištěno usnesení
z tohoto jednání, v tomto listopadovém vydání přinášíme další materiál – zápis
z tohoto jednání a zprávu z rady obce, kterou přednesl starosta Mgr. Pavel Pavlásek.
Zápis č. 4 / 2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného v pondělí dne 14. 9.
2015
12 členů zastupitelstva obce + 7 občanů
Přítomno:
Omluveni: 3 zastupitelé: Jiří Eschner, Slavomír Malík, Roman Sudík
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce
pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
Nejprve seznámil přítomné s návrhem doplnění programu, nikdo ze zastupitelů,
neměl návrh na doplnění programu.
Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Kontrola usnesení z minulého VZZO
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4. Zpráva finančního výboru
5. Zpráva kontrolního a revisního výboru
6. Zpráva z rady obce
7. Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“
8. Žádost manželů Holečkových o zrušení předkupního práva
9. Schválení přijetí dotace na svozovou techniku ze SFŽP a Fondu soudržnosti
10. Stanovisko k projektu „Pošta partner“
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení
Hlasování o programu
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Petra Reková a Mgr. Miroslava
Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Do návrhové komise byly zvoleny Mgr. Miroslava Kepková a Petra Reková.
Ověřovateli zápisu byly jmenovány Martina Ježková a Mgr. Hana Laňová
K bodu 3.
Pan Josef Sakáč přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného v pondělí dne 15. června 2015
K bodu 4.
Pan Mgr. Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil
přítomné s:oprávněností rozpočtových změn č. 6 a 7; a s rozborem hospodaření za
období 1. 1. 2015 – 31. 8. 2015, který je přílohou zápisu.
K bodu 5.
Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesl Jaroslav Karmazín, člen výboru.
K bodu 6.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla
tyto hlavní body:
• zateplení ZŠ a MŠ Tmaň;
• podání a vyřízení reklamace na zastřešení schodiště;
• výměna oken a dveří;
• rekonstrukce východní části střechy;
• Broumovský s.r.o. – schválení nabídky na odstranění zjištěných nedostatku při
revizi kotelny v č.p. 178;
• nákup vozidla Škoda Fabia;
• jednání s paní Ing. arch. Zuzanou Tlachovou;
• 2. kolo rozhodování o přidělení dotací ze SK na konci října;
• dotace „Nákup svozové techniky pro obec Tmaň“;
• komunikace ke sběrnému dvoru + hrubá oprava ulice Travnatka;
• rozpočtové změny č. 6, 7, 8;
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odprodej zvonů na tříděný odpad;
finanční dar TJ VČS Tmaň – pořádání kulturní akce;
krizový plán;
směrnice.

K bodu 7.
Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“. Starosta obce pan Mgr. Pavel.
Pavlásek ml. seznámil přítomné s obsahem směrnice.
Hlasování o směrnici č. IV/2015 „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s těmito změnami:
• bod 5.3. – v tomto odstavci bude vymazáno „(příloha č. 1a 2)“;
• bod 5.1. – chybně označené body 5.1 a 5.1. v původním textu směrnice budou
sloučeny. Zastupitelstvo obce bude nahrazeno textem rada obce. („Text výzvy
a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje Rada
obce.“)
K bodu 8.
Žádost manželů Holečkových o zrušení předkupního práva.
Starosta obce seznámil přítomné se situací. Jedná se o pozemek p.č. 225/15 v k.ú.
Tmaň o výměře 1.419 m2, který manželé Holečkovi vysoutěžili za cenu 105,- Kč / m2.
Hlasování o zrušení předkupního práva
Pro hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 11 členů zastupitelstva
Hlasování zdržel se 1 člen zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje trvat na předkupním právu a zamítá žádost
o zrušení předkupního práva.
K bodu 9.
Schválení přijetí dotace na svozovou techniku ze Státního fondu životního prostředí a
Fondu soudržnosti.
Název akce: Nákup svozové techniky pro obec Tmaň“.
Hlasování o přijetí prostředků
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdržel se 1 člen zastupitelstva
K bodu 10.
Stanovisko k projektu „Pošta partner“
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil přítomným koncept projektu
„Pošta Partner“. Nyní funguje v obci Zvíkovec. Své stanovisko musí obec sdělit
České poště do 30. 11. 2015.
Hlasování o zamítnutí spolupráce formou franchisy
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce zamítá spolupráci s Českou poštou na projektu Pošta Partner
v podobě provozování franchisy obcí.
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K bodu 11.
Diskuze:
• Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – výkop u č.p. 187, bylo nutno opět
kopat, nyní snad vše v pořádku a bude uvedeno do původního stavu.
• Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – informoval o objednávce vozidla pro
kurýrní službu – Škoda Fabia.
• Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.:
o křižovatka na Pěticestí – hromada již byla rozvezena;
o komunikace z Pěticestí na Lounín – proveden nástřik a poté bude
zakonzervováno, toto bude provedeno i na cestě na Sběrný dvůr.
• Pan Svoboda – myslíte si, že rozmístění kontejnerů není cesta zpátky?
• Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – myslím si, že to ulehčí práci a
náklady na nakládání s odpady.
• Pan Kepka – kontroloval někdo vrstvu izolace mezi krovy na východní části
rekonstrukce střechy?
• Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – ano, kontroloval, izolace je 16 cm.
• Pan Josef Sakáč:
o proč manželé Brabcovi budou platit celou částku kanalizační přípojky
70.000,- Kč?
o žádost o prodloužení provozní doby tělocvičny;
o díky zateplení by měla Základní škola mít úspory nákladů a energii –
neměl by se tedy poplatek za pronájem tělocvičny snížit alespoň o třetinu
na 100,- Kč za hodinu?
K bodu 12.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. předal slovo předsedkyni návrhové
komise paní Mgr. Kepkové, která přednesla návrh usnesení a poté o něm bylo
hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil
starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. veřejné zasedání zastupitelstva obce za
ukončené.
Zpráva z rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce
konané 14. září 2015 přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce se konala pouze čtyři
zasedání rady obce, nicméně projednáváno a schvalováno bylo několik zásadních
záležitostí.
• Předně pokračovalo zateplování objektů objektu Základní školy a Mateřské školy
Tmaň. Hlavní skutečnosti popisující realizaci projektu jsem zmínil pro zářijový
OBZOR, nyní si všimnu jen konkrétních detailů. V době posledního veřejného
zasedání zastupitelstva obce dne 15. června 2015 se schylovalo k montáži
zastřešení ocelového schodiště ke školní družině. Provedení však nakonec
vykazovalo tolik nedostatků, že byla oficiálně podána reklamace. Odstranění
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nedodělků a chyb pak probíhalo dokonce ve dvou krocích (fázích) a až pak jsme
přistoupili k převzetí díla.
V celém komplexu budov pak byly provedeny výměny oken a dveří na základě
nabídky od firmy WINKO v celkové hodnotě 206.000,- Kč bez DPH.
V současné době probíhá na východní straně budovy zázemí tělocvičny oprava či
rekonstrukce střešní krytiny firmou Jakub Juppa – Jiří Adamec, cena zakázky
podle nabídky činí 154.000,- Kč bez DPH. Na minulém veřejném zasedání
zastupitelstva obce jsme se usnesli na opravě střechy i na západní a jižní straně
budovy, ale dodavatel (Juppa – Adamec) nemá v letošním roce volný termín pro
realizaci. Podotýkám, že na západní straně je provedeno zateplení vikýřů a
oprava části klempířských prvků spolu s doplněním těsnění mezi klempířskými
prvky a taškovou krytinou. Rekonstrukce této části střechy tedy bude nejspíš
možné realizovat až v následující stavební sezóně.
Další stavební úpravy byly projednány a naplánovány v domě č.p. 178 – tj.
v bývalé ubytovně.
Na základě výsledků revize v prostoru kotelny sjednala pracovnice Obecního
úřadu ve Tmani paní Petra Vinšová schůzku a prohlídku kotelny s panem
Brumovským, majitelem firmy Brumovský s.r.o. Výsledkem je cenová nabídka na
odstranění všech zjištěných nedostatků na zařízeních kotelny ve výši 69.791,- Kč
bez DPH. Rada obce rozhodla o realizaci oprav v plném rozsahu tak, aby byl
zabezpečen jednak žádný technický stav zařízení, jednak aby se předešlo
možnému poškození zařízení.
V domě se také během několika málo letních dešťů projevilo zatékání do bytu č.
29 okny v západním štítě budovy. Po prohlídce na místě jsme projednali možnosti
nápravy s panem Ježkem – dodavatelem zateplení budovy základní školy a na
fasádě domu č.p. 178 budou během podzimu provedeny opravy trhlin okolo
okenních otvorů, kudy do fasády a bytů voda nejspíš proniká.
Třetí úprava v budově se týká střechy a podkroví objektu. Při deštích jsem
vykonal v doprovodu pracovníka pana Karla Chvojky prohlídku podkroví, kde
jsme pozorovali jednak drobné zatékání skrz střešní krytinu, jednak kondenzaci
par v potrubí odvětrávající bytové prostory. Místa zatékání ve střeše jsou nyní
označena a rekonstrukce odvětrávání a jeho vyvedení nad střechu způsobem,
jakým je rovněž po opravě (v minulém roce) provedeno nad západní polovinou
budovy zadáno klempíři panu Pecharovi. Cena se bude pohybovat v řádech
desítek tisíc korun.
Po minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce rada obce také projednávala
nákup vozidla pro výkon kurýrní služby. Diskutováno bylo zejména uplatnění
vozidla a tím pádem jeho velikost. V měsíci srpnu byly vyžádány nabídky od
prodejců automobilů ŠKODA a na jejich základě rada obce rozhodla o nákupu
vozidla ŠKODA Fabia s výbavou Ambition v modré barvě s motorem 1l/44 kW za
199.970,- Kč od prodejce Drupol Zdice. Automobil je nyní objednán a bude dodán
během podzimu.
Během léta také proběhly schůzky s Ing. arch. Zuzanou Tlachovou. Jednak jsme
obdrželi ve stavebním řízení ověřenou dokumentaci na přístavbu zázemí
sportoviště – kabin na fotbalovém hřišti, jednak byla projednávány možnosti
zpracování návrhů řešení komunikací a veřejných prostor v centru obce.
Výsledkem je představa, že studenti výtvarných, krajinářských a stavebních oborů
by v rámci workshopu zpracovali návrhy řešení, které by byly minimálně po
diskusi v radě obce a v zastupitelstvu zpracovány projektantem do podoby určené
k realizaci. Pro účely vytvoření zadání workshopu – dílny byla oslovena veřejnost
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prostřednictvím časopisu OBZOR, webových stránek obce a letáčkem
obsahujícím jednak vysvětlující dopis, jednak stručný dotazník. Další příležitost
k vyjádření budou mít občané na schůzce dne 5. října 2015 od 18:00 hodin zde
v přístavbě. Schůzky se zúčastní Ing. Arch. Zuzana Tlachová a bylo by velmi
žádoucí, aby i účast zastupitelů byla stejná jako na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
• V průběhu července a srpna jsme také obdrželi negativní vyrozumění o přidělení
dotací z fondů Středočeského kraje. Připomínám, že jsme žádali o dotace na
výstavbu komunikace Travnatka a na vypracování projektu protipovodňových
opatření v Havlíčkově Mlýně. O přidělení dotací bude rozhodováno ještě ve
druhém kole na konci měsíce října.
• Naopak žádost o dotaci na svozovou techniku v rámci Operačního programu
Životní prostředí byla úspěšná. Zastupitelstvu obce je dnes proto předkládán
návrh na schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí a Fondu
soudržnosti. V současné době je již podepsána kupní smlouva na vozidlo i
kontejnery, aby se dodávka i platba stihla v tomto kalendářním roce.
• Řešeny byly dále záležitosti komunikací ve vlastnictví obce, mezi jinými hlavně
dokončení a úpravy komunikací v lokalitě Na Boru podle návrhu Ing. Křižáka.
Návrhy týkající se řešení umístění „kapliček“ přívodu elektřiny a zemního plynu
však dosud nebyly schváleny Městským úřadem Beroun a tak reálně hrozí, že
obec bude muset požádat o prodloužení termínu k dokončení a dočasnému
užívání stavby. Současné rozhodnutí je platné pouze do října 2015.
• Na zasedání rady obce bylo také rozhodnuto o opravě komunikace ke Sběrnému
dvoru. Na základě dvou nabídek byla oslovena firma AVE (bývalá SÚK –
Středočeská údržba komunikací s.r.o.), která provede opravu a nástřik povrchu
cesty za cenu přibližně 100.000,- Kč. Kromě toho byla objednána i jednoduchá
oprava povrchu komunikace Travnatka.
• Rada obce také schválila rozpočtové změny číslo 6, 7 a 8.
• Dále byly odprodány dva zvony – kontejnery, každý o objemu cca 1500 litrů na
tříděný odpad obci Mladý Smolivec v souhrnné ceně 9.400,- Kč.
• Obec rovněž obdržela návrh společnosti ČEZ na úpravu výšky úhrady za věcné
břemeno na komunikaci Travnatka na 60.000,- Kč. Návrh byl přijat a nyní
očekáváme zaslání smlouvy.
• Rada obce také rozhodla o poskytnutí finančního daru TJ VČS Tmaň ve výši
6.000,- Kč.
• V neposlední řadě jsem jako starosta vypracoval tzv. Krizový plán obce, který je
neveřejným materiálem obsahujícím návody a postupy při řešení různých
krizových situací, jako jsou živelné katastrofy, dlouhodobé výpadky v dodávkách
vody, elektrické energie nebo situace během ropné krize. Materiál má nyní zhruba
40 částí o jedné až deseti stranách včetně příloh. Dne 10. září 2015 pak proběhla
kontrola Krizového plánu pracovnicí Okresního ředitelství policie Beroun a členem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a plán byl odsouhlasen
s výhradami.
• V minulém týdnu také představila na obci projekt „Pošta Partner“ pracovnice
České pošty a ředitelka pobočkové sítě Praha paní Tmejová. Cílem návštěvy bylo
nejen seznámit nás s projektem, ale i zjistit zájem obce o provozování franšízy.
Vyjádření k projektu očekává Česká pošta od našeho zastupitelstva obce do 30.
listopadu 2015.
Další informace sdělím v diskusi. Děkuji za pozornost.
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Dušičky
Začátek měsíce listopadu je tradičně zasvěcen vzpomínce na naše zesnulé –
Dušičkám. V neděli 1. listopadu 2015 je Všech svatých a v pondělí 2. listopadu je
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V našich českých podmínkách sice
nedodržujeme přísně tyto termíny, a ani tento den není dnem volným od práce (i
když dnes připadá jeden z těchto svátků na neděli), jako je tomu ve většině okolních
států. Je dobře, že o Dušičkách nezapomínáme na naše zemřelé a navštěvujeme
hřbitovy, stejně jako je třeba ocenit, že k tomu přistupujeme se zdravým selským
rozumem a jak se stalo v Čechách tradicí, tyto návštěvy – aniž bychom se mezi
sebou nějak domlouvali – si rozdělujeme do delšího časového období. Stejně tomu
bude i letos, kdy na víkend před Dušičkami připadá ve Tmani posvícení a zcela určitě
k nám přijedou naši blízcí, kteří určitě spojí návštěvu Tmaně s návštěvou našeho
hřbitova – místa odpočinku svých předků. Hlavní nápor lze letos asi předpokládat
v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu 2015.
V těchto dnech se pravidelně zvyšuje hustota silničního provozu, která vyžaduje pro
všechny účastníky více soustředěnosti a ohleduplnosti. Dříve narozeným policisté
doporučují zvážit svůj momentální zdravotní stav a reálné možnosti. Není ostuda
požádat svoji dceru či syna nebo vnuka, aby je odvezl. Pokud řídí pouze výjimečně
nebo se běžně vydávají jen na kratší vzdálenosti, je pohodlnější a mnohem
bezpečnější strávit objíždění hřbitovů na místě spolujezdce.
V těchto dnech je také dobré mít na paměti, že může docházet k nečekaným
změnám počasí, které mohou být společně s přeplněnými příjezdovými
komunikacemi ke hřbitovům a nervozitou řidičů, příčinou četných dopravních nehod.
Musíme také počítat s takzvanými svátečními řidiči v ne zrovna nejnovějších vozech,
kteří se v tuto dobu hojně na silnicích vyskytují. Policisté v České republice budou v
případě potřeby regulovat a řídit provoz. Hlavním cílem celého dopravně
bezpečnostního opatření je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Vraťme se do Tmaně. Všichni velmi dobře víme, jak je zkomplikovaná dopravní
situace na komunikacích kolem tmaňského hřbitova, kde se střetává několik silnic v
různých směrech. Oprávněně lze předpokládat, že zvýšený provoz se o letošních
Dušičkách nevyhne ani těmto místům.
Vážení spoluobčané! Obecní úřad ve Tmani žádá:
• všechny řidiče, kteří navštíví hřbitov, aby respektovali dopravní situaci v těchto
místech a brali ohled na ostatní účastníky silničního provozu s ohledem na
omezené možnosti parkování před hřbitovem a v jeho nejbližším okolí;
• všechny občany, kteří půjdou na hřbitov jako chodci, aby dbali zvýšené pozornosti
při vstupu do prostoru před tmaňským hřbitovem;
• všechny návštěvníky hřbitova, aby dbali při zvýšeném silničním provozu na svou
vlastní bezpečnost i bezpečnost doprovázejících je dětí.
Obec Tmaň děkuje všem účastníkům silničního provozu – řidičům i chodcům –
za vstřícnost, vzájemné porozumění a bezpečnost na komunikacích v prostoru
hřbitova ve Tmani v době letošních Dušiček!
Jan Plátěnka, místostarosta obce Tmaň

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
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•

Základní škola Tmaň
V pondělí 5. října se naši druháci a třeťáci zúčastnili krásného programu Pravěk
hrou na zámku Nižbor. Děti se v něm zábavnou formou seznámily s každodenním
životem lidí v pravěku a prací archeologů. Prakticky si vyzkoušely pečení placek z
vlastnoručně „umleté“ mouky, tkaní a spřádání nití, střelbu z kuše a výrobu
šperků. Poznaly také práci archeologů a prohlédly si některé originální
archeologické nálezy. Celý program probíhal v Informačním centru keltské kultury
na zámku Nižbor a byl připraven pracovníky Ústavu archeologické památkové
péče středních Čech. My jim všem moc děkujeme za krásně prožité dopoledne.

•

Po krásném divadelním představení s názvem Afrika, se kterým k nám v září přijel
Krejčík Honza, mu poslali naši prvňáčkové veliký „zvířátkový" obraz a těšili se na jeho
odpověď. K jejich velké radosti dorazila i s krásnou odměnou.

•

V pondělí dne 19. října vyrazila první, druhá a část třetí třídy na výlet do Prahy.
Cílem bylo sídlo České televize. I když nás Praha přivítala poněkud zamračenou
náladou, my jsme si ji rozhodně zkazit nenechali. Z autobusu, který projížděl
centrem hlavního města, jsme se kochali nádhernými památkami a taky jsme si je
trošku zopakovali. Před desátou jsme dorazili do České televize, kde se nás ujali
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její dlouholetí zaměstnanci, kteří nás provedli hlavní budovou, promítli nám film o
ČT a vyprávěli nám spoustu zajímavostí. Měli jsme možnost proniknout do
zákulisí natáčení Planety YO, vyzkoušeli jsme si klobouky a paruky různých
pohádkových kostýmů, pracovali jsme s kamerami i čtecím zařízením. Viděli
jsme, jak se vyrábějí kulisy pro novou pohádku i jakým způsobem se stavějí byty
pro natáčení seriálu Vyprávěj. Prohlídka i nákup v krámku ČT se nám líbily a
notně unaveni jsme se těšili zpět do Tmaně.
•

•
•
•

•

•

•

Říjen v Mateřské škole Tmaň
V úterý 6. října jsme vyrazili na výlet do Čechovy stodoly. V Čechově stodole už
nás očekával náš průvodce hejkal a skřítek, se kterými jsme plnili obtížné úkoly,
jako například hledání korálků a pavouků. Také jsme pomáhali rozmotat ocas
draka. Cestou jsme se naučili zaklínadlo, které dokázalo otevřít kouzelná vrata a
my tak splnili všechny úkoly. Také jsme si společně ozdobili sádrové odlitky dýní
a dalších zvířátek či předmětů a vydlabali opravdovou dýni. Výlet byl moc prima a
i před nevydařené počasí se nám líbil.
Děti z Motýlkové třídy jezdí pravidelně trénovat plavání do Laguny v Berouně.
Plavou, potápí se, hrají na žáby i krokodýli, na piráty, nebo jezdí na skluzavce.
Plavání nás moc baví a je tam velká legrace.
Od pondělí 19. října do středy 21. října v každé třídě proběhlo dlabání a zdobení
strašidelné dýně. S pomocí rodičů, babiček a sourozenců se dětem podařilo
vyrobit krásná strašidýlka.
V sobotu 17. října se konala tradiční Drakiáda v hasičském areálu ve Tmani.
Počasí nám letos přálo a tak draci létali. Někteří jen krátce, nebo nízko, jiní
vysoko. Někteří z draků skončili na plotě, na stromě a jeden dokonce ve vodě (i
toho se nakonec podařilo zachránit odvážným a otužilým tatínkem). Nakonec si
děti vytvořily krásné papírové draky a dostaly sladké odměny.
Dne 6. listopadu se můžeme těšit na divadlo Sedmiklásek s představením
Třeboňský skřítek.
Obec Tmaň děkuje
Ke dni 30. září 2015 byla úspěšně dokončena akce „Zateplemí ZŠ a MŠ Tmaň“
(č. projektu 14207363), která byla spolufinancována z Operačního programu
životního prostředí.
Rád bych na tomto místě jménem obce vyjádřil poděkování všem, kteří se na
přípravě a realizaci projektu podíleli a jejichž snaha se projevila na kvalitě
provedených prací.
Na prvním místě chci zmínit dodavatele, firmu Fortel Beroun s.r.o. a dále autora
projektu Ing, arch. Pavla Šroma. Velký dík patří i paní ředitelce za účast na
kontrolních dnech a připomínky k realizaci.
Jakmile to dovolí počasí, budou na budovách provedeny poslední drobné práce
(např. nátěry okapů), které součástí projektu nebyly.
Dne 21. října 2015 byla po měsíční rekonstrukci otevřena prodejna Jednoty. I
v této souvislosti chci poděkovat, a to paní Daně Nesvadbové, za služby, které
během uzavření rekonstruované prodejny občanům poskytovala.
Paní Nesvadbové i družstvu COOP Hořovice přeji úspěchy v práci a obchodním
podnikání, občanům pak radost z nakupování v prodejnách ve Tmani.
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta obce Tmaň

11

Na autobusech se změnilo logo provozovatele

Asi všichni, kteří používají pro cesty do Berouna nebo Hostomic autobus, zcela určitě
zaregistrovali v letošním roce na autobusech změnu loga provozovatele regionální
autobusové dopravy. Jak vyplývá z firemních webových stránek, změna byla
prováděna postupně.
•

•

•

Fúze společnosti PROBO BUS a.s. a RDS bus s.r.o.
Ke dni 31. 12. 2014 nabyl účinnosti projekt přeměny společnosti RDS bus s.r.o.
(vnitrostátní fúze sloučením) se společností PROBO BUS a.s.. Touto přeměnou
došlo k zániku společnosti RDS bus s.r.o. bez likvidace a její obchodní jmění,
jakož i veškerá práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost
PROBO BUS a.s. Cílem této fúze je zjednodušení organizace a řízení dotčených
společností. RDS bus s.r.o. působila jako autobusová dopravní společnost
zabývající se regionální autobusovou dopravou na území České republiky a
Spolkové republiky Německa v oblasti Šumavy, Českého lesa a Bavorského lesa.
Od 1. ledna 2015 se z ní stává naše 4. provozovna – Babylon.
Fúze společnosti Arriva Services a.s. a PT REAL, spol. s r.o.
Ke dni 31. 12. 2014 nabyl účinnosti projekt přeměny společnosti PT REAL, spol.
s r.o. (vnitrostátní fúze sloučením) se společností Arriva Services a.s..
Touto přeměnou došlo k zániku společnosti PT REAL, spol. s r.o. bez likvidace a
její jmění, jakož i veškerá práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou
společnost Arriva Services a.s. Cílem této fúze je zjednodušení organizace a
řízení dotčených společností.
ARRIVA v České republice provozuje téměř 2 000 autobusů, 5 vlaků a 35
trolejbusů a zaměstnává téměř 3 200 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny
převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová
doprava. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice
zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví přes 100 milionů cestujících.
ARRIVA je také provozovatelem osobní železniční dopravy.
ARRIVA v Česká republice je součásti skupiny ARRIVA, jedné z největších
dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 54 500 lidí a ročně přepraví
více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích.
ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., od roku 2006 do června 2013
Veolia Transport Česká republika a.s., předtím od roku 2005 Connex Czech
Holding a. s., je společnost zastřešující skupinu společností, které provozovaly
hromadnou osobní dopravu, zejména autobusovou, od roku 2002 v rámci skupiny
Connex, od roku 2006 v rámci skupiny Veolia Transport a od roku 2013 v rámci
skupiny Arriva (pod níž již předtím a souběžně působí v České republice též
holding Arriva holding Česká republika s. r. o.), která patří od roku 2010 ke
skupině Deutsche Bahn. V květnu 2013 byla skupina Veolia Transport ČR
označována za největšího autobusového dopravce v České republice; v té době
údajně zaměstnávala v Česku 2600 lidí a provozovala 1600 autobusů a 4
regionální vlaky. Působí hlavně v Praze a Středočeském kraji, ve východních
Čechách a rozsáhlé severní části Moravy a v českém Slezsku.
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SDH Tmaň informuje: Hasičské soustředění aneb útržky z táborového deníku
V pátek 14. srpna jsme se vydali do Bohutína zahájit týdenní letní hasičské
soustředění 2015, letos již po třetí. Když píšu zahájit, myslím tím zahájit – stavbou
samotného zázemí tábora. V 13:30 se u hasičárny sešli téměř všichni vedoucí.
Zbývalo naložit pár věcí a vyrazit. Počasí nám v celku přálo – nepršelo, prozatím.
V Bohutíně už na nás čekala čerstvě posekaná louka, která vybízela k tomu,
abychom jí zaplnili stany a naším vozovým parkem, který vedle hasičského vozu a
našich osobních vozů zahrnoval také nákladní vůz. Nákladní vůz, poskytnutý
Autodopravou Petr Krejčí, nám usnadnil přesun veškerého zázemí, které je nezbytné
pro realizaci soustředění. Po příjezdu na místo jsme se hned vrhli do práce a tak za
pár hodin byla louka plná stanů. Musím však dodat, že práci nám letos velmi zdařile
komplikovala armáda vos, která nás s výjimkou deštivých dní neopustila až do konce
soustředění. V sobotu ráno většina vedoucích ještě vyladila zázemí tábora, který byl
tak již připraven na příjezd dětí.
V půl osmé se vydal hasičský vůz a někteří vedoucí směr Tmaň, kde bylo třeba
vyzvednout kuchařku, zapomenuté věci a náklad v podobě zavazadel účastníků
soustředění.
V deset hodin dopoledne se sešli na zdickém vlakovém nádraží mladí hasiči s jejich
rodiči a čekalo se na odjezd. Jako zpestření vedoucí připravili v rámci celotáborové
hry Vzhůru do Bradavic, aneb jak jsme jeli do hasičské školy čar a kouzel nástupiště
9 a tři čtvrtě, kam každý účastník soustředění prošel naaranžovanou zdí. Pak už
všechny účastníky čekala jízda vlakem (Bradavickým expresem) do Příbrami.
První den soustředění bylo super počasí a tak po ubytování všech dětí, obědě a
poledním klidu bylo v plánu koupání. Odpoledne se hrálo ještě lidské člověče nezlob
se a vybíjená. Na večer byl připraven slavnostní ceremoniál rozřazení dětí do
jednotlivých kolejí (družstev), na tento ceremoniál si všichni včetně vedoucích oblékli
své z domova připravené obleky (kouzelnické hábity). Všem to moc slušelo. Jako
každý rok jsme chtěli první den zakončit slavnostním táborákem, bohužel však i
v Bohutíně vládlo parné počasí a tak rozdělávání ohňů bylo zakázáno. Pro nás to
platilo obzvlášť, jelikož jsme stanovali hned vedle lesa a louka byla vyprahlá jako
sahara. Místo táborového ohně jsme rozžhnuli lampu na baterky, utvořili kolem ní
kruh a v doprovodu kytary si zazpívali pár písniček. Než jsme se vydali spát do svých
nových ubikací, ozářilo nás ještě neobvyklé světlo v dáli za kostelem. Sucho a
vysoké teploty pravděpodobně zapříčinily vznik požáru stohu, který jsme ten večer
pozorovali ze vzdálenosti asi dvou kilometrů od tábora a který jsme jako první
ohlásili. Požár to rozhodně nebyl malý, o tom svědčí i fakt, že na místě zasahovalo
několik jednotek hasičů včetně té bohutínské.
Hned první den si armáda vos našla své „oběti“, v řadách dětí i vedoucích.
V neděli se již naplno rozjel program soustředění. Dopoledne se vyráběly létající
košťata a probíhala též výuka zdravovědy, topografie, uzlování a orientace v lese.
Odpoledne nás čekal náročný program, výlet do Podlesí na divadelní představení a
následně závody v jízdě na košťatech. Divadelní představení se odehrálo v krásném
lesním prostředí a dětem se moc líbilo, pomyslnou třešničkou na dortu byl v rámci
přestavení zásah čenkovských hasičů. Odpolední jízda na košťatech nebyla zábavou
jen pro děti, ale i pro vedoucí, opravdu jsme se všichni u této soutěže pobavili. Večer
jsme se ani nepokoušeli o rozdělání táboráku, nadále nám to nedovolovalo počasí…
Počasí se však v pondělí ubíralo zcela jiným směrem. Ráno jsme se probudili do
deště, který pak vydržel s krátkými přestávkami až do úterního večera. Snažili jsme
se nenechat se odradit a vymýšleli jsme program do deštivých dnů. Bylo třeba
dokreslit erby jednotlivých kolejí a tak pondělní dopoledne bylo věnováno právě této
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aktivitě. Deštivé odpoledne proběhlo v duchu stolních her. Ještě před tím se však
vydala výprava dětí a vedoucích do lesa, kde bylo úkolem všech najít kámen mudrců,
který byl nutný pro další pokračování celotáborové hry. Večer překvapivě nepršelo,
tak jsme konečně mohli rozdělat oheň. Tábor konečně ozářil plamínek táboráku a
bylo slyšet zpěv trampských písní v doprovodu kytary. Počasí nám však i tento večer
k ohni moc nepřálo, a tak se stalo to, že než byl později večer oheň uhašen, přišli
jsme o jednu karimatku, která díky silnému větru skončila v plamínkách táboráku.
Úterý opět pršelo, opět byl prostor pro výuku a zlepšování se v uzlování, topografii a
zdravovědě. Ve středu se postupně počasí začalo vylepšovat, ale i tak občas
zapršelo. Na středu byl naplánovaný výlet. Hned dopoledne se kromě kuchařky a
dvou vedoucích vydali všichni na pěší výlet do Regionálního muzea Bohutínska a do
dolu Řimbaba. V muzeu byla spousta zajímavostí k vidění, od historie hornictví po
výstavu betlémů z různých materiálů, ale i různých velikostí. Dále nás čekal samotný
důl Řimbaba, z předchozích let už známe příbramské doly Vojtěch, Anna, Drkolnov a
Ševčinský důl. Tentokrát nás však čekal jiný zážitek, štola, která nás zavedla do dolu,
nebyla vůbec osvětlená a tak museli být všichni „vyzbrojeni“ hornickou baterkou,
kterou si svítili na cestu. Byla to docela sranda.☺ Odpoledne se odehrál turnaj ve
vybíjené a v rámci celotáborové hry famfrpál, a bylo také třeba donést baziliškův zub
z tajemné komnaty, který byl nezbytný pro plnění dalších úkolů celotáborovky. Ve
čtvrtek nás čekal turnaj čtyř kouzelnických kolejí o ohnivý pohár, jenž byl naplánován
na odpoledne. Dopoledne nám konečně počasí umožnilo trénovat hasičské disciplíny
– požární útok a štafetu dvojic. Turnaj kouzelnických kolejí se sestával ze tří úkolů.
První úkol spočíval v hledání draka, kterého si každé družstvo muselo najít, na výběr
měli všichni ze tří vajíček. Pokud ve vajíčku nebyl drak, byl tam úkol, který družstvo
muselo splnit, aby mohlo draka hledat dál. Druhý úkol plnili vedoucí z každého
družstva. V jezeře (respektive koupališti) plavaly kuželky, úkolem vedoucích bylo co
nejdříve přeplavat na délku koupaliště a při tom zajistit kuželky určené barvy. Hra
byla formou závodu. Po odstartování závodu se všichni určení vedoucí neohroženě
vrhli do vody, která vzhledem k vývoji počasí v posledních dnech nebyla zrovna
nejteplejší – no byla vlastně docela studená! Všichni však jezero přeplavali, i když
někteří málem dostali infarkt, no zkrátka hra pro blázny.☺ Třetí úkol spočíval
v hledání ohnivého poháru v bludišti, které bylo připraveno v lese. Všechny úkoly se
podařilo úspěšně splnit, což bylo nezbytné pro další pokračování celotáborovky.
Závěr dne proběhl u táboráku, kde se vyprávěly zážitky z celého dne a opět se
zpívaly trampské písně.
Pro páteční den jsme stanovili heslo: „není čas ztrácet čas“. Dopoledne probíhal
trénink hasičských disciplín – požární útok a štafeta dvojic a také se cvičili ostatní
hasičské dovednosti. Odpoledne byl nachystaný závěrečný běh, pro který bylo
nejdříve nutné vyluštit zprávu v morseovce. Večer už nás čekal jen slavnostní
ceremoniál u táboráku, kde byla vyhodnocena celotáborovka a byly uděleny diplomy
za různé výkony uskutečněné během soustředění. Na závěr jsme si ještě naposled
společně zazpívali. V sobotu už bylo na programu jen balení, uklízení a odjezd
účastníků soustředění zpět do svých domovů.
I když nám letos moc nepřálo počasí, které však vždy může být i horší, musím
konstatovat, že se soustředění vyvedlo. To, že se vyvedlo, je zásluhou tmaňských a
bohutínských občanů, kterým bych tímto ráda poděkovala.
Poděkování patří….
• všem zúčastněným vedoucím za trpělivost, snahu, kreativitu a skvělý
přístup, se kterým tvořili program celého soustředění ☺;

14

•

členům SDH Tmaň za pomoc při stavbě a bourání tábora a s tím spojené
nakládání a vykládání věcí ☺
• Daně Nesvadbové za zaslaný proviant ☺;
• Petrovi Krejčímu za zapůjčení nákladního vozu ☺;
• rodině Zbuzkové za poskytnutý proviant a zapůjčení altánků ☺;
• Jiřině Červenkové a Hance Laňové za poskytnuté dary ☺;
• rodině Pufferové za zásobování sladkými dobrotami ☺;
• Marcele Závorové a Jiřině Vinšové za zapůjčení lehátek ☺;
• také do Bohutína! A to místním občanům, kteří nám ochotně poskytli
prostor, pitnou vodu, elektřinu, hygienické zázemí, ale také například
motorovou pilu atd. ☺;
• velké díky patří také klukům z SDH Bohutín a klukům z hospůdky na
hřišti, kteří nám vždy vyšli ve všem vstříc! ☺
DĚKUJEME!
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, a kdyby přece, tak děkujeme i Vám!
Čas, který věnujeme této práci, je časem, který poskytuje dětem z naší obce alespoň
částečně prostor vyrůstat v kolektivu a reálném životě, a ne ve virtuálním světě
počítačů, tabletů a mobilních telefonů …. a proto doufám, že naše nadšení nám
vydrží a přes občasné neshody, bez kterých už by to snad ani nešlo, v práci
s hasičskou mládeží budeme i nadále pokračovat!
Martina Ježková – vedoucí MH

Beseda se spisovatelkou Irenou Douskovou
V úterý dne 6. října 2015 uspořádal Klub důchodců Tmaň v tmaňském kulturním
domě besedu se spisovatelkou Irenou Douskovou. Ta se neobjevila na besedě ve
Tmani sama, ale spolu s ní k nám přijela její maminka, herečka Bohunka Dousková
se svým manželem – hercem Jaroslavem Pešicem. Všichni tři jsou ve Tmani dobře
známi, i když více z minulosti nedávno minulé – z doby, kdy ještě žili prarodiče paní
Ireny – pan řídící Bohumil Dousek a jeho manželka paní Helena Dousková. Přibližme
si všechny tři aktéry říjnové besedy.
Začněme u hlavního hosta – spisovatelky Ireny Douskové. S informacemi o její
tvorbě a upozorněním na její díla – především Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák nebo
O bílých slonech jsme se na stránkách OBZORU setkali již několikrát, a určitě to
nebylo naposledy. Na stránkách všech těchto tří knížek se nějakým způsobem
setkáváme s Tmaní. Paní Bohunka Dousková pravidelně jezdívala s manželem a
dětmi na návštěvy ke svým rodičům, kteří bydleli nejprve v přízemí tmaňské školy a
později na Starém sídlišti. V povědomí svých současníků je stále vedena jako
původní obyvatelka Tmaně. Připomeňme její návštěvu v tmaňské škole před rokem u
příležitosti Dne otevřených dveří při oslavách 130. výročí výstavby současné budovy
školy v sobotu dne 13. září 2014.
Jaroslav Pešice absolvoval DAMU v roce 1965 a byl více než třicet let členem
Městského, respektive Krajského divadla v Příbrami. Mohli jsme ho vidět také
v několika filmech. Debutoval jednou z hlavních rolí zákopníka zvaného Žorž
v okupačním dramatu Zpívali jsme Arizonu v roce 1964, v delších nebo kratších
časových odstupech jsme jej mohli vidět v celé řadě epizodních rolí v různých
televizních seriálech a inscenacích. Naposledy to bylo v roce 2005 v jedné z povídek
seriálu 3 pus 1 s Miroslavem Donutilem. Uplatňuje se rovněž v rozhlasových hrách.
V úvodu besedy se všichni tři protagonisté rozpovídali o sobě, o svých zážitcích a
vzpomínkách ze života ve Tmani a o svém vztahu k naší obci. Paní Irena poté
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v reakci na dotazy přítomných mluvila o svých knížkách, o jejich divadelním
zpracování, o navázání bližších kontaktů a počátcích spolupráce s herečkou Bárou
Hrzánovou (z níž vzešla v příbramském divadle slavná divadelní inscenace knížky
Hrdý Budžes se jmenovanou v hlavní roli, za kterou obdržela v roce 2003 cenu
Thálie), s režisérem Arnoštem Goldflamem (*1946, režisér divadelních her, učí na
JAMU a DAMU, profesorem pro obor dramatická umění byl jmenován s účinností od
5. 11. 2007) a dalšími herci a režiséry, i o spolupráci s výtvarnicí Lucií Lomovou, jejíž
ilustrace knihy O bílých ¨slonech pocházejí buď přímo ze Tmaně, nebo z jejího
nejbližšího okolí. Dodejme, že to nebyla jejich první spolupráce – Lucie Lomová
ilustrovala obálku vydání Hrdého Budžese nebo knížky Oněgin byl Rusák. Knížku O
bílých slonech nechala autorka kolovat mezi návštěvníky besedy a tak se mohl každý
z nich pokochat malířskými pohledy na množství detailů z Tmaně, včetně pohledu na
budovu obecního úřadu a pošty s částí kulturního domu, v němž se beseda konala.
Všichni tři protagonisté pak odpovídali na mnohdy všetečné dotazy přítomných.
Beseda byla hojně navštívena především členy pořadatelské organizace. Je třeba
poděkovat Klubu důchodců Tmaň za zorganizování takové akce. Snad jenom škoda,
že do kulturního domu nenašla cestu početnější tmaňská veřejnost.
Setkání na radnici
V pondělí 5. října 2015 navštívili na tmaňské radnici starostu obce Mgr. Pavla
Pavláska zástupci Římskokatolické farnosti Žebrák, do níž patří kostel sv. Jiří ve
Tmani: farář P. Zdzisław Ciesielski, Mgr. Leona Kopačková a Jaroslav Horáček. Na
programu byla bilance dosavadní spolupráce Obce Tmaň a římskokatolické farnosti.
V úvodu bylo konstatováno, že si letos připomínáme patnácté výročí od okamžiku
rozvinutí těsnějších vztahů. Ty jsou již starého data, ale za jejich současný intenzivní
počátek můžeme považovat rok 2000, kdy začala rekonstrukce kostela sv. Jiří a od
1. července 2000 byla vyhlášena veřejná sbírka na doplnění finančních prostředků
nutných na opravu. Připomeňme, že tato akce byla úspěšná a podařilo se tehdy
shromáždit 142 tisíc korun, které výrazně přispěly k zvětšení kvóty věnované
hlavními sponzory – akciovými společnostmi Vápenka Čertovy schody a
Českomoravský cement k tomu, že celá oprava mohla být úspěšně zakončena o rok
a půl později v neděli 27. října 2002 slavnostní mší sv., kterou tehdy celebroval
biskup Jaroslav Škarvada. Za těch patnáct let zde působili čtyři kněží: P. Pavel
Štajner, P. Zbigniew Ponichtera, P. Krzysztof Drzazga a v současnosti zmiňovaný
v úvodu P. Zdzisław Ciesielski, a na tmaňské radnici je Mgr. Pavel Pavlásek v pořadí
jako třetí starosta po Antonínu Plátěnkovi a Václavu Macourkovi. Je na místě
vzpomenout bývalého starostu Antonína Plátěnku, který se nejvíce zasloužil o to, že
se podařilo dotáhnout opravu kostela sv. Jiří do úspěšného konce a ten se stal
z budovy ve velmi špatné stavební kondici krásnou dominantou vévodící osamoceně
v polích naší obci.
V kostele sv. Jiří se vedle mší sv. konají akce komornějšího charakteru – za všechny
jmenujme dnes již tradiční vánoční koncert početně navštěvované občany z Tmaně a
okolí. V diskusi se všichni účastníci setkání ujistili o ochotě obou stran pokračovat
v dosavadní spolupráci i do budoucna, a vedle poskytování duchovních úsluh
příslušejících církvi hledat cesty jak zachovat vzhled této stavby následujícím
generacím.
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 19. října 2015
Materiály z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného v
pondělí 19. října 2015 budou otištěny v prosincovém vydání OBZORU.
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Buzek ze Tmaně (2)
Jednou z historických postav, jež se významně zapsala do české historie první
poloviny XV. století v době husitských válek, je Buzek ze Tmaně. V našem putování
po životní dráze Buzka ze Tmaně nahlédneme do dvou dokumentů dochovaných z té
doby, o nichž byla již řeč v první části našeho vypravování. V digitálním repozitáři
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky najdeme v části Digitální
knihovna – České sněmy úplné texty výše citovaných dokumentů. Pro historickou
přesnost jsou v přepisu tehdejší češtiny. Buzek ze Tmaně je zde uváděn jako Bužek
ze Tmaně, jedná se však stále o našeho Buzka ze Tmaně. V úvodním příspěvku je
podrobně popsáno historické pozadí událostí v době husitských válek, a proto
s odkazem na výše uvedený text lze konstatovat, že následující dva dokumenty jsou
dostatečně srozumitelné i přes používanou staročeštinu.
Posádka hradu Karlšteina wstupuje w příměří s knížetem Sigmundem
Korybutem a s Pražany i stranau jejich, až do sw. Martina r. 1423.
Bez datum, (po 8 Nov. 1422.) (Z rkp. česk. Museum 23 B 2, číslo 339.)
"Proscriptio Treugarum."
My Zdeslaw Tluksa z Buřenic, purkrabie hradu Karlštyna, Jan z Lestkowa, seděním
na Waldece, Jan Študent z Tachlowic, Mareš Tluksa z Wolkowa, Kuneš Tluksa z
Buřenic, Hynek z Waldeka, Jan odtud seděním w Litni, Wilém z Dúpowa, Jan šwáb z
Jiekwe, Záwiše z Jimlína, Sigmund Bolochowec z Pušperku, Rús z Šimě, Matěj Rús
z Kowářowic, Kuna z Sulewic, Bužek z Tmaně, Hospřid z Hostiwice, Předbor (z)
Radošína, Ondřej z Hořowic, jistci běhu dolepsaného, wyznáwáme etc., že sme s
slowútným kniežetem Sigmundem Litewským, s pány, rytieři, panošemi, zemany,
pány Pražany i městy, hrady, twrzemi i se wší stranú k nim příchylnú, i s těmi se
wšemi, ktožby pro ně chtěli učiniti anebo nechati, bezelsti w přímiřie křesťanské
wstúpili sme a wstupujem mocí tohoto listu. Slibujíc naší dobrú wolí a wěrú, beze
wšie lsti, jednostajně a společně s tiem hradem s Karlšteinem, s Waldekem, s
Hořowici, se pány, rytieři, panošemi, služebníky a pomocníky našimi, kteříž sú s námi
w tom obležení byli, i s těmi se wšemi ktož pro nás chtie učiniti nebo nechati, to jisté
přímiřie zdržeti, splniti a zachowati od Sw. Martina nynie minulého až do Sw. Martina
potom najprwé příštieho, a ten den celý až do západu slunce, beze wšeho
odpowiedánie, přímiřie wšelikterakého přerušenie; w kterémžto přímiří wšecka
zbožie, kteráž k hradu Karlštynu, k Hořowicóm, k Waldeku sprawedliwě příslušejí, i
wšecka dědičná zbožie rytieřów a panoší, kteříž sú na Karlštyně w čas toho
obleženie ústawně byli, od prwapočátku obehnánie hradu až do uloženie tohoto
přímiřie, a kterýchžto dědičných zboží jsú w skutečném a sprawedliwém držení; a ta
wšecka zbožie klášterská a kněžská, na něž my od najjasnějšieho kniežete a pána
pana Sigmunda krále Uherského zápisy máme, ta zbožie wšecka mají u pokoji býti,
tak aby nám ani naší straně w ta zbožie nebylo saháno ani překáženo až do času
swrchu psaného etc. krále Uherského (sic) na dědictwie pánów, rytieřów, panoší,
panów Pražských i jich strany. [Zdá se že zde dwa listowé z rukopisu wyřezáni
jsau; text jistě aspoň nedbalostí písaře pomaten jest.] Jim také slibujem postúpiti ani
žádnú měrú jim w ně nesahati w tom přímiří. Dále jesti wymieněno, jestližeby již
jmenowaný král Uherský swú mocí do země wtrhl: tehdy my s těch hradów nebo
twrzí jemu proti Kněžie Milosti, panóm Pražským i jiným pomocníkem wšem nemáme
pomocni ani býti nákladni w nižádné mieře. Než jestližeby na který hrad neb twrz
swrchupsaných přijel, tehdy jej pustiti máme, tak aby on s těch hradów, na nichž jsa,
s nimi ižádné škody jim ani jich straně i jich wšem pomocníkóm učiniti nemohl ani
škoditi ižádným kusem ani kterú měrú. Také jesti znamenitě wymieněno, aby hrad
Karlštajn beze wšeho oprawenie, krom střech sprostných, ižádným kusem nebyl
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námi oprawowán k obraně do času swrchupsaného, i s těmi twrzemi, kterýchž nám
postupují. A jestližeby kto w tom přímiří z našich takowého co učinil, ježtoby co proti
tomu přímiří býti mohlo, takowý námi a naší stranú má hodně trestán býti a k tomu
připrawen, aby sě to tomu komužby co uškozeno bylo, dosti odesíalo, tak jakož by sě
urozenému panu Haškowi z Walštyna. sed. na H. a statečnému Zdeslawowi Tluksowi
z B. líbilo a widělo se a zdálo zapodobné; a toto přímiřie aby wždy w swé celosti a
moci stálo a bylo drženo a zachowáno až do času již jmenowaného. A kteřížby
pomocníci naši anebo služebníci s námi w tom příměří utwrditi sě nechtěli a od nás
sě odtrhnuti mienili, ti we čtyřiech neděléch od dání listu příměří nebo jména jich
popíšíce těmto umluwám mají odpowěděti a s námi na hradě Karlštyně i na jiných
twrziech k tomu příslušných zóstati nemají ani kterých stanowišť mieti do času
přímiřie swrchupsaného. Kteréžto přímiřie i kusy swrchupsané i každý z nich slibujem
a máme wésti, držeti a zachowati úplně a docela bezewšeho přerušenie, pod
ztracením cti a wiery našie, kteréž sě tiemto listem odsuzujem, jestližebychom na
čem který kus swrchupsaný přestúpili, jehož pane bože nedaj, a to na nás očitě
anebo hodným swědomím bylo dolíčeno před swrchupsanými panem Haškem a
Zdeslawem z Buřienic a swětle dokázáno.
Forma zápisu na příměří učiněného mezi stranau krále Sigmundowau w
Čechách a mezi knížetem Sigmundem Korybutem i stranau podobojí.
Bez datum r. 1425. (Z rkp. Brazydynowa.)
My Hanuš z Kolowrat, seděním na Krašowě, w držení hradów Žebráka a Točníka,
Fridrich z Kolowrat, seděním na Libštaině, Jan Hanowec ze Šwamberka seděním na
Třebli, Bohuněk z Šumburka seděním na Štědrém Hrádku, Ondřej z Slatiny seděním
na Králowci, Habart z Adlar seděním na Řebříce, Ondřej Hewler seděním na
Hořowicech, Zdeslaw Tluxa z Buřenic purkrabie na Karlštaině, Záwiše z Jimlína, Rús
ze Swinie, haitmané na Hrádku, Petr Kapún ze Smiřic, purkrabie na Týřowě, Jan z
Lestkowa seděním na Waldece, Zdeněk z Rožmitála seděním na Zbiroze, Lwík z
Rowného, Jan Študent z Tachlowic, Jan z Waldeka seděním na Třebotowě, Mikeš
Poledne z Lidic, Matěj Brus z Kowářowa, Bužek z Tmaně seděním w Hudlicích,
Hospřid z Hostiwice, Předbor z Radýšína, Nikl Rýbnic, jistci i rukojmě, i se wšemi
swými služebníky, s hrady, s twrzemi i posádkami, jichžto my w držení jsme:
wyznáwáme tiemto listem wšem, kdož jej uzřie nebo čtúce uslyšie, že sme swobodně
a dobrowolně w prawé a křesťanské příměřie wnikli a wstúpili, a mocí tohoto listu
wnikujem a wstupujem, s oswieceným kniežetem a pánem, panem Sigmundem,
knězem Litowským, a najduostojnějším knězem Konradem z boží pomocí
arcibiskupem Pražským, s múdrými a opatrnými purkmistry, konšely a obcemi měst
Pražských, i se wšemi obcemi Táborskými, Orebskými a městy, s pány, rytieři,
panošemi k zákonu božímu a k nim příchylnými, i se wšemi, kdožby pro ně učiniti
chtěli nebo nechati beze lsti. Kteréžto příměřie slibujem dobrú naší wěrú beze wšie
zlé lsti za se i za naše wšecky služebníky držeti a zachowati od sw. Hawla nynie
minulého až do S. Hawla w rok příštieho, a ten den celý až do západu slunečného,
pode ctí a pod wěrú a pod ztracením šesti tisieców kop gr. dobrých střiebrných rázu
Pražského. A jestližeby se nám w tom příměří státi nezdálo, tehdy máme jim osm
nedělí napřed po slowútném panoši a dobře usedlém w zemi této wěděti dáti do
Prahy na rathús. Pakliby kdo z nás nebo z našich w tom příměří wytrhl a komu proti
příměří z druhé strany swrchupsané překazil anebo uškodil: takowého my máme a
slibujem k tomu připrawiti a nawesti we dwú nedělí od napomenutie, aby se tomu,
komužby bylo uškozeno, skutečně odestalo. A jestližeby se neodestalo, tehdy wedle
rozkázanie urozených pánuow Smila ze Šternberka a Heřmana z Borotína, k seznání
základuow propadení wydaných, má se odestati a odčiniti. Pakliby ten neb ti odčiniti
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nechtěli, tehdy na toho i na ty společně wšickni straně druhé pomáhati máme, aby se
jim o to rowné a sprawedliwé stalo. Pakliby se wše to nestalo, a to námi, jak swrchu
psáno stojí, sešlo, a na nás to swrchupsanými seznawači a zpráwcemi seznáno bylo:
tehda wyznáwáme, že sme čest a wieru ztratili, a 6000 kop grošów dobrých
střiebrných rázu Pražského propadli, a plniti máme w měsieci swrchupsaném pořád
zběhlém našim wěřitelóm hotowými penězi bezewšeho prodlenie; tyto kusy
spasitedlné wespod psané mezi sebú znamenitě wymluwiwše:
Najprwé, aby kněžie dobří křesťanští, k zákonu božiemu příchylní, z strany Pražské,
Táborské a Orebské, z jich měst neb posádek k nám na zbožie našeho drženie
kamžkoli přišlí, plnú swobodu měli a dobrowolnost slowo božie kázati a zákonu
božímu učiti, tělo a krew pána našeho Jesu Krista pod obojí spósobú rozdáwati, a
jiné wěci spasitedlné a užitečné wšemi obyčeji z písma swatého wésti, jednati a
skutečně činiti, bez wšelijakých překážek a bez úrazów žiwotów jich i wšech těch,
kteřížby od nich slowa božieho poslúchali a swého spasenie hleděli, tudiež i jich
statków, toho křesťanského příměřie wšickni wespolek užíwati majiece.
Dále abychom nižádných hřiechuow smrtedlných zjewných, jakožto cizoložstwie,
smilstwie, kostkářstwie, newěstek, tancuow, frejuow i jiných proti pánu bohu
neřáduow, na našich kdekoli posádkách, což na nás jest, beze lsti nikoli nedopúštěli,
ani takowých mezi sebú netrpěli, což muožem najdále. Pakliby kterak z našeho
netbánie kde na našich posádkách a zboží od swrchupsané strany kteří hřešící a
neřádowé byli shledáni, a těch stawowati nedbali: tehdy swrchupsaná strana má moc
a muož ty hřiechy a neřády stawowati, a takowé lidi neřádné w moc wezmúc, trestati
wedle prowiněnie, bez úrazu příměřie swrchupsaného. Toto znamenitě přidawše,
jestližeby kdy swrchupsaná strana na naše kdežkoli zbožie a posádky s mocí táhla,
tehdy mohu sobě od jiedla a od pitie i koňóm obrok bráti a wzieti wedle núze a
potřebnosti, bez zajímánie dobytka, pálenie, wězňuow jímánie a beze wšelikterakých
lúpežów a kořistí, w tom tomu příměří neuškodiece; ani také máme lidem nám
poddaným a našim proti cizozemcóm brániti na wojnu jeti. Také jestližeby kteří anebo
který z našich hraduow, twrzí nebo posádek s námi w tomto příměří nechtěl a
nechtěli státi, anebo s našich hraduow, twrzí i posádek chtěli pryč jeti: tehdy jim toho
anebo ty popsány máme dáti. A jestližebychom to příměřie w kterých kusiech, jako
swrchu stojí psáno, přerušili anebo w čem přestúpili, anebo na ty, kdožby se z nás
wytrhli, pomáhati nechtěli, čehož bože nedaj, a to nás od swrchupsaných pánuow
Smila ze Šternberka a Heřmana z Borotína jednostajňě bylo seznáno: tehdy se
známe, že sme 6000 kop grošuow swrchupsaných jménem základu sprawedliwě
propadeného propadli, kteréžto penieze základné tak propadené my A, B, C, D, E
etc. rukojmě jich a za ně, slibujem dobrú naší wěrú, beze wšie zlé lsti, we dwú měsíci
od času seznánie swrchujmenowaného dáti, plniti a zaplatiti, bez dalšieho
porownánie, penězi hotowými. Paklibychom toho neučinili, a těch základných
sprawedliwě propadených swrchupsaných peněz na rok dřiewe jmenowaný
nezaplatili a nesplnili: tehdy máme i slibujem naší wěrú, beze wšie zlé lsti, rukú
společnú a nerozdielnú, kteřížbychom od našich wěřiteluow swrchupsaných
napomenuti byli listem nebo poslem, w prawé a obyčejné leženie s padesáti koňmi
we welikém městě Pražském we ctnú hospodu tu, kdež nám od našich wěřiteluow
swrchupsaných ukázáno bude, wlehnúti, anebo padesáti panoší rytieřského řádu,
každý z nich s jedným pacholkem a se dwěma koňmi, w to leženie miesto sebe
budeme moci postawiti, jeden druhého nečekaje, ani se druh druhým wymlúwaje. A
kdyžby od napomenutie minuly pořád dwě neděle, a my ležme neb neležme, a peněz
hlawních swrchupsaných základu sprawedliwě propadeného našim weřiteluom
swrchupsaným nesplnili a nezaplatili: tehda dáwáme jim tiemto listem plnú moc i plné
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práwo, aby ty jisté penieze základu sprawedliwě propadeného na naši wšech
společnú škodu w křesťanech i židech dobyli a wzali, tak wždy, abychom leželi, a z
toho leženie na ižádné práwo newyjeli ani wyšli, lečbychom dřiewe našim weřiteluom
swrchupsaným úplně dali a zaplatili ty swrchupsané hlawnie penieze základu
sprawedliwe propadeného i se wšemi škodami, kteréžby koliwěk pro nesplněnie těch
hlawnich peněz základu swrchupsaného wzali, ježtoby je dobrým swědomím
pokázati mohli. A jestližeby kdo neb kteří ze swrchupsaných měst nebo z posádek w
zlodějstwí neb na lúpeži silničném anebo we wýboji nočniem, anebo jenžby lidem
robotným na poli nebo doma překáželi, byli zjímáni: takowí odkudžby se řekli býti, na
to miesto aneb posádku máme obeslati, aby k tomu wyslali a při pokušení byli Tomu
na swědomie a lepšie jistotu pečeti
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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. 28. listopadu 2015 v 16:15 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.
Advent letos začíná na konci listopadu. Advent je charakterizován několika
oblíbenými tradicemi, jako je výroba nebo nákup adventního věnce, kalendář pro
děti nebo výzdoba našich domovů, měst a vesnic. Všeobecně rozšířeným se
v posledních letech stalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu o první adventní
sobotě nebo neděli. V naší obci se taková akce bude letos konat již popáté v řadě
a upoutávku najdete na jiném místě tohoto vydání OBZORU. Ale nezůstane
jenom při rozsvícení vánočního stromu. Jak je všeobecně známo, v podvečer
v sobotu 5. prosince 2015 se chystá na děti Mikuláš se svým doprovodem –
čertem a andělem. K tomuto období neodmyslitelně patří nakupování dárků,
návštěvy vánočních trhů a nesmíme zapomenout na to tak typické a
charakteristické pro české Vánoce – pečení vánočního cukroví.
Adventní neděle jsou charakterizovány tradičním zapálením jedné svíčky na
adventním věnci. Samozřejmostí je i prodloužená otevírací doba v obchodech, ať
každý stihne nakoupit dárky, dekoraci a další zajímavé zboží.
Letos budou adventní neděle v těchto datech: železná neděle 29. listopadu 2015
- 5. neděle v listopadu; bronzová neděle 6. prosince 2015 - 1. neděle v prosinci;
stříbrná neděle 13. prosince 2015 - 2. neděle v prosinci; zlatá neděle 20. prosince
2015 - 3. neděle v prosinci.
Přátelé kostela v Počaplech zvou veřejnost na své listopadové akce:
Ve čtvrtek dne 19. listopadu 2015 se v 16:00 hodin koná na zámku v Králově
Dvoře přednáška prof. Josefa Žemličky o českém králi Václavu I. Vstupné
dobrovolné.
Čaj o páté – v neděli 22. listopadu 2015 se uskuteční v 17:00 hodin v sokolovně
v Králově Dvoře setkání obyvatel slovenské národnosti. Pro návštěvníky je
připraveno povídání o adventních zvycích. Přítomen bude slovenský katolický
kněz.
Bližší informace o konaných akcích Přátel kostela v Počaplech obdrží zájemci na
telefonním čísle 606 627 636.

20

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 dne 1. listopadu 2015 v 17:00 hodin se vzpomínkou na zesnulé.
Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v listopadu otevřeno od úterý do pátku od 8:30 do
16:30 hodin, v sobotu od 8:30 do 14,00 hodin, v neděli a pondělí bude
zavřeno, v úterý 17. listopadu 2015 (státní svátek – Den boje za svobodu a
demokracii) bude také zavřeno.
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, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací
kůru. Dále si u nás můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy,
sezónní dekorace atd.
Máme širokou nabídku 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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Prodej vánočních stromků, vánočních ozdob,
dekorací a drobných dárků bude od soboty 5. prosince 2015 do středy 23.
prosince 2015 v době od 7:30 do 16:00 hodin.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon, v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2014.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost
větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
• u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V) AC;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od
izolovaného a kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větší od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení
2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m;

21

o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC
včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 4,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené
v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cez.distiribuce.cz .
K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek
s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a funkčnost
zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ
Distribuční služby s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční
služby s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy
vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V případech vymezených zákonem je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Děkujeme za spolupráci.
Skupina ČEZ

Zákaznická linka 840 840 840

www.cezdistribuce.cz

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1.11.2015
7.+8.11.2015
14.+15.11.2015
17.11.2015
21.+22.11.2015
28.+29.11.2015

MUDr. Valta Richard mladší, Žebrák, Hradní 68
MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64
MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591
MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichvoa 825
MUDr. Závorová Iva, Žebrák, Pacovského 277
MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3

311 533 384
311 697 659
601 371 200
311 624 375
311 533 447
604 517 708

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 říjnu a listopadu. Živé budeme
prodávat 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!!
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Muži VČS Tmaň ve III. A třídě:
Po deseti kolech zatím pouhé dva body a poslední místo
1. kolo – neděle 23. srpna 2015 - 10:15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň 9:0 (9:0), branky: 1. Novotný Daniel, 3. Čížek Martin, 10. Nový
Tomáš, 16. Nový Tomáš, 23. Sládek Roman, 30. Paluska Roman, 31. Nový
Tomáš, 33. Novotný Daniel, 39. Novotný Daniel, 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 0:1
(0:1), rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 60 diváků. Další zápasy 2. kola: TJ
Karlštejn – SK Hudlice 1:0, TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ Baník Mořina 1:3, SK
Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá 8:2, SK Nižbor B – TJ Sokol Vysoký Újezd
6:1, FK Olympie Zdice B – TJ Chodouň 1:1, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ
Srbsko 5:1.
3. kolo – neděle 6. září 2015 – 17:00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 8:1 (2:1,
čestný úspěch Tmaně, jenž byl současně i první brankou tmaňských fotbalistů
v novém ročníku III. A třídy, zaznamenal v 10. minutě Lukáš Fiala, rozhodčí
zápasu Kros František, 90 diváků. Další zápasy 3. kola: TJ Chodouň – TJ
Karlštejn 0:4, TJ Lužce – TJ Ostrovan Zadní Třebáň 3:1, TJ Baník Mořina – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov 2:3, TJ Srbsko – SK Nižbor B 0:3, TJ Sokol Vysoký
Újezd – FK Olympie Zdice B 7:0, SK Hudlice – SK Cembrit Beroun-Závodí 0:0.
4. kolo – neděle 13. září 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan
Zadní Třebáň 1:5 (1:2), jediný úspěch Tmaně zaznamenal. V 10. minutě Jakub
Sulík, rozhodčí zápasu František Plecitý, 30 diváků. Další zápasy 4. kola: TJ
Karlštejn – TJ Sokol Vysoký Újezd 4:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Chodouň
8:3, SK Nižbor B – TJ Baník Mořina 0:2, FK Svatá – SK Hudlice 1:0, FK Olympie
Zdice B – TJ Srbsko 6:6, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Lužce 6:1.
5. kolo – neděle 20. září 2015 – 16:30 hodin – SK Hudlice – TJ VČS Tmaň 2:2
(2:1), branky: 3. Šteffl Pavel, 85. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Pos Josef, 40
diváků. Další zápasy 5. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:5, TJ Chodouň – FK Svatá 0:2, TJ Lužce – SK Nižbor B 2:2, TJ
Baník Mořina – FK Olympie Zdice B 2:1, TJ Srbsko – Karlštejn 0:5, TJ Sokol
Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí 0:2.
6. kolo – neděle 27. září 2015 – 16:30 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 1:1 (0:1), branky: 29. Malík Petr (vlastní), 62. Smíšek Martin, rozhodčí
zápasu Janda Vlastimil, 50 diváků.. Další zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – TJ Baník
Mořina 3:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Srbsko 6:1, SK Nižbor B – TJ
Ostrovan Zadní Třebáň 2:1, SK Hudlice – TJ Chodouň 2:0, FK Svatá – TJ Sokol
Vysoký Újezd 3:1, FK Olympie Zdice B – Lužce 2:2.
7. kolo – neděle 4. října 2015 – 13:00 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:1
(0:0), za nepříznivého stavu 1:0 vyrovnával v 63. minutě a jediný tmaňský úspěch
v soupeřově síti zaznamenal Martin Smíšek z pokutového kopu, rozhodčím
zápasu byl Krupa Jiří, 50 diváků. Další zápasy 7. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň
– FK Olympie Zdice B 0:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK Nižbor B 4:1, TJ
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Lužce – TJ Karlštejn 1:1, TJ Baník Mořina – SK Cembrit Beroun-Závodí 3:1, TJ
Srbsko – FK Svatá 2:6, TJ Sokol Vysoký Újezd – SK Hudlice.
8. kolo – neděle 11. října 2015 – 16:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 1:6
(0:4), jediný úspěch tmaňských fotbalistů zaznamenal v 75. minutě zápasu Jakub
Večeřa, rozhodčí zápasu Pánek Michal, 40 diváků. Další zápasy 8. kola: TJ
Karlštejn – TJ Ostrovan Zadní Třebáň 3:3, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Lužce
4:2, TJ Chodouň – TJ Sokol Vysoký Újezd 1:10, SK Hudlice – TJ Srbsko 7:2, FK
Svatá – TJ Baník Mořina 4:2, FK Olympie Zdice B – Nový Jáchymov 3:5.
9. kolo – neděle 18. října 2015 – 15:30 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
VČS Tmaň 6:2 (4:1), ve 44. a 89. minutě snižoval Martin Hora, rozhodčí zápasu
Krbec Stanislav, 30 diváků. Další zápasy 9. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – SK
Cembrit Beroun-Závodí 0:4, SK Nižbor B – FK Olympie Zdice B 3:0, TJ ČECHIE
Nový Jáchymov – TJ Karlštejn 2:3, TJ Lužce – FK Svatá 1:2, TJ Baník Mořina –
SK Hudlice 2:0, TJ Srbsko – TJ Chodouň 5:2.
10. kolo – neděle 25. října 2015 – 14:30 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Olympie
Zdice B 1:2 (0:1), v závěru utkání v 87. minutě snižoval Sarvaš Michal, rozhodčí
Vodička Ladislav, 40 diváků. Další zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B
4:0, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:4, TJ Chodouň –
TJ Baník Mořina 0:3, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ Srbsko 8:1, SK Hudlice – TJ
Lužce1:2, FK Svatá – TJ Ostrovan Zadní Třebáň 4:0.
Tabulka po deseti odehraných kolech vypadá takto: 1. Karlštejn 26 bodů, 2.
Nový Jáchymov 25, 3. Svatá 24, 4. Cembrit Beroun 22, 5. Nižbor B 19, 6. Mořina
18, 7. Vysoký Újezd 15, 8. Lužce15, 9. Hudlice 11, 10. Zadní Třebáň10, 11. Zdice
B 6, 12. Chodouň 4, 13. Srbsko 4, 14. Tmaň 2.
11. kolo – neděle 1. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ Srbsko – TJ VČS
Tmaň. Další zápasy 11. kola: Zadní Třebáň – SK Hudlice, FK Olympie Zdice B –
TJ Karlštejn, SK Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí, Nový Jáchymov – FK
Svatá, TJ Lužce – TJ Chodouň, Mořina – 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,
Vysoký Újezd – TJ Lužce, Hudlice – 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.

Pozvánka na Cvičení s Lenkou v Tmani
Každé úterý a čtvrtek v době od 19:30 do 20:30 hodin probíhá cvičení P-CLAS
v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň. Všechny, co máte rády pohyb, se určitě přijďte podívat!
Vstupné je 50,- Kč.
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. listopadu 2015.
Cena výtisku 3,- Kč.
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