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

102. hasičský bál,
který se koná v sobotu 13. února 2016
v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA.
Zahájení ve 20,00 hodin. Bohatá tombola.
Vstupné 70,- Kč.
……………………………………………………………

Šťastný Nový rok 2016 přejí
a na hojnou návštěvu se těší tmaňští hasiči!
……………………………………………………………

Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly
v Kulturním domě ve stejný den
od 10:00 hodin dopoledne.
Za dary do tomboly předem děkují pořadatelé.
Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Tmaň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční

v sobotu 30. ledna 2016 od 11 hodin
v sále Kulturního domu ve Tmani.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 14. prosince 2015
V pondělí dne 14. prosince 2015 se konalo poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce v kalendářním roce 2015, na kterém byla projednána celá řada otázek
ovlivňujících zásadním způsobem život obce – za všechny jmenujme návrh rozpočtu
obce na rok 2016 v paragrafovém znění nebo plán práce Rady obce a termíny
veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2016. V lednovém vydání OBZORU
byl otištěn nejdůležitější dokument z tohoto jednání – usnesení. V tomto čísle
OBZORU přinášíme další materiály – zápis č. 6/2015 z tohoto veřejného zasedání
zastupitelstva obce, zprávu z Rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr.
Pavlem Pavláskem ml., rozpočet na rok 2016, plán práce Rady obce na rok 2016 a
termíny řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce na kalendářní rok 2016.
Zápis č.6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 14. prosince 2015
Přítomno:
10 členů zastupitelstva + 11 občanů
Omluveni: 3 zastupitelé – Jaroslav Karmazín, Mgr. Hana Laňová, Slavomír Malík,
Petra Reková, Zdeněk Vinš.
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., který 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 veřejného zasedání zastupitelstva obce.
4. Zpráva finančního výboru.
5. Zpráva kontrolního a revisního výboru.
6. Zpráva z rady obce.
7. Rozpočet obce na rok 2016.
8. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
9. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Tmaň.
10. Diskuse.
11. Závěr a usnesení.
Doplnění programu (za bod 9. bude vsunuto doplnění programu):
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
11. Změna podmínek poskytnutí dotace
12. Plán práce RO a ZO
13. Podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště v lokalitě Na Boru
14. Rozpočtové změny č. 12
15. Rozvojové záměry v obci Tmaň na období 2016 - 2017
16. Diskuse
17. Závěr a usnesení
Hlasování o programu
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
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Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Jarmila Rysová, Mgr. Miroslava
Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Miroslava Kepková a Jarmila Rysová.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiří Eschner a Roman Sudík.
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 14. září 2015
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru,
K bodu 5.
Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesl Jiří Eschner, předseda výboru.
K bodu 6.
Starosta obce pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z Rady obce (zpráva je
v plném znění na jiném místě).
K bodu 7.
Rozpočet obce na rok 2016
Diskuse k rozpočtu na rok 2016:
• p. Sakáč – zateplení školy by mělo přinést úsporu 190.000,- Kč, proč je rozpočet
školy snížen pouze o 25.000,- Kč;
• p. Pavlásek st. – bude se nějak inovovat dětské hřiště naproti hasičské zbrojnici?
• p. Pavlásek ml. – nějaké práce na dětském hřišti jsou plánovány a do jara budou
hotové;
• p. Sakáč – co bude s domem „zahradníka“?
• p. Sudík – když máme v plánu komunikaci Travnatka, mají všechny pozemky
přípojky?
Hlasování o návrhu rozpočtu
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016 v paragrafovém
znění.
K bodu 8.
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Starosta obce pan Pavel Pavlásek ml. představil zásady poskytování dotací,
seznámil přítomné s náležitostmi, které obsahuje žádost, s přílohami, které jsou
nutné k žádosti doložit a s vyúčtováním akce.
Pan Eschner upozornil na chybu v nepřesném číslování bodů.
Hlasování o směrnici č. 7/2015
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
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Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje směrnici č. 7/2015 „Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Tmaň v roce 2016“ v předloženém znění s touto
změnou: dojde k přečíslení bodů 9 a 10 na bod 10 a 11
K bodu 9.
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Tmaň
Majetek svěřený bude převeden na základě předávacího protokolu do majetkové
evidence ZŠ a MŠ.
Hlasování o dodatku ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Tmaň
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
K bodu 10.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Tmaň kNN pro
parc č. 342/10 v k.ú. Tmaň – úhrada 500,- Kč/m2 – celkem tedy 6.00,- Kč
Hlasování o uzavření smlouvy
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva
Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV – 126018900/VB/01 Tmaň – kNN pro parc č. 342/10
K bodu 11.
Změna podmínek poskytnutí dotace
a) Nákup svozové techniky pro obec Tmaň
Změna č. 1: Termín pro ukončení realizace akce se mění na 20.12.2015
Hlasování o změně č. 1
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na nákup svozové techniky.
b) Zateplení ZŠ a MŠ Tmaň
Změna: konečná částka dotace se mění na 4.370.609,7,- Kč
Hlasování o změně konečné částky
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna),
název akce: CZ.1.02/3.2.00/14.25397 Zateplení ZŠ a MŠ Tmaň
K bodu 12.
Plán práce Rady obce a zastupitelstva obce.
Hlasování o plánu práce RO a ZO
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
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K bodu 13.
Podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště v lokalitě Na Boru
Hlasování o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje Podání žádosti o poskytnutí dotace na
dětské hřiště v lokalitě Na Boru z Programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova“
MMR.
K bodu 14.
Rozpočtové změny č. 12
Hlasování o rozpočtových změnách č. 12
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje rozpočtové změny č. 12.
K bodu 15.
Rozvojové záměry v obci Tmaň na období 2016 - 2017
Hlasování o dokumentu
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje dokument: Rozvojové záměry v obci Tmaň
na období 2016 - 2017
K bodu 16.
Diskuze:
• p. Eschner – zda by bylo možné posílat mailem podklady;
• p. Sakáč – bylo by vhodné upravit koruny stromů U Svatých.
K bodu 17.
Paní Mgr. Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení a poté o něm bylo
hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil
starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.
Zpráva z Rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 14.
prosince 2015, kterou přednesl starosta obce Mg. Pavel Pavlásek
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Ve své zprávě vás budu informovat o práci Rady obce za období od posledního
veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v polovině září 2015.
• V období podzimu 2015 proběhlo několik jednání s obchodními partnery.
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Zástupce společnosti Centropol kontaktoval obec s návrhem nových smluv a
změnou sazeb za odběr plynu a elektrické energie. Nabídka se týkala i ZŠ a MŠ
Tmaň a mohla vzniknout i v reakci na záměr obce účastnit se energetické aukce.
Obec i ZŠ na nabídku Centropolu přistoupily. Organizátor aukcí totiž mezitím
přerušil s obcí kontakt. Sazby jsou nyní 750,- Kč/MWh u zemního plynu, u el.
energie od 761,- Kč do 1132,- Kč/MWh pro nízký tarif a od 995,- Kč do 1352,Kč/MWh.
Pracovnice obecního úřadu paní Petra Vinšová zorganizovala jednání s Mgr.
Špotem – právníkem, který zajišťuje služby pro obec. Výsledkem je stav, kdy oba
významní dlužníci splácí své závazky vůči obci. Tento stav se v uplynulých letech
nedařilo zlepšovat.
Obec kontaktoval též zástupce společnosti JD rozhlasy pan Solanský. Představil
nabídku na rekonstrukci stávajícího systému veřejného rozhlasu ve výši cca
98 000,- Kč. Po srovnání s nabídkou na nový systém od konkurenčního
dodavatele (více než 450 000,- Kč), navrhuji využít nabídku fy JD rozhlasy.
Dále byl o konzultaci požádán Ing. Badín z firmy VaK, aby se vyjádřil
k možnostem rozšíření vodovodu a kanalizace apod. Ze schůzky vyplynuly
možnosti výstavby, projekce a připojení hasičského areálu na zdroj užitkové vody
v sousedním zařízení VaKu.
V průběhu října byl také navázán kontakt s ing arch. Vavříkem, autorem
Územního plánu obce (dále jen „ÚP“). Ten na zasedání Rady obce seznámil
přítomné se stavem ÚP a možnostmi řešení ÚP v budoucnu. Následně byly na
zasedání Rady obce znovu projednávány staré i nové žádosti o změnu ÚP. Na
schůzce s Ing. Vilhelmovou, vedoucí odboru ÚP ORP Beroun byla situace kolem
plánu konzultována s tím, že obec požádá do konce roku ORP1 Beroun o roli
pořizovatele nového ÚP, Ing. Vavřík by na něm opět pracoval.
V měsíci říjnu pak byly provedeny stavební práce v rámci stavby s názvem
„Úprava místní komunikace“ na Louníně v místě pod rybníčkem. 17. 12. 2015
proběhne kolaudační prohlídka a tím snad skončí vleklý problém kolem podoby
této části komunikací obce.
Odbor dopravy ORP Beroun zároveň vyhověl žádosti obce a vydal rozhodnutí o
prodloužení povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení
změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení
stavby pro stavbu „místní obslužné komunikace včetně veřejného osvětlení k 51
RD v obci Tmaň, lokalita Na Boru.
Zároveň Odbor dopravy ORP Beroun odsouhlasil návrh Ing. Křižáka na
odstranění nedostatků v provedení stavby.
Rada obce také projednala stav vozidel M25 a Magma a rozhodla o prodeji
vozidla Magma. Výzva s minimální nabídkovou cenou 25 000,- Kč byla vyvěšena
na úřední desce obce, ale nepřihlásil se žádný zájemce. Předpokládá se, že
vozidlo bude nabídnuto k prodeji v novém roce. U vozidla M25 se uvažuje o
rozsáhlejší opravě a dalším užívání ze strany obce.
Naopak zlikvidováno bylo vozidlo Škoda – nosič kontejnerů. Při prohlídce během
léta byly zjištěny závady v rámu kontejnerové nástavby a podvozku. Z vozidla
byla sejmuta kola s pneumatikami, které zvažujeme částečně využít na
hasičském zásahovém vozidle CAS a částečně odprodat.

1

ORP – obec s rozšířenou pravomocí – Tmaň spadá v záležitostech týkajících se územního plánování do obvodu
obce s rozšířenou pravomocí Beroun.
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V měsíci prosinci probíhala kontrola připravenosti techniky na zimní údržbu
komunikací a došlo k poruše na rozmetadle posypu. Bylo rozhodnuto o nákupu
nového sypače, ale doposud se snažíme získat nabídky od více dodavatelů – ty
současné stojí příliš vysoko, nebo se jedná o zařízení s malou kapacitou. V tuto
chvíli však nemáme zařízení na posyp.
• Vozidlo Škoda Fabia pro potřebu obecního úřadu bylo dodáno taktéž v prosinci a
v současné době je již užíváno pro kurýrní službu.
• V nejbližších dnech by mělo být dodáno další vozidlo – M27 s nosičem kontejnerů
pro svoz biologického odpadu. Vzhledem k opoždění dodávky stroje však bude
muset platbu provést ze svých prostředků obec a prostředky z dotace budou obci
poskytnuty až v průběhu roku 2016.
• Rada obce také rozhodla o výsadbě ovocných stromů jako veřejné zeleně na
obecních pozemcích p.č. 115/133 a 115/87 v lokalitě Na Boru. Pro nedostatek
materiálu v dostupných ovocných školkách byl osázen jen pozemek p.č. 115/87
v k.ú. Tmaň. Zvažované zapojení veřejnosti se však asi i k předvánočnímu
termínu nezdařilo.
• Ještě předtím, v průběhu října proběhla výsadba topolů na břehu Veského
rybníka. V současnosti je již jeden stromek poškozen. Závažné poškození se
objevilo i na jeřábu na protějším břehu rybníka u statku Špačkových, z čehož
vyplývá, jakému tlaku je vegetace v intravilánu vystavena. Její ochrana je pak
věcí nás všech.
• V průběhu podzimu také byly zamítnuty obě žádosti o dotace z fondů
Středočeského kraje – žádost o dotaci na výstavbu komunikace Travnatka ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) a žádost o dotaci na projekt
protipovodňových opatření v Havlíčkově Mlýně.
• Obec bude o získání dotací na obě akce usilovat i nadále.
• Rada obce také na svých zasedáních schválila rozpočtové změny č. 10 a 11, dále
Směrnici pro tvorbu a užívání opravných položek, Odpisový plán a plán inventur
v roce 2015.
• Obec rovněž požádala o dotaci z ÚP na dvě pracovní místa v rámci VPP. Žádosti
bylo vyhověno. V omezené míře se také snažíme využívat nabídku probační a
mediační služby na výkon trestu prostřednictvím VPP.
• Poslední – nejčerstvější záležitost je možnost podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení dětského hřiště na pozemku p.č.
115/114 na křižovatce ulic K Vodojemu a Pod Vodojemem v k.ú. Tmaň. Jak
vyplývá z nabídky výrobce a dodavatele dětských hřišť Tewico, vedlejší finanční
nároky (zpracování žádosti a projektu se pohybují v tisících Kč), navrhuji schválit
podání žádosti o dotaci z fondu MMR. Vybavení by mohlo doplnit prostor na
pozemku, který byl pro prvky dětského hřiště vymezen.
Tolik zpráva z Rady obce za období od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce v září 2015. Případné dotazy k jednotlivým bodům přednesené
zprávy budou zodpovězeny v diskusi.
Děkuji za pozornost.
Rozpočet obce Tmaň na rok 2015
Příjmy
Příjmy z daní, místní poplatky, správní poplatky
Příjmy z lesa
Rybníky
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12.181.000,00
36.500,00
15.000,00

Vytěžené prostory
OBZOR
Nájem Kulturního domu
Práce s mládeží – sponzorské dary
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitovní poplatky
Místní hospodářství
Vyúčtování za odvoz odpadů
Správa
Úroky, dividendy
Mezisoučet
Použití zůstatku let minulých
Celkem

2.000.000,00
2.000,00
15.000,00
215.000,00
850.000,00
190.000,00
2.000,00
122.000,00
170.000,00
220.000,00
96.000,00
16.114.500,00
1.949.200,00
18.063.700,00
Výdaje

Les
Rybníky
Silnice
Dopravní obslužnost
Náklady na vodu
Náklady na kanalizaci
Vodní toky, koupaliště
Škola
Dotace na školu
Náklady na školu v přírodě
Náklady na knihovnu
Náklady na kroniku
Kulturní památky
Náklady na rozhlas
Náklady na OBZOR
Náklady na Kulturní dům
Náklady na sbor pro občanské záležitosti
Náklady na tělovýchovnou jednotu
Náklady na práci s dětmi
Příspěvek na Domov důchodců
Příspěvek Dobromysl
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení + bankovní poplatky
Hospodářská činnost
Náklady na nebytové prostory – elektřina, opravy
Veřejné osvětlení – opravy a údržba
Náklady na hřbitov
Místní hospodářství
Nebezpečné odpady
Náklady na svoz a likvidaci odpadů
Separovaný sběr
Sběrný dvůr
Kompostárna
Příspěvek ochráncům přírody
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60.000,00
50.000,00
2.020.000,00
250.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
318.000,00
1.475.000,00
60.000,00
41.000,00
36.000,00
115.000,00
92.200,00
18.000,00
154.000,00
58.000,00
185.000,00
195.000,00
15.000,00
5.000,00
143.000,00
550.000,00
568.000,00
240.000,00
5.000,00
1.618.000,00
40.000,00
955.000,00
140.000,00
508.000,00
150.000,00
1.000,00

Zeleň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
Krizové řízení – materiál
Krizové řízení – rezerva
Zastupitelstvo obce
Náklady na správu
Finanční operace
Převod na Sociální fond
Platba daně za obec
Příspěvek na Klonk + Klub důchodců
Celkem

2.383.000,00
76.000,00
5.000,00
15.000,00
1.187.500,00
2.382.000,00
45.000,00
200.000,00
550.000,00
45.000,00
18.063.700,00

Plán práce Rady obce v roce 2016
Zasedání Rady obce se konají vždy ve středu odpoledne každé dva týdny. Ve svém
programu má následující stálé body:
1. Kontrola zápisu z předcházejícího zasedání Rady obce.
2. Došlá pošta.
3. Zprávy z výborů a komisí.
4. Různé.
Termín
6. ledna 2016
20. ledna 2016
3. února 2016
17. února 2016
2. března 2016

16. března 2016
30. března 2016
13. dubna 2016
27. dubna 2016
11. května 2016
25. května 2016
8. června 2016
22. června 2016
6. července 2016
20. července 2016
3. srpna 2016
31. srpna 2016
14. září 2016
27. září 2016
12. října 2016
26. října 2016
9. listopadu 2016
23. listopadu 2016

Zpráva z výboru / komise

•
•

Zpráva sociální komise.
Zpráva sboru pro občanské záležitosti.
Zpráva komise ochrany životního prostředí
a veřejného pořádku.
Zpráva kontrolního a revizního výboru.
Příprava zprávy Rady obce pro veřejné zahledání
zastupitelstva obce (VZ ZO)
Zpráva komise školské a kulturní.
Zpráva finančního výboru.
Zpráva sociální komise.
Příprava zprávy Rady obce pro VZ ZO.
Zpráva kontrolního a revizního výboru.
Zpráva komise školské a kulturní.

Zpráva komise ochrany životního prostředí
a veřejného pořádku.
Příprava zprávy Rady obce pro VZ ZO.
Zpráva sboru pro občanské záležitosti.
Zpráva sociální komise.
Zpráva komise ochrany životního prostředí
a veřejného pořádku.
Zpráva kontrolního a revizního výboru.
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7. prosince 2016

•
•

Příprava zprávy Rady obce pro veřejné zahledání
zastupitelstva obce.
Zpráva finančního výboru.

21. prosince 2016
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2016
V roce 2016 se budou konat čtyři řádná veřejná zasedání zastupitelstva obce, vždy
v pondělí večer od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani, v následujících
termínech:
• Pondělí 14. března 2016.
• Pondělí 13. června 2016.
• Pondělí 12. září 2016.
• Pondělí 12. prosince 2016.
V případě potřeby svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
bude postupováno podle platných zákonů.
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 18. ledna 2016
V pondělí dne 18. ledna 2016 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce, které mělo tento program:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Souhlas s umístěním skladu deaktivované munice Policie České republiky
v prostoru akciové společnosti Velkolom Čertovy schody.
4. Podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje.
5. Diskuse, závěr a usnesení.
Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání OBZORU a termínu zpracování materiálů
z veřejného zasedání zastupitelstva obce budou materiály z tohoto jednání otištěny
v dalším čísle.
Poplatky za rok 2016
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost
uhradit nejpozději do 31. května 2016 roční poplatek za svoz komunálního odpadu
a za psa v této výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a
ve středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u
platby následujícího variabilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi –
VS: 1341 + č.p.
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich
internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

•

•

•
•

•
•

Základní škola Tmaň

Počítače nás baví, proto rádi navštěvujeme PC kroužek. Někteří z nás už jsou
zkušení počítačoví odborníci, jiní sem chodí teprve pár měsíců, ale dohromady
jsme prima parta. Učíme se tu spoustu nových věcí a na vybavení naší moderní
počítačové učebny jsme právem pyšní. Už jsme se například naučili ovládat
školní počítačové programy, psát různé vzkazy, orientovat se na internetu. Také
si neustále připomínáme, jak se chovat při práci na PC či internetu bezpečně.
Počasí o Vánocích připomínalo spíše Velikonoce, což nám trochu kazilo potěšení
z prázdnin, ale začátek nového roku 2016 nám udělal velikou radost! Konečně se
z nebe snášely sněhové vločky a začalo mrznout. Všichni jsme z toho byli
nadšení (tedy kromě dospěláků), a proto jsme se snažili co nejvíce využít první
příležitost si zabobovat. Naše paní učitelky pro nás měly naštěstí pochopení a
vyrazily s námi na louku za hřištěm. I když nebylo sněhu moc, pěkně jsme se
vydováděli. Byla to nádhera a my doufáme, že tohle nebyla poslední příležitost k
zimním sportům, a že nám sníh ještě připadne!
V úterý 19. ledna jsme se, my třeťáci, vypravili na Obecní úřad ve Tmani, kde nás
mile přivítaly pracovnice úřadu a pan starosta Pavel Pavlásek, kterému právě
končilo důležité jednání. Vysvětlil nám o co se „stará" starosta obce, jaká je
činnost obecního úřadu, rady obce i zastupitelstva. Prohlédli jsme si s ním
historické i současné mapy a plány obce, četli jsme si z kronik, které vypovídaly o
dávné i nedávné minulosti, moc nás zaujaly letecké snímky Tmaně, na kterých
jsme nacházeli známé objekty i naše domovy a zjistili jsme, jaká tajemství
ukrývají vysokánské skříně. Do školy jsme se vraceli plní dojmů a budeme rádi,
když se na obecní úřad budeme moci zase znovu vrátit.
Co žák, to klaun. Platilo v hodině pracovních činností ve IV. třídě. Děti vyráběly z
barevného kartonu a zbytků odstřižků pěkně veselé obličeje klaunů. Po hodině se
třída klauny jen hemžila. Ale proč ne, klauni jsou přece veselí chlapíci a pokud je
někde legrace, je tam fajn.
Leden v Mateřské škole Tmaň
V měsíci lednu napadl sníh a my si užíváme zimních radovánek. Nejenže
bobujeme, stavíme sněhuláka, ale dokážeme i do sněhu malovat krásné obrázky.
Dne 26. ledna k nám do školky přijelo Mobilní planetárium s novým programem
pro děti. Děti se dozvěděly, proč se na Zemi střídá noc a den, jak se jmenují fáze
Měsíce, jak se jmenují nejznámější souhvězdí. Pro děti je také zážitek projekci
sledovat vleže. Pořad se dětem velmi líbil.
Rodiče s budoucími prvňáčky přišli k zápisu do ZŠ Tmaň 25. ledna. Děti se
nestyděly a ukázaly, co vše už umí.
V únoru připravujeme tradiční rej masek, na který se všichni moc těšíme.
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Zajímavosti z kalendáře …
Jména měsíců převzala většina evropských národů od Římanů, v našem jazyce se
však projevil způsob slovanský.
• Leden – nejstudenější měsíc, tvoří se ledy.
• Únor – led se v tomto měsíci noří, láme a puká.
• Březen – březí dobytek rodí nebo může jít již i o čas bříz.
• Duben – duby začínají pučet.
• Květen – dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen.
• Červen – vyjadřuje načervenalost plodů, to však platí i pro následující měsíc.
• Červenec – načervenalost plodů nebo může být základem i červec (brouk).
• Srpen – vrcholí žně, používá se srp.
• Září – podzimní říje zvěře, platí však i po následující měsíc.
• Říjen – podzimní říje zvěře.
• Listopad – listí padá ze stromů.
• Prosinec – doba adventu je spojena s prosbou, může však jít i o zkomoleninu
slova prasinec (doba zabíjaček).
Přednáška v Muzeu Českého krasu
V úterý 26. ledna 2016 se uskutečnila v Muzeu Českého krasu v Berouně přednáška
paleontologa Mgr. Štěpána Raka Geologické zajímavosti Českého krasu. Český kras
je členité území, které sahá od Prahy až do koněpruské oblasti jižně od Berouna. Ve
starších prvohorách2 se zde ukládaly sedimenty, především pak vápence a břidlice.
V oblasti Svatého Jana pod Skalou se nacházelo podmořské vulkanické centrum. Na
četných lokalitách pak vznikaly útesy z lilijic3, z vápnitých řas či stomatopor4. Během
přednášky byli její účastníci provedeni suchou nohou po mořském dně, poznali
nejvýznamnější geologické fenomény Českého krasu, prohlédli si zkameněliny
prvohorních moří a společně pronikli do tajů přírody v okolí Berouna.
Garanty přednášky byly Středočeský kraj, Berounský deník, Podbrdské noviny a
akciová společnost Vápenka Čertovy schody.
Předvánoční setkání důchodců Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
V mikulášském a předvánočním duchu se neslo v úterý odpoledne dne 2. prosince
2015 setkání důchodců – bývalých zaměstnanců akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody ve Tmani a členů odborové organizace, kterou pro ně na
Louníně uspořádal výbor základní organizace Odborového svazu STAVBA České
republiky akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody. Padesátku
bývalých zaměstnanců přivítal předseda základní organizace Jaroslav Karmazín. Ve
své zprávě je informoval o práci odborové organizace zaměřené především na
kolektivní vyjednávání a zajištění dobrých výdělkových a sociálních podmínek pro
zaměstnance. V přehledu akcí pořádaných pro důchodce přítomné ujistil, že se akce
pro ně budou konat ve stejném rozsahu jako doposud – v první polovině roku zájezd,
v závěru roku setkání a v průběhu celého roku osobní návštěvy důchodců jubilantů
2

Prvohory (paleozoiikum) je geologická éra spadající do eonu fanerozoikum. Podle v současnosti obecně
uznávaného datování trvala tato éra zhruba 289 milionů let (541 milionů až 252 milionů let před dneškem).
Zahrnuje celkem šest period (od nejstarších): kambrium, ordovik, sulur devon, karbon a perm.
3
Lilijice je třída evolučně nejstarších žijících ostnokoůžců. Největší rozvoj prodělali v prvohorách a
druhohorách. Mají kalichovité tělo s velmi pohyblivýmidlouhými větvenými rameny.
4
Stomatopory jsou třídou vyhynulých bezobratlých mořských živočichů známých od kambria do křídy vytvářeli
masivní kostry z uhličitanu vápenatého, známé jako ceonostea, které nacházíme například v sedimentárních
horninách siluru a devonu, kde byli důležitými útvarotvornými organizmy a vytvářeli rozsáhlé poléhavé a
povlékavé porosty. .
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připomínajících si významné životní osobní jubileum. Za vedení Vápenky podal
informaci výrobní ředitel Ing. Josef Pinta a přiblížil jim podmínky, za nichž se realizuje
a v době setkání finišující výstavba nové pece Maerz. S plány na úseku těžby
vápenců seznámil bývalé zaměstnance ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy
schody Ing. Igor Novák. Všichni tři řečníci v závěru svých vystoupení popřáli
přítomným radostné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a štěstí v novém
kalendářním roce 2016. Po oficiální části programu byla podána večeře a všem
zazpívala a zahrála na akordeon pozvaná harmonikářka. Při volné zábavě si
účastníci mezi sebou sdělovali své každodenní starosti i věci radostnější týkající se
jejich nejbližších. Bylo-li několik účastníků z jednoho místa, existuje naděje, že se
mohou potkat častěji, než jednou do roka na této akci. Přítomní však byli z mnoha
míst a obcí, a tak diskuse nebraly konce. Většina účastníků vydržela až do závěru
setkání a pokud neměli zajištěnou dopravu od svých blízkých, použili na cestu domů
přistavený autobus. Všichni odcházeli spokojeni a neukrývali svou radost z toho, že
se opět za rok budou moci v podobném složení potkat.
Elixír zdraví Romana Šebrleho5? GOJI!
Hoďte si ho do Googlu a budete zavaleni vagonem informací. Král desetiboje, nejvíc
sexy český atlet, mistr světa, olympijský vítěz, rekordman, legenda. Připravte se ale
taky na pojmy rodinný typ, moderátor, vášnivý golfista, herec, charitativní závodník
nebo atletický důchodce. Ví se o něm snad všechno. Nebo ne?
• Romane, čím se cítíte být právě teď?
• Ještě před půl hodinou jsem byl hráčem na greenu. Za půl hodiny budu táta a
mezitím vám třeba vystřihnu roli seriálového pacienta. (Smích)
• Tak hezky popořádku a disciplinovaně. Začněme u běhu. Jak vám to utíká?
• Těžce, zato rychle. Chci říct, že od doby ukončení profesionální sportovní kariéry
se mi běhá mírně hůř. Kondičku naháním ve fitku, na kole, při golfu i tím během.
Je nutné se pořád udržovat. Nejen kvůli tomu, že jsem lidem na očích v televizi.
Abych byl v pohodě, potřebuju se cítit fajn. A to s bandaskou na břiše dobře
nejde. Jinak to utíká rychle – děti stárnou. (Smích)
• Můžete si vůbec vyskakovat?
• Jak kdy. Ráno mívám energie víc než večer, ale už se držím spíš při zemi. Zdraví
je jen jedno, klouby a šlachy musí fungovat ještě nějaký ten pátek. Takže abych si
občas povyskočil, doplňuji potřebné vitaminy, minerály a stopové prvky
z přírodních produktů.
• Překážky vás neopouštějí ani mimo stadion.
• Tak bych to neviděl. Mám nové výzvy rád. Proto jsem nedávno jel charitativní cyklo
závod, proto „bojuju“ s rolí moderátora a na chvilku se objevil i v seriálu, proto
podporuju sportování dětí. Kupodivu jsem ale o nic výrazně neusiloval. Ani o dráhu
profesionálního sportovce. Prostě jsem makal. To dělám pořád.
• Párkrát vás na bednu posunul vrh koulí. Na co koule nemáte?
5

Roman Šebrle (*26. listopadu 1974) je bývalý český atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku
2004. Jako první překonal v desetiboji bájnou hranici 9000 bodů podle aktuálních bodovacích tabulek, výkonem
9026 bodů vytvořil 26. a 27. kvtna 2001 v Götzisu světový rekord nepřekonaný dalších jedenáct let. Přehled
medailí: Letní olimpijské hry: stříbro – 2000 Sydney, zlato 2004 Athény (desetiboj); Mistrovství světa v atletice:
stříbro – 2003 Paříž a 2005 Helsinky, zlato 2007 Ósaka (desetiboj);Mistrovství Evropy v atletice: zlato – 2002
Mnichov a 2006 Göteborg (desetiboj); Halové Mistrovství světa v atletice: bronz 1999 Maebaši, 2003
Birmingham a 2006 Moskva, zlato 2001 LIwsabon a 2004 Budapešť (sedmiboj); Halové mistrovství Evropy
v atletice: bronz 2009 Turín a 2011 Paříž, stříbro 2000 Gent, zlato 2002 Vídeň, 2005 Madrid a 2007 Birmingham
(vše sedmiboj).
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Na podpásovky, neupřímnost a šizení rodiny. Když jsem se předloni rozhodoval,
jestli vzít místo trenéra v pražské Dukle, byl na druhé misce vah čas na děti.
Štěpán a Katka jsou pro mě důležití. Chci s nimi být, když vyrůstají, poskytnout
jim bezpečí, užívat si rošťáren. Nešidit je. Vychovat z nich zdravé a spokojené lidi.
71,18 – oštěp Romana Šebrleho dosvištěl před osmi lety hodně daleko. Na čem
ulítáváte teď?
Nejvíc je to zdravý životní styl. Nejen já, ale celá rodina preferujeme kvalitní
potraviny. Někdy není jednoduché se v nabídce zorientovat, pak si vždycky řeknu:
Co funguje tisíce let, musí fungovat i dneska. Samozřejmě nejsme úplní blázni
krmící se kořínky. K přírodě ale velmi tíhneme.
Když mě nedávno oslovila společnost Himalyo, byl jsem nadšený. Konečně něco
jednoduchého a fungujícího. Výrobky z čerstvé Goji, kterou Češi znají asi více pod
názvem kustovnice čínská, od nejlepších čínských pěstitelů jsme zařadili do
jídelníčku moc rádi. A s rychlými výsledky.
Hoďte nějaký příklad.
Jsem si úplně jistý, že mi tenhle elixír zdraví a dlouhověkosti pomáhá zvládat
každodenní frmol. Goji od Himalyo prostě věřím. Taky proto, že jsem úplně
náhodou zjistil, kdo všechno ho kolem mě pojídá a popíjí.
Zpěvákům, hercům, sportovcům i manažerům dodává energii a chuť do práce, na
druhou stranu zlepšuje kvalitu spánku a eliminuje stres. A rád vám prozradím, že
nejčastěji si z Goji dělají ranní smoothie. Kdo nestíhá, vylepší si den stoprocentním
Goji džusem. Efekt nastupuje opravdu po dvou třech týdnech. Ačkoli žijeme velmi
aktivně a hekticky, vyhýbají se nám chřipky, migrény. Já osobně pozoruji rychlejší
duševní i tělesnou regeneraci.
Děkuji za tip. Skočil jste někomu v tomto ohledu na špek?
(Smích) Jestli vždycky vím, čím jsme naplnili ledničku? Dávám si dobrý pozor na
výrobce. Jak už jsem před chvílí řekl – nesnáším podvodníky. Všelijaká umělá
barviva, konzervanty, ochucovadla… Opravdu to s ženou hodně hlídáme. I kvůli
dětem. Ale jinak na špek občas někomu skočím. Legraci mám i dělám rád.
Probrali jsme běh, skok, hod, překážky. Chybí vám v tomhle povídání ještě nějaká
disciplína?
Sebedisciplína. (Smích). Myslím, že jí mám dost, tréninky hodně bolely a bolí.
Přesto bych rád disciplinovaněji nakládal s časem. Třeba právě teď jsem mohl být
stručnější. Už bych se Štěpánem lítal po zahradě za balonem. Párkrát bych ho
nechal dát gól, ale pak mu nasázel pět branek. On by se vztekal…
Sekundy a metry vlastně provázejí celý váš život.
To je pravda. Teď je chci ze všeho nejvíc věnovat rodině a jejímu zdraví.

Goji
V předcházejícím článku se hovoří o goji. Co to vůbec je? Roman Šebrle ve svém
rozhovoru to již naznačuje – pro lepší orientaci shrňme si základní informace o této
rostlině do samostatného příspěvku
Kustovnice čínská patří mezi klenoty tradiční čínské medicíny. Příznivě
harmonizuje činnost jater a ledvin; zprůchodňuje a uvolňuje energetické blokády v
jaterních a ledvinových meridiánech.
Výrazně posiluje obranyschopnost a imunitu organismu. Zlepšuje krvetvorbu a má
vliv na snižování krevního tlaku. Zvlhčuje plíce, čímž působí proti astmatu a některým
druhům alergií. Je vhodná při nadměrném užívání alkoholu. Podporuje sexuální
funkce. Může omezit rozšiřování lupénky a dalších kožních onemocnění. Posiluje
zrak, uklidňuje podrážděné oči a zlepšuje ostrost vidění.
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Kustovnice čínská, známá také jako goji [godži] nebo pod latinským názvem
lycium chinese se používá v celé Číně staletí jako omlazující ovoce. Vzhledem se
nápadně podobá šípku, sušená pak vypadá jako větší červené borůvky.Chuť plodů je
však sladší než šípek a bez kyselého dozvuku. V tradiční čínské medicíně i mezi
obyčejnými Čínany je považován za naprosto nepostradatelný potravinový doplněk.
Je znám svou mnohostrannou prospěšností na lidský organizmus, a to jak v mladém,
tak i pokročilém věku, přičemž nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky.
Kustovnice čínská obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek, například velké
množství betakarotenu, vitamín C, B1 a B2, aktivní polysacharidy, důležité
aminokyseliny včetně esenciálních aminokyselin a mnoho důležitých stopových prvků
(např. zinek, selen, železo, vápník atd.).
Pokud Vás tento příspěvek zaujal a chcete se o goji dozvědět více, navštivte
webové stránky http://www.himalyo.cz/ , kde najdete nejen odkaz na to, co to
goji je, ale i jak je možné si dané produkty koupit.
Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou
zprávu, že …
• V pátek dne 8. ledna 2016 zemřel náhle ve věku 55 let pan Jiří Zbuzek.
S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu
rodinném.
• V úterý dne 12. ledna 2016 zemřel náhle ve věku 88 let pan Bc. Vladimír
Špaček. Poslední rozloučení se konalo ve středu dne 20. ledna 2016 v 11:00
hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.
Čest jejich světlé památce!

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

T m a n ě

Ďáblův klíč
V závěru loňského roku 2015 se v nabídce knižních novinek objevila knížka Otomara
Dvořáka Ďáblův klíč, jejíž děj má velmi blízký vztah ke Tmani a našemu regionu. Na
přebalu knížky je následující charakteristika tohoto díla:
Zkušený autor historických románů Otomar Dvořák se podíval novýma očima na
lidové pověsti, tradované v oblasti Českého krasu a Křivoklátské pahorkatiny. Na
příběhu pasáčka Matěje, jenž podivnou souhrou náhod objeví ve skalách Kotýzu
tajemný Ďáblův klíč, rozehrál mrazivý příběh na pomezí hororu a fantasy. Nebohý
sirotek je od chvíle, kdy se zmocnil klíče, pronásledován temnými silami. Prchá před
nimi krajinou, zdevastovanou v třicetileté válce, v níž znovu ožívají mytické bytosti,
aby sváděly poutníky do záludných pastí. Cestou se k pasáčkovi přidá prostomyslný
mnich, vracející se do kláštera s baňkou zázračné vody, a podivný, vychytralý
student, jenž toho ví až příliš o magii a alchymii. Podaří se této nesourodé trojici
uniknout nástrahám samotného pekla? Ani jeden z nich ovšem netuší, že největší
hrůza na ně čeká teprve ve chvíli, kdy se jim bude zdát, že už jsou v bezpečí – za
zdmi benediktinského kláštera Svatý Jan pod Skalou.
Proti proudu času nás pak zavede druhá povídka Syn řeky, která se odehrává
nedaleko, ale o mnoho set let dříve. Ocitneme se poblíž posvátného Háje u řeky
Vltavy, kde se moc pohanského obětiště pokusí zlomit fanatický křesťan. Bojovník za
novou víru však netuší, že vítězstvím nad Služebníkem Velkého dubu a odseknutím
Hromové větve zničí i svou minulost. A nejen minulost …
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V následující krátké ukázce prvních dvou odstavců textu ze začátku knihy se můžete
přesvědčit, jak opravdu blízko naší obce se začíná odvíjet děj hlavního hrdiny Matěje
z prvního příběhu.
Pronikavý skřek probudil ozvěnu mezi vrásčitými skalními sloupy, tyčícími se jako
neschůdná stěna nad Suchomastským potokem. Stín letícího ptáka padl na chlapce,
který ležel až nahoře nad nimi, na vyprahlé planině Kotýzu, stočený pod lískovým
keřem do klubíčka jako spící štěně. Teď sebou trhl, prudce se posadil a protíral si oči
oslepené snem. Co to bylo? – ptal se sám sebe zděšeně. Snad ne skalník? Jak jsem
mohl tak znenadání usnout?
Zapátral pohledem po hřbetu travnatého kopce, kde se mezi roztroušenými bělavými
balvany zvolna pohybovaly světlé a tmavé body. Klinkání zvonců a pobekávání znělo
ze všech stran. Stádo se mu za tu chvíli pořádně rozběhlo! Sevřela ho úzkost, když si
povšiml, jak západní obzor potemněl. Slunce se schovalo za hrozivou hradbu
mračných hradů. Jestli se mu nepodaří shromáždit ovce a zahnat je domů dřív, než
se strhne bouřka, bude zle. Na zádech mu dosud žhnuly čerstvé jizvy od sedlákova
uzlovitého biče a v duchu jako by slyšel jeho švihy, hvízdavě protínající vzduch.
Otřásl se při té představě. Sirotkův život není snadný a okoralou patku chleba si musí
perně zasloužit!
Knížku Otomara Dvořáka Ďáblův klíč vydalo Nakladatelství ČAS, Řitka v roce 2015.
Knihy Nakladatelství ČAS seženete u každého dobrého knihkupce nebo si je můžete
výhodně objednat na stránkách www.nakladatelstvicas.cz , e-mailové adrese
ingo@nakladatelstvicas.cz či poštou na adrese Nakladatelství ČAS s.r.o., Slepá 246,
252 03 Řitka.

I n f o r m a č n í
•
•
•

•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v obvyklém termínu
– tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. února 2016 v 16:30 hodin.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny
Marie ve Zdicích.
Věřící z kostela Narození Panny Marie ve Zdicích děkují touto cestou panu
Jaroslavu Šimkovi a jeho Zahradnictví za vánoční stromky, které posloužily
k výzdobě kostela o Vánocích. Svou ztepilostí vhodně zdůraznily barokní interiér
zdického kostela a při mších sv. pravidelně pořádaných ve vánočním období
vnášely další dimenzi duchovnímu rozměru Vánoc. Byly postaveny na hlavním
oltáři a po obou stranách hlavní kostelní lodi, kde po levé straně byl umístěn
betlém, jehož krása byla významně zdůrazněna právě těmito vánočními stromky
z tmaňského Zahradnictví.
Jak bylo avizováno v prosincovém vydání OBZORU, v kostele sv. Jiří ve Tmani
byl o Vánocích připraven bohatý program. Na Štědrý den odpoledne mohli
návštěvníci obdivovat vánoční výzdobu kostela s velkým keramickým betlémem
nebo si odnést domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo. Pro děti byla
připravena výtvarná soutěž, v níž měly přinést vlastnoručně namalovaný obrázek
jejich oblíbené postavičky nebo zvířátka z betléma. Na tom se však neskončilo –
na Boží hod vánoční 25. prosince 2015 se v kostele sv. Jiří uskutečnil odpoledne
vánoční koncert berounského pěveckého sboru BONBON, který svými písněmi
nejen dobu vánoční připomněl a podtrhl, ale také přítomné návštěvníky lidsky
potěšil a rozjásal.
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V sobotu 9. ledna 2016 proběhla na Louníně Tříkrálová sbírka. Dobročinnou akci
Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita České republiky a výtěžek akce
pořádané ve všech koutech republiky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde vlastní sbírka probíhá.
Nejméně desetina sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí. Tříkrálovou sbírku na Louníně zajistilo šest dětí z Tmaně a Lounína
doprovázených paní Leonou Kopačkovou z Lounína jako jejich doprovod
dospělou osobou. Příspěvky byly vkládány do zapečetěné pokladničky, která byla
po skončení akce odevzdána do Berouna, kde byla rozpečetěna a její obsah
spočítán. Jaký byl příspěvek lounínských obyvatel do Tříkrálové sbírky?
3.922,- Kč! Poděkování patří všem, kteří přispěli na pomoc potřebným.
O průběhu Tříkrálové sbírky pořádané berounskou pobočkou Charity České
republiky napsal Berounský deník ve svém vydání ve středu 20. ledna 2016,
z něhož vyjímáme:
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky je největší dobrovolnickou
akcí u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od
domu k domu nebo koledují v ulicích. Od neděle 2. do 10. ledna 2016 se vydaly
koledovat pro šestnáctý ročník sbírky.
Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do
sedmnácti sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 69.115,Kč. „Jde o rekordní částku, oproti loňsku se podařilo vykoledovat o 20 tisíc korun
více. Výnos sbírky na Berounsku bude určen na školní pomůcky a aktivity pro děti
ze sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu sv.
Josefa v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro
nemocného, nízkopříjmového seniora, pana K.,“ uvedli zástupci Farní charity
Beroun.
Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 140 koledníků a vedoucích
skupinek. Velice děkujeme každému dárci, který přispěl a pomohl nám dosáhnout
takové úžasné částky!“ říká koordinátorka sbírky, Jitka Papežová.
Pokračuje výčtem a poděkováním skupinám koledníků: „Berounské koledování
zahájili skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek
v tříkrálovém týdnu brázdili okolí Husova náměstí. Díky zaměstnancům charity
přibyly nové skupinky například v Počaplech, Závadilce, Závodí, na Malém sídlišti
a na Tetíně. Historicky poprvé se letos koledovalo také v Louníně,
v Knížkovicích, v Bítově a podpořili nás nově i dva tatínkové ze Suchomast, kteří
vyrazili po obci se svými dětmi. O druhém koledovacím víkendu se v Lochovicích
jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi a druhá na
koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními
nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým
koledníkům také patří rodina Hofmeistrových v Koněprusích a pan Jambor
v Berouně. Ten do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je velkou
oporou sbírky. Další naší stálicí jsou nejmenší koledníčci, děti z Katolické
mateřské školy s paní učitelkou Koubkovou.

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 14. února 2016 v 17:00 hodin a
• v neděli dne 28. února 2016 v 17:00 hodin.
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Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v únoru 2016 otevřeno od středy do pátku od 8:30
do 16:00 hodin, ve zbývajících dnech týdne bude zavřeno.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Již teď se pečlivě připravujeme na další sezónu v roce 2016, ve které chceme
opět nabídnout našim zákazníkům některé novinky, o nichž budeme průběžně
informovat v OBZORU a na našich webových stránkách.
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

30.+31.1.2016

MUDr. Holmanová Jarmila,
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Kaiser Zdeněk
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Karel Zdeněk
Beroun, Medicentrum
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Medicentrum
MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32

311 516 660

6.-7.2.2016
13.-14.2.2016
20.-21.2.2016
27.-28.2.2016

311 559 812
311 746 414
311 746 418
311 513 313

Významná výročí v roce 2016
Letošní rok je pro Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň svým způsobem výjimečný,
neboť si připomínáme tři významná výročí na sportovním poli ve Tmani:
• Prokazatelně první písemná zmínka o fotbalovém mužstvu ve Tmani
pochází z novin z roku 1921 = v letošním roce to je 95 let.
• Dne 1. prosince 1954 byla ve Tmani založena v rámci Sokola sekce ledního
hokeje a v roce 1956 k založení fotbalového oddílu, jehož sportovní činnost
trvá bez přerušení do dnešní doby = v letošním roce to je 60 let.
• Na výroční členské schůzi konané 18. února 1971 došlo k přejmenování TJ
Sokol Tmaň na Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň a tento název se od té
doby používá bez přerušení dodnes = v letošním roce to je 45 let.
Tato výročí se promítnou do činnosti tmaňské tělovýchovné organizace v letošním
roce a určitě se podaří připravit oslavy, které budou nejenom důstojně připomínat tyto
významné sportovní etapy ve Tmani, ale především budou inspirací pro zajištění
kontinuity sportovních aktivit v naší obci v budoucích letech.
K těmto výročím se připravuje celý komplex oslav. Počítá se s koncertem
rockových a punkových skupin v Kulturním domě ve Tmani v sobotu dne 21.
května 2016 od 18:00 hodin. Mezi účinkujícími bude skupina MOPED 56, která
představí ve Tmani nové CD, skupina THE UNTITLE z Berouna a SAVE THE
EMOTION se dvěma Tmaňáky v kapele. S dalšími detaily kolem koncertu bude
veřejnost nejenom naší obce průběžně seznamována v regionálních
sdělovacích prostředcích. Hlavní oslavy jsou naplánovány na víkend 18. a 19.
června 2016, kdy proběhne na tenisových kurtech turnaj v tenise, v parku
nohejbalový turnaj a na fotbalovém hřišti další sportovní akce pro širokou
veřejnost. V sobotu dne 2. července 2016 se uskuteční I. ročník turnaje starých
gard v malé kopané na fotbalovém hřišti ve Tmani.
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Za měsíc se začíná roztáčet jarní fotbalová ruleta (1)
Příští měsíc – přesně to bude v neděli 27. března 2016 se po zimním spánku probudí
i okresní fotbalové soutěže. A vzhledem k postavení tmaňských fotbalistů v tabulce to
ruleta skutečně bude. Příznivci fotbalistů TJ VČS Tmaň očekávají, že během zimní
přestávky věnovali maximální pozornost přípravě na druhou polovinu soutěže.
K záchraně je potřeba alespoň několik výher – ale s podzimními výkony bychom se
jich asi určitě nedočkali. Pokud by pokračovala – doufejme však, že nikoliv –
znamenalo by to hrát ve IV. třídě na jednom z nejlepších hřišť na okrese. 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. Takto skončily zápasy fotbalistů TJ VČS Tmaň na podzim 2015.
• 1. kolo – neděle 23. srpna 2015 - 10:15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň 9:0 (9:0), rozhodčí zápasu Mázdra Jaroslav, 80 diváků. Další
zápasy 1. kola: TJ Chodouň – SK Nižbor B 1:3, TJ Baník Mořina – TJ Lužce 1:2,
TJ Srbsko – TJ Ostrovan Zadní Třebáň 0:4, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov 3:4, SK Hudlice – FK Olympie Zdice B 2:0, FK Svatá – TJ
Karlštejn 0:2.
• 2. kolo – neděle 30. srpna 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 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.
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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 – 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
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 – 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.
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