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Třpytivý pozdrav sněžných vloček,
pěkné dárky pod stromeček.
Klid a radost na Vánoce,
mnoho štěstí v Novém roce 2016!

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, štěstí a životní spokojenosti, mnoho
osobních i pracovních úspěchů a život v míru

V NOVÉM ROCE 2016
přejí všem občanům Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
a jejich rodinám
členové zastupitelstva obce:
Eschner Jiří, Ježková Martina, Karmazín Jaroslav,
Mgr. Kepková Miroslava, Kiml Antonín, Mgr. Laňová Hana,
Malík Slavomír, Mgr. Pavlásek Pavel ml., Mgr. Pavlásek Pavel st.,
Plátěnka Jan, Reková Petra, Rysová Jarmila, Sakáč Josef,
Sudík Roman, Vinš Zdeněk,

pracovnice Obecního úřadu ve Tmani:
Bc. Foltýnová Petra, Soukupová Jiřina, Vinšová Petra
a

redakční kolektiv informačního časopisu OBZOR.

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

IV. slavnostní rozsvícení
vánočního stromu ve Tmani,
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.
Na bohatou účast se těší pořadatelé!
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Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 19. října 2015
V pondělí 19. října 2015 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tmaň, na kterém bylo přijato následující usnesení z tohoto jednání:
Usnesení č. 5 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 19. října 2015
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního výboru p. Jiřím Eschnerem;
2) výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Tmaň a DSO Mikroregion Klonk
přednesené starostou obce.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) smlouvu č. 15233094 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky v rámci Operačního programu životního prostředí pro „Nákup
svozové techniky pro obec Tmaň“;
2) pronájem tělocvičny ZŠ paní Petře Kellerové pro potřeby tanečního kroužku za
stejných podmínek dle usnesení Rady obce ze dne 22. 9. 2010;
3) změnu znění „Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu“:
• bod 5.1. – v tomto odstavci bude vymazáno „profilu zadavatele“ a bude
nahrazena spojkou „a“ (Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být
zveřejněno na úřední desce a webu obce.).
IV. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů,
a na případné negativní poznatky včas reagovat;
3) dořešit provozní dobu v tělocvičně ZŠ.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 14. prosince 2015 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného v pondělí dne 19. října 2015.
4. Zpráva z rady obce.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Usnesení, závěr.
Přesun autobusového nádraží v Berouně
Od platnosti nového jízdního řádu od 11. prosince 2015 dojde v Berouně k zásadní
změně nejenom pro Berouňáky využívající městskou hromadnou dopravu, ale i pro
téměř každého, kdo přijede do našeho okresního města autobusem – dojde
k přesunu autobusového nádraží ze Závodí do prostoru před vlakovým nádražím,

3

kam bude většina spojů zajíždět anebo zde začínat či končit. Týká se to i všech třech
spojů mířících z Berouna do Tmaně dále:
• 210014 – C14 – Beroun – Suchomasty – Bykoš;
• 210023 – C23 – Beroun – Suchomasty – Libomyšl;
• 210025 – C25 – Beroun – Hostomice.
V době vzniku tohoto vydání OBZORU ještě nebyly k dispozici nové jízdní řády
reagující na tuto skutečnost a tak, jak je v případě našeho periodika obvyklé – nové
aktualizované jízdní řády odrážejících změny tras autobusových spojů mířících
z Berouna do Tmaně najdou čtenáři v lednovém vydání.
Nové autobusové nádraží bude po vzoru mnohých evropských měst vytvářet
s vlakovým nádražím velký dopravní uzel, kde se bude křižovat většina
autobusových linek. Nové autobusové nádraží bude vybaveno moderním
informačním systémem. Venkovní LED panely s odjezdy autobusů a LCD monitor
v nově budované čekárně v nádražní hale Českých drah. Na novém autobusovém
nádraží se počítá s výstavbou těchto moderních prvků, které mají za cíl cestující lépe
informovat o odjezdech autobusů. Systém bude mít internetové připojení, což umožní
automatickou aktualizaci dat jízdních řádů. Cestující bude technika informovat o čísle
linky a spoje, cílové stanici, času odjezdu, čísla stání na autobusovém nádraží a
případně o aktuálním zpoždění. Pro nevidomé a slabozraké bude možnost informace
na panelu předávat i akustickou formou. V tomto směru se tedy můžeme těšit na
významné novinky, které by nám měly zvýšit pohodlí při cestování
Veřejná výzva – prodej nepotřebného majetku
Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň, IČO: 00233901, vyhlašuje výzvu pro podání
nabídek na odkoupení nepotřebného majetku obce –
malého nákladního vozidla AGM Magma.
Popis prodávaného majetku (vozidla AGM Magma):
• Rok výroby 1996.
• Stav tachometru 39 207 km neodpovídá skutečnosti – mimo provoz.
• Technická zůsobilost do 15. 3. 2015!!!
• Nepojízdné – nefunkční brzdový systém.
• Nejnižší nabídková cena 25.000,- Kč.
Prohlídka vozidla možná po domluvě se starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem,
telefon 311 689 884, mobil 602 655 493.
Nabídky zašlete, nebo osobně doručte na Obecní úřad ve Tmani do 15:00 hodin
2. 12. 2015 v uzavřených obálkách, označených heslem NEOTVÍRAT, NABÍDKA
– PRODEJ VOZIDLA MAGMA.
O prodeji vozidla na základě doručených nabídek rozhodne rada obce Tmaň. Pro
prodej vozidla je rozhodující výše nabídky, prodej se uskuteční oproti nejvyšší
nabídce. Podavatelé nabídek budou o výsledku a výši vítězné nabídky vyrozuměni
poštou. Pro rychlejší domluvu uveďte v nabídle telefon, e-mail apod.
Kupní smlouvu je třeba uzavřít do 15:00 hodin 14. 12. 2015. Částku odpovídající
kupní ceně je třeba složit na pokladně Obecního úřadu ve Tmani, nebo převést
bankovním příkazem na účet obce tak, aby byla na účtu připsána před podpisem
kupní smlouvy.
Obec Tmaň si vyhrazuje právo prodej zrušit.
Ve Tmani dne 2. 11.2015.
Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce
Tuto aktualitu najdete zároveň na www.obectman.cz, kde se můžete podívat i na další novinky.
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Upozornění Úřadu práce České republiky
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlasnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen
do 31. 12. 2015. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů,
je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli
bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se
tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktulní fotografii, která
odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm).
Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1.
2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a
podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Tuto aktualitu najdete zároveň na www.obectman.cz, kde se můžete podívat i na další novinky.

Upozornění finanční správy
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezprostředně
každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
• Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
• Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nomovitých věcí!
• Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
• Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na
poště!
Jak na to?
Uživatelé SIPO:
1. Vyplňte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a
k němu přiložíte doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktulní rozpis
bezhotovostní platby SIPO.
2. Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nomovitých
věcí.
Nejste-li uživatelem spojovacího čísla SIPO:
1. Vyplňte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na
www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho
osobně na kterékoliv poště.
2. Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na
zdaňvoací období roku 2016 je možné do 31.ledna 2016. Následující roky, i
kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení přes SIPO pro Vás zcela
automaticky!
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Formlulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách finančních úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou
Daňové tiskopisy.
Tuto aktualitu najdete zároveň na www.obectman.cz, kde se můžete podívat i na další novinky.

Firma Korona Lochovice hledá dělníky / dělnice
Výrobní společnost KORONA CZ s.r.o. zabývající se výrobou kancelářského zboží
hledá v současné době dělníky / dělnice.
• Náplň práce:
obsluha výrobních strojů
• Pracovní úvazek:
plný, na dobu určitou s možností prodloužení,
dvousměnný provoz
• Pracoviště:
Obora 20, 267 23 Lochovice
• Požadované vzdělání:
základní
• Mzdové rozpětí:
10.000,- až 15.000,- Kč
• Nástup:
ihned
• Kontaktní osoba:
Bc. Hana Veselá
• Telefon:
311 545 810
• E-mail:
vesela@korona.cz
V případě zájmu je nutné si předem domluvit telefonicky schůzku.
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
Ve středu dne 21. října 2015 se naši páťáci vypravili na návštěvu obvodního
oddělení policie v Berouně. Naší průvodkyní byla mluvčí nprap. Marcela
Pučelíková, se kterou již několikátým rokem spolupracujeme. Dostalo se nám
vřelého přijetí i ze strany dalších policistů za což jim touto cestou moc děkujeme.
Měli jsme možnost prohlédnout si střelnici v budově, nahlédli jsme do tělocvičny i
do služebny a na vlastní kůži jsme si zkusili, jaké to je ocitnout se v cele
předběžného zadržení. Také nás velice překvapila váha neprůstřelné vesty a
srovnávání daktiloskopických čar při braní otisků dlaně. Domů jsme si odnesli
nejen plno dojmů, ale i prázdnou nábojnici, omalovánky, papírovou skládačku a
rozvrh hodin.
Cílem projektu čtenářské gramotnosti S pohádkou za kamarády z mateřské školy
je seznámit děti s českými autory pohádek a přivést je k pravidelnému čtení. Ve
čtvrtek 22. října se uskutečnila první návštěva žáků z IV. třídy ve druhé třídě
mateřské školy, aby jim přiblížili pohádku O perníkové chaloupce. Nejdříve její
veršovanou podobu od Františka Hrubína zdramatizovali, a poté přečetli tuto
pohádku od Boženy Němcové. Děti z mateřské školy si odnesly pěknou
omalovánku perníkové chaloupky a za odměnu ochutnaly i „pravý perníček“ z
„pravé perníkové chaloupky“.
V pátek dne 23. října se žáci 4., 5. a druhá polovina žáků 3. ročníku zúčastnili
exkurze do České televize, která je naší veřejnoprávní televizí. Tato exkurze
patřila mezi jednu z nejzdařilejších a nejzajímavějších exkurzí, kterou žáci
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•

•

•

•

•

absolvovali. Už jen pro její atraktivní prostředí, velice propracovanou organizaci
ze strany průvodců, zajímavé informace přizpůsobené věku našich žáků, a v
neposlední řadě určitě i setkáními se známými osobnostmi z řady herců a
moderátorů.
Ve středu a ve čtvrtek 21. a 22. 10. si pro nás vyhradil svůj čas pan Tomáš
Kvasnička z Autoškoly Zavadilka, který celé dopoledne věnoval tomu, abychom
se uměli na chodnících a silnicích chovat bezpečně a neohrožovali na zdraví
nejen sebe, ale i ostatní. Hry, křížovky, kvízy, filmy a bezva povídání – tak
probíhala bezva výuka dopravní výchovy u nás ve IV. a V. třídě. Záštitu nad tímto
projektem mělo Ministerstvo dopravy.
V úterý 27. října se žáci 2. a 5. ročníku sešli v 17,00 hodin ve strašidelných
maskách, aby spolu prožili původně starý zvyk pocházející od Keltů, známý jako
Samhaim – Konec léta. My si ho nyní spojujeme se svátkem Halloween. Nejprve
jsme si uložili potřebné věci, a potom směřovaly naše kroky do lampionového
průvodu obcí, které se zúčastnila široká veřejnost z Tmaně a okolí. Průvod vedl
jednorožec, na kterém jela Bílá paní, jíž doprovázela mumie na poníkovi a
nechyběl ani slavný obávaný pirát Jack Sparrow. Průvod doprovázelo bujaré
veselí a rámus. Potom následovala strašidelná stezka vytýčená svítícími dýněmi
po zahradě školy. Hlavně ti mladší stezkou doslova prolétli, jiní si však tu chvilku
strachu ze tmy opravdu užívali. Ve škole proběhlo vyhodnocení nejlepších
masek, a protože rozhodování bylo těžké, provedly hlasování samy děti. Večer
jsme si zahráli společenské hry a povídali si. Ti mladší si s nadšením poslechli
pohádku a ti starší před spaním shlédli Harryho Pottera. Ráno následovalo velké
balení, úklid a vytoužené podzimní prázdniny. Velké poděkování patří hasičům,
kteří z důvodu bezpečnosti uzavírali hlavní silnici a děvčatům Koubíkovým za
doprovod na koních. Další dík patří našim maminkám za výborné moučníky a
další pohoštění, na kterém jsme si pochutnali.
Dne 28. října se v kulturním domě u příležitosti výročí vzniku Československé
republiky konala přednáška členů z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří. Po té
následoval pietní akt na tmaňském hřbitově, kde jsme uctili památku našeho
rodáka Prof. Antonína Krbce a dalších, kteří padli před počátkem a během druhé
světové války. Děti naší školy po čestné salvě zazpívaly hymnu České republiky.
Jedním z mnoha třídních projektů u nás na škole je i projekt České dědictví
UNESCO, který se uskutečnil v 5. ročníku. Žáci prezentovali informace, které
získali na internetu v rámci výuky vlastivědy. Další informace budou žáci zjišťovat
při literární výchově, kde prokážou svoji čtenářskou gramotnost. Projekt se
uskutečnil u příležitosti 70. Výročí založení UNESCO. Česká republika má
zapsáno 12 hmotných kulturních památek a 4 památky v kategorii nehmotné
kulturní dědictví.
Naše škola se zapojila do Minisčítání 2015, které organizuje Český statistický
úřad. Jedná se o aktivitu ČSÚ, jejímž cílem je zvyšování statistické gramotnosti.
Zábavně naučná forma má pomoci dětem zlepšit vnímání statistiky jako nástroje,
který umí pojmout a popsat každodenní život. Žáci 5. ročníku anonymně vyplnili
online dotazníky, kde odpovídali na otázky zaměřené na věk, výuku, zájmy apod.
S výsledky Minisčítání 2015 budou dále pracovat v informatice a matematice.
V průběhu měsíce září a října se naše škola zapojila do charitativní akce na
podporu nadace Chrpa, která ze získaných peněz financuje nákup a výcvik koní
pro hiporehabilitaci. Žáci měli možnost zakoupit si za 10,- Kč různé předměty např. pohlednice s koňmi, motanice, záložky, bludiště, hopíky, tetování apod., a
tím přispět na dobrou věc. Na naší škole se prodalo celkem dosti těchto
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předmětů, a proto jsme mohli nadaci přispět částkou 2 200,-Kč. Všem dětem,
které si některý z nabízených předmětů zakoupily, patří velký dík, protože je v
nich dobro a chtějí pomáhat druhým, kteří to potřebují.
To, že my děti milujeme těstoviny, je všeobecně známé. A hlavně ty s kečupem!
Ve výtvarném kroužku jsme si těstovin užili dosyta. Měli jsme je také červené, ale
ne od kečupu, nýbrž od barvy. A nejen červené, všemi možnými barvami hrály
kolínka, mašličky nebo rourky. Nazdobit potom rámeček se svou fotografií
barevnými těstovinkami už nebyl vůbec žádný problém, naopak moc nás to
bavilo.
V úterý 10. listopadu přijel do naší školy spisovatel Jan Opatřil, který nám již v
loňském školním roce představil svoji trilogii Kapřík Metlík a jeho dobrodružství.
Všichni jsme si velice dobře pamatovali příběhy z minulého roku, takže jsme bez
problémů odpovídali na otázky, což pana Opatřila mile překvapilo. Letošní
autorské čtení bylo zaměřeno na čtvrtý díl příběhů o kapříkovi Metlíkovi. Zábavné
a milé povídání a předčítání úryvku z nové knihy o dobrodružství, které zažívá
kapřík a jeho kamarádi v řece, doplněné krásnými obrázky z knihy, nás opravdu
nadchlo. Všichni jsme si tak díky panu Opatřilovi užili krásné dopoledne. Na
památku jsme si mohli koupit jeho knihu nebo třeba záložku s kapříkem či jiné
drobné předměty s vyobrazením hrdinů z knihy.
Ve středu 11. listopadu jsme se my, družiňáci, sešli, abychom oslavili příchod
sv. Martina. Nejprve jsme se seznámili s legendou a vybarvili si jeho obrázek.
Potom jsme vykrájeli svatomartinské koláče, zkonzumovali svatomartinské
hroznové víno a nakonec svatomartinské víno vypili, samozřejmě ve formě limči.
Pak už jsme se nemohli dočkat, až půjdeme průvodem setmělou Tmaní a
Lounínem. Konečně….. Převlékli jsme se do dobových obleků a za pořádného
veselí jsme vyrazili na naši pouť. Koně nesoucí sv. Martina nám razili cestu
kupředu. Celá akce se nám moc líbila a už teď se těšíme na další. Veliké
poděkování patří děvčatům Koubíkovým za velkolepé ztvárnění rytířů i rodičům,
kteří nám připravili občerstvení a masky.
Sbírka víček od pet lahví pro nemocného Vládíka končí 30. listopadu. O jejím
výsledku vás budeme informovat. Všem dětem, rodinným příslušníkům i ostatním
občanům, kteří se této sbírky účastní, moc děkujeme!
Listopad v Mateřské škole Tmaň
V rámci celoročního projektu Slovní hrátky se zvířátky aneb kniha je náš
kamarád, který probíhá ve II. třídě Sluníček, navštívila IV. třída ZŠ Tmaň, naši
školku. Měli pro nás připravenou krásnou knihu, plnou pohádek. Z ní nám přečetli
pohádku O perníkové chaloupce. Navíc nám přednesli i veršovanou podobu této
pohádky od Františka Hrubína. Na závěr jsme si pochutnali na perníčkách.
Děkujeme paní učitelce a žákům IV. třídy za krásné dopoledne a těšíme se na
další setkání se školáky a jejich pohádku.
Učitelka z III. třídy MŠ navštívila žáky 1. třídy ZŠ. Byla se podívat, jak se dětem
ve škole daří a co už se všechno s paní učitelkou naučily.
Třída Motýlků se vypravila do berounského Muzea Českého Krasu, aby se
seznámila s řemesly a zahrála si na tovaryše. Všichni si tak mohli vyzkoušet práci
kováře, pekaře a hodináře. Vyrobili si sluneční hodiny, vytvořili housku a preclík,
zatloukli a následně vytáhli hřeb z podkovy, a podkovu pro štěstí si i obkreslili.
Zjistili, co je to vývěsní štít a k čemu sloužil, jak fungují hodiny a co je potřeba za
předměty k různým řemeslům i z čeho jsou vyrobeny. Pracovníci muzea nám
slíbili, že během příští návštěvy nás nám ukážou hodinový stroj věžních hodin.
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V pátek 6. listopadu nás navštívilo divadlo Sedmiklásek s pohádkou Třeboňský
skřítek. Dětem se pohádka moc líbila.
V pátek 13. listopadu jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme si připomněli své
blízké.
V prosinci pojede mateřská škola na výlet do Muzea betlémů v Karlštejně, kde
nás čeká prohlídka betlémů a Hravá dílna. Na výlet se všichni moc těšíme.

SDH Tmaň informuje o svých podzimních akcích. Martina Ježková
Hra Plamen
Každoroční účast ve hře Plamen je pro nás samozřejmostí. Pod vedením
současných vedoucích je to v pořadí již po šesté, co se vydáváme na podzimní kolo.
Hra má celoroční charakter, během roku se plní činnosti, které jsou zaznamenávány
do kroniky a nezbytnou součástí je účast na podzimním a jarním kole soutěží.
V tomto článku se zmíním o proběhlé podzimní části.
V sobotu 3. října se konalo podzimní kolo hry Plamen v Olešné, kde byly pro
družstva připraveny dvě soutěžní disciplíny - závod požárnické všestrannosti a
štafeta požárních dvojic. Naši mladí hasiči soutěžili v kategoriích mladší žáci a starší
žáci. Na obě disciplíny se pilně připravujeme celý rok, přípravě na tuto část bylo
věnováno i dost času na letním soustředění.
Závod požárnické všestrannosti první absolvovali mladší žáci, kteří se po skvělém
výkonu umístili na pátém místě z celkových sedmnácti. Starší žáci mezi tím odběhli
štafetu požárních dvojic. Štafetu odběhli velmi slušně a obsadili tak druhé místo hned
za největšími soupeři ze Zaječova. Po delší pauze přišli na řadu v této disciplíně i
mladší žáci. Zde si poprvé zasoutěžil i náš v současné době nejmladší člen, pětiletý
Filip. Ačkoli se naše družstvo velmi snažilo, obsadilo nakonec až dvanácté místo. Na
závěr nás čekal závod požárnické všestrannosti starších žáků. Úspěch tohoto
družstva tkvěl v dobré střelbě ze vzduchovky. Vedoucí měli možnost ze startu
sledovat průběh střelby, která proběhla velmi dobře a ve vzduchu tak vysela otázka,
zda dokážou v dobře rozjetém závodě uspět. Konečné sečtení výsledků nakonec
otázku zodpovědělo, starší žáci předvedli skvělý výkon a v závodě obsadili třetí místo
z celkových čtrnácti.
Všechny výsledky z podzimního kola jsou pro naše družstva velmi dobrá a jsou pro
nás dobrou výchozí pozicí pro jarní část, kde boje o výsledné umístění vyvrcholí.
Toto umístění obou našich družstev je jedno z nejlepších, které mladí hasiči ze
Tmaně v posledních letech získali. Jménem vedoucích jim za to děkuji a věřím, že
společnou snahou v jarní části toto umístění ještě vylepšíme!
Výprava na Holý vrch
Jedno podzimní sobotní dopoledne jsme se rozhodli uspořádat výpravu do blízkého
a pro dost z nás neznámého okolí. Mladí hasiči a vedoucí se vypravili na Holý vrch u
Lounína. Rozdělili jsme se na dvě party, první šli kluci vedoucí, kteří připravili trasu
pro druhou skupinu. O chvíli později se druhá skupina, skládající se s mladých hasičů
a vedoucích Martiny a Marcely, vydala po stopách. Nejprve jsme se řídili lístečky,
které jsme nacházeli na stromech a na značkách, ulicemi Přátelství, Míru jsme došli
až k prvnímu azimutu, který nás dále nasměroval ulicí Na Boru a Travnatka až
k dalšímu orientačnímu bodu. Ten nás pak nasměroval až do Lipek. V Lipkách se
naše skupina rozdělila na další tři, které podle určených azimutů hledali „něco“ co se
nám na konci cesty bude hodit. Každá skupinka našla malou zkumavku, která byla
naplněna diabolkami. Další směr cesty se ubíral k chatové oblasti za Lipkami, těsně
před ní však dle azimutu vyšlo, že se máme vydat doleva přes pole až k lesu.
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Následovalo ještě několik azimutů, které nás dovedli až na vyhlídkovou mýtinku na
Holý vrch. To byl také cíl naší cesty. Pomocí vzduchovek a nalezených diabolek pak
mladí hasiči sestřelili ze stromu na provázku zavěšené a v sáčku schované buřty,
které jsme si následně opekli. Zahráli jsme si pár her a pak se vydali zase zpět domů.
Při výpravě jsme si procvičili naše orientační schopnosti a poznali jsme zase o něco
blíže naše okolí.
Lampionový průvod
V úterý 27. října, den před státním svátkem, se konal Lampionový průvod obcí u
příležitosti oslavy výroční vzniku samostatného československého státu. Po půl šesté
se před hasičárnou shromáždily skupinky mladých hasičů a mladých myslivců a také
široká skupina z řad veřejnosti. Valná většina si přinesla svůj lampión a tak prostor
před hasičárnou,jak se říká, hrál všemi barvami. Dobrovolní hasiči ze Tmaně se
rozmístili po vybraných komunikacích a křižovatkách, aby byla zajištěna bezpečnost
účastníků průvodu. Před šestou hodinou se účastníci přesunuli na parkoviště před
obecní úřad. Zde už čekali žáci z druhé a páté třídy ZŠ Tmaň, za které se zařadili
mladí hasiči, veřejnost a průvod uzavírala skupina mladých myslivců. Průvod, v čele
s koněm, na kterém jela Bílá paní doprovázená mumií na poníkovi a pirátem, se
vydal na pochod ulicemi Tmaně. Průvod byl doprovázen patřičným rámusem a
veselím. Věříme, že se zase za rok u této příležitosti v průvodu potkáme.
Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 28. listopadu 2015 se v blízkosti hasičské zbrojnice uskuteční Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. SDH Tmaň bude při této akci zajišťovat drobné
občerstvení pro zahřátí. Přijďte tuto akci podpořit, těšíme se na vás!
Akce naplánované na první měsíce roku 2016
• Účast MH na Zimních hrách v Zadní Třebáni
• 30. ledna 2016 - Výroční valná hromada SDH Tmaň v Kulturním domě ve Tmani
• 13. února 2016 – 102. Hasičský ples v Kulturním domě ve Tmani.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň přeje všem občanům Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavík krásné a klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2016!

K a p i t o l y
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T m a n ě

Buzek ze Tmaně (3)
Jednou z historických postav, jež se významně zapsala do české historie první
poloviny XV. století v době husitských válek, je Buzek ze Tmaně. Je to osoba, o které
nejsme schopni s určitostí přesně říci, kdy se narodila nebo zemřela. Je to osobnost,
která je spojována s jedinou historickou událostí – obranou Karlštejna před
husitskými vojsky.
Na stránkách OBZORU se pokusíme postupně přiblížit tuto postavu, která žila před
šesti sty roky. S Buzkem ze Tmaně se můžeme potkat jak na stránkách záznamů
z jednání z té doby, kronikářských záznamů nebo odborných historických studií, tak i
jako s románovým hrdinou. A tomu budeme věnovat pozornost v závěrečné třetí části
našeho povídání o Buzkovi ze Tmaně.
Buzek ze Tmaně jako literární hrdina
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Dostáváme se ke jménu spisovatele J. F. Karase. Josef František Karas se narodil
v Tišnově (4. prosince 1876 – 19. února 1931) – není tedy rodilý Valach, svůj život
však prožil na Valašsku. Nedokončil brněnské gymnázium, a tak se živil
nejrůznějšími zaměstnáními. Později přispíval svými články do různých časopisů,
pracoval jako novinář v brněnském Pokroku a Ostravských listech, stal se
redaktorem přerovských časopisů Obzor a Haná. Jeho život byl tísnivý až dramaticky
proměnlivý a formoval jej jako spisovatele. Z jeho pera vyšlo přes 140 knih, většinou
se jedná o historické prózy, ale psal i divadelní hry a knihy pro mládež. Nejčastěji si
vybíral náměty z historie. Mezi jeho nejzdařilejší historické romány patří Valdštýnův
tábor a Hasnoucí půlměsíc. Ve Valašské vojně popisuje povstání na Rožnovsku a
Valašskomeziříčsku za Marie Terezie. Jeho poslední knihou byl román Pro jazyk a
národ. Byl označován za průkopníka českého historického románu na Moravě a ve
své době byl čtenější než Alois Jirásek.
V roce 1923 vyšel jeho historický román V plamenech, který ilustroval Věnceslav
Černý. Vydal v Praze Nakladatel Jos. R.. Vilímek, Spálená ulice 13, tiskem Unie
v Praze. Právě v tomto jeho románu vystupuje Buzek ze Tmaně.
Buzek ze Tmáně byl chytrý, obratný a především paměť měl dobrou. Nerad vešel do
Olomouce, do biskupova paláce, avšak musel, nic jiného nezbývalo, neboť biskup
mu vzkázal, že chce s ním promluvit, nežli co proti Hunčovicím podnikne, musel přijít,
chtěl-li dohodu o odměnu. Než vešel, několikráte si chodce prohlédl a hned mu byl
nápadný nějaký jednooký chlapík s kobzičkou. Takový byl nedávno na Hunčovicích,
možno, že to nic není, neboť hudcové jdou krajem jako žebráci, za chlebem, jsou
dnes tady, zítra onde, ale také možno, že ten, jehož v Hunčovicích zahlédl, měl něco
za lubem. Když vyšel z residence, viděl, že ten s kobzou za ním se plíží, a polekal
se, nevěděl, co dělat. Možno, že strahuje tu pro husity, možno, že pro biskupa —
nevěděl a neodvážil se zavolat stráž, jež biskupův palác hlídala; neměl důkazů a bál
se řečí. Učinil pouze to, co bylo nasnadě: Buzek podstrčil jednomu biskupskému
žoldnéři zlatý, aby toho pobudu s klípcem na oku zdržel, nežli za roh zajde — žoldnéř
provedl to s žilou v ruce, zahnal Plavce na opačný konec města, avšak Buzek už byl
znepokojen, už v Olomouci neměl stání a brzo se vrátil do tvrze. Nerad, byi by raději
ujel někam daleko, ale biskup slíbil, že do tří dnů přitrhne, musel se vrátit, aby pro
biskupa mohl učinit, co se dá. Nepokoj Buzka vyháněl ze zbrojnice, netěšil ho nápoj,
omrzely se kostky. Stál na cimbuří, když Plavec se blížil, avšak jakmile na něho
pohlédl, hned sjel se zdi dolů. Nabyl jistoty, že v tom něco vězí, že ten jednooký pro
husity šlakuje, že jej pozná a zradí. A pak … Nedomyslil … Skryl se za hromadou
dřeva a skulinou hleděl, co jednooký počne; když viděl, že mluví s Pardusem, že
Pardus rozčilený, že spolu jdou do hradu, k Dobšíkovi, skočil do zbrojnice jako srna,
spěšně vytáhl purkrabího Močihubu z Královic od poháru a duhového Závise
Neutuchu z Malení od loutny, na níž brnkal novou píseň seladona týraného paní Snů.
— Na koně! — pošeptal jim.
— A proč? — ptal se Závise.
— Neptej se, brachu. Budou nás honit.
— Kdo? Kdo? — divil se Močihuba.
— Huskové! Všecko prozrazeno. Celá hra v pekle. O hrdla,
braši, nyní běží!
— Hrome! A právě načali soudek medoviny, aspoň desítileté! —
bručel purkrabí.
— Mlč a na koně! — poručil Buzek.
Vraníka a dvě hnědky, na nichž přijeli do Hunčovic, snadno nalezli ve stáji, i sedla.
Nečekali na čeleď, sami koně počali strojit, spěchali, neboť Buzek je neustále
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pobízel, neustále potichu klnul. Strach o hrdlo rostl, za několik okamžiků seděli v
sedlech a vyrazili z brány. Nikdo jich nezdržoval, teprve když octli se za vsí, vyběhl
Dobšík a nařizoval čeledi, aby osadila brány a nikoho ven bez glejtu nepropouštěla.
Avšak jeden ze zbrojnošů sděloval, že právě vyjel z hradu pan Buzek se dvěma
soudruhy a koně bodah, jako by je třas hnal.
— To jsou oni! — volal Plavec.
— Ano, Buzek je ryšavý. Na koně! Za nimi!
Po chvíli vyjel z Hunčovic hrubý houf, v čele Pardus s Plavcem. Za branou rozdělili
se ve tři ramena, jež v daném okamžiku měla uprchlíky obklíčit. Pardus stíhal
mistrně, než sady a hájky ztěžovaly mu rozhled.
Buzek ze Tmáně když na koně sedal, věděl, že Hunčovičtí brzo počnou honit, že
honci mají dobré koně a mezi nimi že několik znamenitých lukostřelců. Proto nejel
přímou cestou, chtěl protivníky zmást, svést se stopy, minul velkou oklikou Mezice i
Náklo, kdež s husity drželi, polními cestami spěchal ke Skrbeni, k Horce, avšak zde
jeho stopa zmizela, jako by se byl i se soudruhy do země propadl. Sešel náhle s očí
prvnímu houfu, neviděl ho druhý, třetí nadarmo čekal na něj u Olomouce. Jan Pardus
nedovedl si vysvětlit, kam se Buzek poděl, a také Plavec hlavou vrtěl, přemýšlel, ale
nedomyslil se jiného, leč že Buzek má zde někde pomocníky, u nichž se skryl.
Olomoučtí, když doslechli, že nedaleko potulují se husitští koněberkové, vypadli z
bran a Pardus chtě nechtě musel ustoupit. Avšak Plavec s ním nejel, slezl z koně,
řekl, že se v novém přestrojení vrátí do Olomouce, a houštinami spěchal ke svojí
skrýši. Byl už nedaleko polospadlé rybárny. Najednou sebou škubl, jako by
jedovatého hada uviděl, a už ležel na zemi, hlavu za ohromným lopouchem, nohy v
husté vrbině. Zaslechl lidské hlasy a z otevřeného okénka rybárny vyhlédla právě
ryšlavá hlava, knír veliký, hustý. Plavec za lopouchem přikrčil se jako myš, jež kočku
zahlédla a už nemá pokdy skočit do díry. Poslouchal. Jeden z oněch lidí zaklel:
— U ďasa, u toho nejstaršího! Kam jsi nás to zavlekl, Buzku? Zde i lišky dobrou noc
dávají, myslím! Tohle je pěkná residence.
— A co jí vytýkáš?
— Krov letí.
— Nech jej letět, starý.
— Hnízdo mravenců nalezl jsem v koutě — hlásil druhý, podle hlasu mladý člověk.
— Však tě nesnědí, duhový panáku.
— Oho! Buzku!
— Mlč, buď rád, že jsem ti hrdlo zachránil.
— Ale panna Jitka už se na mne usmívala, už mi přála a to všechno pryč. Novou
píseň jsem pro ni složil, překrásnou, chcete-li, hned vám ji zapěji. Avšak, kde je moje
loutna? Bože, ztratil jsem ji! — vzdychal ten, jehož Buzek nazval duhovým panákem.
— Koupíš si jinou. A tato samota pro nás výborným je objevem, štěstí, že jsem
zahlédl lidské stopy, jez nás sem dovedly. Do Olomouce nyní nemožno, zpozoroval
jsem, že nás honí třemi proudy, že nám cestu k Olomouci zastupují. Zahlédl jsem
lesklé hroty jejich sudlic a to mi stačilo, víc mi nikdo nemusel povídat. A že bych
nerad seznámil se s některou z oněch sudlic, vedl jsem vás do křovisk.
— A co zde? Co myslíš?
— V klidu poležíme do rána a pak do Olomouce, tam spása, biskup se nás ujme.
— Avšak té panny mi líto.
— A mně té medoviny. Mrchy, sami všechno vychlastají a my tu huby sušíme.
— Zítra nám zle nebude!
Plavec věděl už dost. Uvažoval, co s nimi. Že sám na tři ozbrojené rytíře odvážit se
nemůže, věděl. Mohl by zpět, do Hunčovic, pro lid, avšak den by se ztratil, nežli by
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sem koněberky dovedl. Najednou bleskl mu hlavou šelmovský nápad. Věděl, že je tu
nahoře, nedaleko, staré, zapomenuté stavidlo. Nebožtík Sobota je zřídil s hejčínským
porybným, proč Plavec nevěděl, ale tolik věděl, že by stačilo vytáhnout stavidlo, aby
voda z Moravy zalila celý tento kout, rybárnu, olšinu, všechny cesty k návratu
zahradila. A tam ti asi by zpívali truchlou písničku, kdyby uviděli znenadání proud
bystré vody, jejich brloh obkličující!
Plavec dlouho nerozmýšlel. Spěchal k stavidlu, kus olše, bleskem roztříštěné,
posloužil mu za páčidlo, třikrát napjal svaly k prasknutí, po čtvrté podařilo se mu
hnout stavidlem a silný proud vody vskočil jako blesk na nízký břeh. Voda šuměla,
hlučela, rozlévala se do daleka a za okamžik od rybárny zaznívaly úzkostlivé výkřiky,
nářek a klení. Koně, volně pasoucí se v olšině, vodou zastrašení, uprchlí a žádné
proklínání nedovedlo jich zpátky přivolat, nebo široký proud vody jinam obrátit. Voda
už sáhala rytířům nad kolena a ještě jí přibývalo.
Před 25 lety začala privatizace státního podniku CEVA Beroun
Je tomu již pětadvacet let, co v prosinci v roce 1990 začala privatizace státního
podniku CEVA Beroun vznikem a.s. CEVA Králův Dvůr. Jednou z povinností, kterou
na sebe zahraniční investor Heidelberger Zement AG vzal, byla povinnost vystavět
ve Tmani Novou Králodvorskou cementárnu. Období, které následovalo a bylo
uzavřeno zrušení výstavby nového závodu, patří do jiné kapitoly.
CEVA akciovou společností1.
Vláda České republiky na svém zasedání 21. listopadu schválila mimo jiné z dvaceti
návrhů na zřízení akciových společností z resortu ministerstva průmyslu České
republiky i návrh na zřízení akciové společnosti CEVA Králův Dvůr k 1. prosinci 1990.
Ministerstvo průmyslu České republiky charakterizovalo návrh státního podniku
CEVA Beroun jako jeden z nejkomplikovanějších, které zatím řešilo, ale i
nejpropracovanější. Tím se náš podnik dostal na špičku československých
cementářských společností. Originální řešení vztahů převezmou i některé ostatní
podniky. Podařilo se vyjasnit i vztah k nerostnému bohatství, které na Berounsku
představuje největší a nejkvalitnější vápencovou oblast se zásobou na tři sta let.
Podle ústavy patří státu a těžba bude povolena státní koncesí. Pozemky jsou
vlastnictvím akciové společnosti.
V současné době anglická poradenská firma Coopers a Lybrand provádí tržní
zhodnocení podniku i jeho pozemků ve světových cenách a znovu prověří správnost
volby zahraničních partnerů, kterými jsou belgická firma Lhoist S. A. a německý
Heidelberger Zement AG. Připravuje se také žádost o zřízení podniku se zahraniční
účastí k předložení Federálnímu ministerstvu financí ČSFR. Jedná se o velmi
komplikované ekonomické rozvahy na období příštích tří let, počítané ve světových
cenách.
Co nového v a.s. CEVA?2

Oba budoucí zahraniční partneři bývalého státního podniku CEVA Beroun, který se
od prosince stal akciovou společností CEVA Králův Dvůr, belgický Lhoist SA a
německý Heidelberger Zement AG vyjádřili záměr splnit celý investiční program
představující více než 300 milionů DM. Má-li být akciová společnost podle jejich
názoru formulovaného a podepsaného 22. října v Heidelbergu konkurenceschopná,

1
2

CEVA akciovou společností, Milan Senkevič, Berounsko, číslo 49, 5. prosince 1990
Berounsko, číslo 50, 12.prosince 1990
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musí společně vybrat zařízení bez technologických kompromisů, tedy absolutní
světovou špičku.
Zahraniční partneři předpokládají i rozsáhlé další vzdělávání pracovníků a netají se i
snahou o odpovídající sociální zabezpečení, jak vyjádřili i zástupci Pracovní rady
z Heidelberger Zement AG při nedávné návštěvě v Berouně.
Ve svém prohlášení o záměru podepsaném v říjnu v Heidelbergu se dále zavazují,
že v případě sdružených společností se budou s největším úsilím zasazovat o
vybudování provozů rentabilních, konkurenceschopných podle současného stavu
techniky a podle současného stavu techniky a podle požadavků ochrany životního
prostředí, jak vyžaduje berounská kotlina.
Dosavadní stará technologie s vysokou spotřebou těžkých topných olejů jako
hlavního palivového zdroje se nyní výrazně promítá i v cenách, proto je již pro
akciovou společnost CEVA Beroun neúnosná. Závod Králodvorské cementárny v tyto
dny zastavuje první tři z pěti rotačních pecí, které budou v prvních prosincových
dnech připojeny na zemní plyn. Po nich budou následovat dvě zbývající.
Tato nákladná investice si stavbou plynovodu v náročném terénu vyžádala přes
šedesát milionů korun. Také připojení Berouna na zemní plyn přispěje k řešení jeho
ekologické situace snížením exhalací z vytápění pevnými palivy, což je jedno ze
závažných otázek nejen u nás, ale i v zahraničí.
Dodejme ještě, že přechod akciové společnosti CEVA na vytápění rotačních pecí
zemním plynem nezapříčinil havárii v Berouně. Obyvatelé používají svítiplyn, u CEVY
jde o plyn zemní.
Hodiny na kostele sv. Jiří začaly odbíjet čas před patnácti lety
Významným dnem v historii naší obce se stalo úterý 19. prosince roku 2000.
V dopoledních hodinách došlo k podepsání předávacího protokolu na hodiny ve věži
kostela sv. Jiří ve Tmani. V pravé poledne uvedli pracovníci dodavatelské firmy Hainz
věžní hodiny do provozu a poprvé zaznělo odbíjení času, které budeme teď trvale
slýchávat vždy v půl a v celou hodinu.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Pozvánka do Galerie Čerťák
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 5. prosince 2015 v 10
hodin dopoledne do Galerie Čerťák, Vápenka Čertovy
schody, Tmaň 200 na křest kalendáře Jiřího Semráda s
názvem Berounka, který vytvořil pro Vápenku Čertovy
schody.
Jirka se fotografií zabývá od studentských let. Po několikaleté přestávce se k
fotografování vrátil v roce 1998. Tématem jeho fotografií je hlavně příroda, zejména
okolí Berouna, řeka Berounka a rodné město. Je členem volného sdružení fotografů
Berounští fotorici. V jeho novém kalendáři najdete rozmanité a nevšední pohledy na
řeku Berounku, na které strávil velkou část svého života. Křest kalendáře bude
obohacen skvělou muzikou v podání Petra Linharta a skupiny 39 Seiten.
A bude to rovněž poslední akce v Galerii Čerťák, která tak po téměř roční
odmlce ukončuje svoji činnost.
Každoroční vánoční překvapení Vás však nemine. Přijďte se podívat.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Pozvánka na Vánoce do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavíků k návštěvě římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani o letošních
Vánocích, kde bude pro velké i malé připraven ve dnech 24. a 25. prosince 2015 zajímavý
program.
Na Štědrý den – ve čtvrtek 24. prosince 2015 bude kostel sv. Jiří otevřen od 15:30 do
16:30 hodin. Návštěvníci budou moci spatřit a obdivovat velký keramický betlém a nebude
chybět vánoční strom. Bude možno zazpívat si společně v prostředí tmaňského chrámu
koledu a na konec si odnést domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo. Srdečně budou
vítány děti, které přinesou s sebou vlastnoručně namalovaný obrázek svých
nejoblíbenějších postaviček lidských nebo zvířecích z klasického betléma, jenž bude
v kostele po dobu svátečních dnů vystaven. Jenom pro upřesnění zadání – betlém neboli
jesličky je umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu. Právě narozený Ježíšek leží
v nuzném chlévě na seně v jesličkách a Panna Maria a svatý Josef o něj pečují. Pastýři a
orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiné) a
případně andělem provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle“. Za na místě zazpívanou koledu dostane dítě obrázek a dobrotu.
V pátek – 25. prosince 2015 – den narození Páně (Boží hod vánoční), v občanském
kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“ – se v kostele sv. Jiří uskuteční v 15:00 hodin
vánoční koncert berounského pěveckého sboru BONBON, který svými písněmi nejen
dobu vánoční připomene a podtrhne, ale také návštěvníky lidsky potěší a rozjásá. Vstupné
dobrovolné.
Přijďte zažít atmosféru opravdových Vánoc do kostela sv. Jiří ve Tmani!

Vánoční a novoroční přání občanům obce Tmaň
Vážení a milí přátelé! Přeji Vám, ať zakoušíte Boží blízkost nejen v době vánočních
svátků, ale také v každém dni nového roku 2016!
P. Zdisław Ciesielski, farář Římskokatolické farnosti Žebrá

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 29. listopadu 2015 v 17:00 hodin – I. neděle adventní;
• v neděli dne 13. prosince 2015 v 17:00 hodin – III. neděle adventní.
• Ve čtvrtek 24. prosince 2015 – Půlnoční – POZOR! Již ve 22:00 hodin!!!!!
• V pátek 1. ledna 2016 – Nový rok – v 15:00 hodin.

Milí přátelé,
Vánoce se kvapem blíží. Vstupujeme do adventu, čtyřtýdenní přípravy, abychom
v plnosti prožili čas sváteční. Dovolím si poukázat na nezbytnost přípravy té duchovní
složky v nás, našeho nitra. Máme ho skryté před zraky okolí. Ale před Jediným své
nitro neskryjeme. Nebeský Otec o nás ví vše, zná nás a volá jménem. Vánoční
svátky jsou takovou dobou ztišení, kdy si uděláme čas. Na sebe a své blízké.
Vánoce jsou časem, kdy můžeme zaslechnout volání nebeského Otce ve svém nitru.
O Vánocích čteme andělské zaslíbení: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán
v městě Davidově. Syn nebeského Otce i pozemských rodičů, který se vlamuje do
historie světa, aby mu dal naději, aby ho zachránil. Malé dítě s obrovským úkolem,
narozené v městě svých pozemských předků, v městě Davidově, Betlémě.
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Kristus, překladu Mesiáš, tedy Pomazaný, jenž přichází ve jménu nebeského Otce.
Dává světu víc, než můžeme pochopit. Dává vše potřebné, aby se narovnal, aby
přežil. Dává pravou Lásku, bez přívlastků. Projevil a ukázal světu Lásku, kterou do té
doby nepoznal. A dokázal, že z ní plyne i vše ostatní důležité. Odpuštění, smíření,
narovnání. Ukázal nám cestu k dobrému životu. O Vánocích slavíme příchod Lásky,
která zůstává po věky.
Dovolte mi poděkovat za rok 2015, který byl rokem Mistra Jana Husa, ráda bych
především poděkovala za vzácnou spolupráci v obci Tmaň, jmenovitě
představitelům obce, v čele s panem starostou. Čekají nás všechny v roce 2016
nemalé úkoly. Chci Vám všem popřát hodně zdraví, spokojenosti, radosti a
Božího požehnání. Přeji pokojné Vánoce a klidný Nový rok 2016.
Mgr. Růžena Adamová, farářka

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v prosinci otevřeno od středy do pátku od 8:30 do
16:30 hodin, v sobotu od 8:30 do 14,00 hodin, v neděli, pondělí a úterý bude
zavřeno – toto omezení se nevztahuje na prodej vánočních stromků.
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 (proti hasičskému areálu), 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 .
Blíží se ke svému závěru další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se
pečlivě připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim
zákazníkům některé novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a na
našich webových stránkách.
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví
Tmaň v roce 2015 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2016!
Těšíme se na vaše návštěvy v příštím roce!
PF 2016
Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří navštěvují prodejnu OVOCE
ZELENINA, a přejeme jim příjemné prožití vánočních svátků, ať se všem vyplní
všechna kouzelná přání. Do Nového roku 2016 přejeme mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a životní pohody.
Dana Nesvadbová a Polenovi
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Pozvánka na tradiční myslivecký ples
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 16. ledna 2016 od 20,00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina „Sdružení volných tónů“ pod vedením Milana Bartošíka.
Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí.
Šťastný nový rok 2016 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2015 a v prvních dnech roku 2016
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
28.+29.11.2015

5.+6.12.2015
12.+13.12.2015
19.+20.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015

27.+28.12.2015
29.+30.12.2015
31.12.2015
1.1.2016
2.+3.1.2016

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Zhovtonoga Ekaterina
Beroun, Pivovarská 170
MUDr. Zimová Marie
Hostomice, Tyršovo náměstí 275
MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Pivovarská 170
MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825
MUDr. Davidová Petra
Beroun, Třída Politických vězňů 40
MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49
MUDr. Burková Blanka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73

604 517 708
311 513 313

S p o r t o v n í

311 583 140
311 513 313
311 624 375
775 595 704
311 625 765
311 513 453
311 691 131
311 610 225
605 420 898
605 420 898
311 585 165

i n f o r m a c e

Je dobojováno!
V neděli 15. listopadu 2015 sehráli fotbalisté TJ VČS Tmaň na Mořině svůj poslední
třináctý zápas okresní soutěže III. A třídy podzimní části ročníku 2015 / 2016 a
prohrou 3:0 pečetili svůj osud. Dobře víme, jak podzimní část sezóny tohoto ročníku
dopadla – a není to žádná sláva, se kterou by se mohli naši fotbalisté moc chlubit –
skončili v polovině soutěže s pouhými dvěma body za dva nerozhodné výsledky a
poměrem branek 11: 59 zatím na posledním místě.
• 1. kolo – neděle 23. srpna 2015 - 10:15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň 9:0 (9:0), rozhodčí zápasu Mázdra Jaroslav, 80 diváků.
• 2. kolo – neděle 30. srpna 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 0:1
(0:1), rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 60 diváků.
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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.
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.
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.
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
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 1:0.
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.
11. kolo – neděle 1. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ Srbsko – TJ VČS Tmaň
4:1 (0:1), vedoucí gól Tmaně zaznamenal v 20. minutě prvního poločasu Haas
Radek, rozhodčí zápasu Sekerka Pavel, 30 diváků. Další zápasy 11. kola: TJ
Ostrovan Zadní Třebáň – SK Hudlice 1:1, FK Olympie Zdice B – TJ Karlštejn 0:0,
SK Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK
Svatá 1:1, TJ Lužce – TJ Chodouň 5:0, TJ Baník Mořina – TJ Sokol Vysoký Újezd
1:3.
12. kolo – neděle 8. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn
0:8 (0:5), rozhodčí zápasu Krupa Jiří, 40 diváků. Další zápasy 12. kola: SK
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Cembrit Beroun-Závodí – FK Olympie Zdice B 10:0, TJ Chodouň – TJ Ostrovan
Zadní Třebáň 1:4, TJ Srbsko – TJ Baník Mořina 1:7, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
Lužce 5:2, SK Hudlice – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:2, FK Svatá – SK Nižbor
B 1:2.
13. kolo – neděle 15. listopadu 2015 – 13:30 hodin – TJ Baník Mořina – TJ VČS
Tmaň 3:0 (2:0), rozhodčí zápasu Koza Alois, 50 diváků. Další zápasy 13. kola: TJ
Karlštejn – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:0, TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ Sokol
Vysoký Újezd 1:2, FK Olympie Zdice B – FK Svatá 2:4, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – TJ Chodouň 4:2, TJ Lužce – TJ Srbsko 4:0, SK Nižbor B – SK
Hudlice 4:5.
A takto vypadá tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2015 - 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Karlštejn
Nový Jáchymov
Svatá
Cembrit Beroun
Nižbor B
Vysoký Újezd
Mořina
Lužce
Hudlice
Zadní Třebáň
Zdice B
Srbsko
Chodouň

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
8
8
8
8
6
4
4
1
2
1

3
3
1
1
1
0
0
3
4
2
4
1
1

0
1
3
4
4
5
5
4
5
7
8
10
11

42:8
46:23
38:22
54:23
36:24
48:27
32:19
28:25
22:18
27:29
17:46
23:64
15:52

33
30
28
25
25
24
24
21
16
14
7
7
4

VČS Tmaň

13

0

2

11

11:59

2

Nezveřejňování výsledků přípravek
Svým dopisem ze dne 25. října 2015 informoval generální sekretář FAČR Mgr.
Rudolf Řepka sekretáře krajských a okresních fotbalových svazů o rozhodnutí, které
učinil VV FAČR (Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky) na svém
posledním zasedání, když schválil návrh Komise mládeže a odborníků na mládež
tohoto znění: „VV FAČR rozhodl o nezveřejňování výsledků (tabulek) soutěží u obou
kategorií přípravek na všech úrovních a stejně tak u kategorie mladších žáků
v soutěžích SpSM (Sportovní střediska mládeže).“ Požádal všechny sekretáře KFS
a OFS, aby vyvinuli tlak na zapisování výsledků (on-line zápis) do informačního
systému, avšak striktně dohlédli na to, aby u obou kategorií přípravek na všech
úrovních a stejně tak u kategorie mladších žáků v soutěžích SpSM nebyly
zveřejňovány výsledky či tabulky na veřejnosti přístupném webu (tedy na stránkách
klubů a také na stránkách samotných OFS a KFS).
Jak je známo, naši žáci začali v tomto ročníku hrát okresní mistrovskou soutěž
starších přípravek a oproti minulosti bylo zaznamenáno výrazné zlepšení. Naši
čtenáři nebudou i při dodržení výše uvedeného nařízení o jejich výsledky ochuzeni a
k jejich výkonům se vrátíme ve zvláštním hodnocení v následujícím příspěvku.
O činnosti družstva žáků starší přípravky TJ VČS TMAŇ. Zdeněk Tlach.
Naše mužstvo starší přípravky je tvořeno ze 4 dívek a 6 chlapců. Družstvo hrálo na
podzim v okresní soutěži spolu s družstvy Loděnice B, Králův Dvůr, Svatá a Hudlice.
Během pěti turnajů jsme vstřelili soupeřům 17 branek, jednou zvítězily a dvakrát hráli
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nerozhodně. Oporami mužstva byla Lucie Sýkorová, Michaela Juhošová a z chlapců
Lukáš Pelikán, Matěj Sarvaš, Ondřej Sudík.
Nejlepším střelcem se stal Ondřej Sudík, dále se do branky soupeřů trefili Lukáš
Pelikán, Lukáš Gnojek, Matěj Sarvaš a Michaela Juhošová. V jarní části budeme hrát
turnaje s Cembritem Beroun, Hostomice, Komárov, Liteň/Zadní Třebáň a Lochovice.
Za předvedené výkony je třeba všechny pochválit a popřát jim mnoho zdaru a radosti
ze hry.
Nyní trénujeme v tělocvičně, a to ve čtvrtek od 16,30 hodin. Žáčky vedou Zdeněk
Tlach a Pavel Foltýn. Dále nám pomáhají rodiče jako Standa Svoboda, Jirka Pelikán
nebo pan Sýkora. Touto cestou bych chtěl mezi nás pozvat kluky ročníku 2006 a
mladší, aby si vyzkoušeli zahrát si fotbal. Přijďte mezi nás do tělocvičny nebo
volejte p. Tlachovi tel. 775 207 409. Rodiče proto neváhejte a přiveďte vaše
syny mezi nás.
Dále bych se chtěl zmínit o akci, která ve Tmani měla premiéru a to byl fotbalový
posvícenský víkend, konaný v sobotu a neděli 25. a 26. října 2015.
Tuto akci zahájili v sobotu naši nejmladší fotbalisté a to posvícenským turnajem.
Turnaje se zúčastnila družstva domácí TJ VČS Tmaň, Cerhovic a Všeradic.Hrálo se
systémem každý s každým 2 x 12 min. Podařilo se zapojit do utkání v každém
mužstvu dvě skupinky a to jedna nejmenších a druhá větších . Takže proti sobě
vždy nastupovali stejně velcí či staří hráči. Takže v domácím mužstvu se vůbec
poprvé na hřišti představili kluci jako Matěj Foltýn, Kryštof Lukeš,Vojta Flek a vedli si
velmi zdatně.
Výsledky byly následující: Tmaň-Cerhovice 5:7, Tmaň-Všeradice 1:8, CerhoviceVšeradice 4:2. Vítězi se tedy stali hráči Cerhovic, druzí byli Všeradice a třetí domácí
Tmaň. Všichni obdrželi poháry a věcné ceny. Dle ohlasů diváků a vedoucích turnaj
byl super a výkony hráčů výborné.
Po turnaji na hřiště nastoupila mužstva Starých gard Tmaně a Mostu. Hrálo se na
malé hřiště, tak jak hráli žáčci. Toto utkání bylo poslední našich gardistů v tomto roce
a bylo nakonec po vyrovnaném boji úspěšné a to 7:5 ve prospěch domácích. Po
utkání činovníci chvilku poseděli při pivku a grilované kýtě a zavzpomínali na
uplynulou sezonu 2015.
V neděli posvícenský víkend zakončilo mistrovské utkání III. A třídy mezi domácími a
hráči Zdic "B". Hosté byli o trochu lepší a tak těsně ale zaslouženě vyhráli 1:2. Za
domácí vstřelil svoji první branku mezi dospělými Michal Sarvaš (15letý hoch).
Posvícenský fotbalový víkend se díky pěknému slunečnému počasí vydařil. Ke
spokojenosti chyběla jak v sobotu i v neděli jen větší divácká kulisa z řad místních
občanů, byť vedle hřiště probíhalo pravé vesnické posvícení s houpačkami a
podobnými atrakcemi.
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.
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