OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVIII.

Červen 2016

Číslo 6/2016 (315)

II. ročník turnaje starých gard
v malé kopané ve Tmani
TJ VČS Tmaň pořádá

v sobotu dne 18. června 2016
II. ročník turnaje v malé kopané
gard nad 35 let
za účasti týmů: Tmaň, Archlebov, Tamu Pua,
Roztoky, Hluboš, Most, Loděnice a Rudná.
Propozice a základní pravidla:
• Místo konání: Fotbalové hřiště ve Tmani.
• Turnaj se odehraje ve dvou skupinách – ve skupině každý s každým (rozpis
zápasů po rozlosování, které proběhne 5. června 2016) a dále boje o umístění,
každý tým odehraje minimálně 4 utkání.
• Výkop prvního zápasu v 9:30 hodin, předpokládaný konec turnaje ve 14:00 hodin.
• Hrací plocha: Dvě hřiště 20x40 m, branky 5x2 m, skupiny a čtvrtfinále se hrají na
dvou hřištích, semifinále, zápas o třetí místo a finále na jednom hřišti.
• Za ohlášené mužstvo mohou nastoupit hráči splňující věkovou hranici, a to:
maximálně 3 hráči od 35 do 40 let a ostatní nad 40 let věku.
• Hrací doba: 1 x. 15 minut, přestávka 5 minut mezi zápasy.
• Počet hráčů: 1 brankář + 5 hráčů v poli.
• Hraje se podle pravidel FAČR, soutěžní předpisy FAČR pro výstroj hráčů.
• Bodové hodnocení 3 – 1 – 0. O pořadí rozhoduje: 1. Nejvyšší počet získaných
bodů. 2. Větší počet vstřelených branek. 3. Brankový rozdíl. 4. Vzájemný zápas. 5
Penalty (3 z každého mužstva).
• Utkání řídí rozhodčí zajištění pořadatelem ve spolupráci Komisí rozhodčích OFS
Beroun.
Srdečně zveme širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík –
přijďte povzbudit fotbalisty, kteří bez ohledu na svůj rok narození uvedený
v občanském průkazu zanechávají na fotbalovém trávníku srdce i duši!

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 13. června 2016 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného
v pondělí dne 7. března 2016.
4. Zpráva z rady obce.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Usnesení, závěr.
Cestování s dětmi do zahraničí
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek obdržel dopis náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové se sdělením o možnostech a
pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let v souvislosti
s cestováním do zahraničí při rodinné dovolené.

Praha 9. května 2016
Č.j. MV-70383-2/NL-2016
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší
informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování
cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při
vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí
na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Sdělení je zasíláno
v příloze.
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o zveřejnění tohoto sdělení
v příslušném periodiku Vašeho územně samosprávného celku a případně
v jeho elektronické mutaci na webových stránkách.
Věřím, že uvedená opatření přispějí k vyšší informovanosti občanů a jejich
spokojenosti s výkonem veřejné správy.
Děkuji Vám za spolupráci a součinnost.
S pozdravem
Mgr. Jana Vildumetzová
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zřídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobru
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lez tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady .
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalších podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
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zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad.
• dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
do států Evropské unie, ale i do dalších států;
• pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu
pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč;
• doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let;
• dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností;
• lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů;
cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený
správní poplatek 2.000,- Kč pro děti do 15 let;
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní
doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není
cestovním dokladem.

Přehled o přestupech v pracovních dnech z vybraných lokalit
Občané používající autobusové spoje z Tmaně nebo Lounína do Berouna a
z Berouna do Tmaně a na Lounín si museli zvyknout na fakt, že po uvedení do
provozu nového autobusového nádraží v Berouně v těsném sousedství nádraží
Českých drah končí nebo začínají spoje z a do Tmaně právě tam. Doposud jsme byli
zvyklí, že se vystupovalo a nastupovalo v Berouně na autobusové zastávce U
černého koně, která je nedaleko Husova náměstí – místa konání pravidelných
středečních a sobotních trhů a místem, kde je mnoho dalších obchodů a
zdravotnických zařízení, jež jsou cílem návštěvníků z Tmaně při návštěvě Berouna.
Skutečností je, že z nového autobusového nádraží je to trochu dále do centra města,
než jsme byli doposud zvyklí.
Společnost ARRIVA a DB company, PROBO BUS a.s. Králův Dvůr provozující
osobní autobusovou dopravu si to uvědomuje a snaží se cestujícím vycházet
maximálně vstříc. Poskytla Obecnímu úřadu ve Tmani přehled o přestupech na
autobusových spojích z Tmaně do Berouna na zastávku U černého koně
v dopoledních hodinách a zpět do Tmaně v odpoledních hodinách s přestupem
v Králově Dvoře na autobusové zastávce U zámku. Tento materiál je umístěn na
webových stránkách Obce Tmaň a teď jej nabízíme ve stejném znění čtenářům
OBZORU.
I.
•
•
•
•

Z Tmaně do Berouna na zastávku U černého koně v dopoledních hodinách:
čas:
5 – 11 hodin
směr:
do Berouna
místo přestupu:
Králův Dvůr, U zámku
cílové místo:
Beroun, U černého koně

4

směr od

Tmaň
(linka C14,
C23, C25)

II.
•
•
•
•

příjezd na zastávku
Králův Dvůr, U zámku

přestup
na linku

spoj

v čase

čekání

5:20
6:25

C20
B

11
7

5:24
6:26

0:04
0:01

7:34

C14

4

7:34

0:00

8:11
8:39

A
C19

17
17

8:19
9:06

0:08
0:27

poznámka

Bez přestupu – školní
spoj – jede na
Plzeňskou bránu

Z Berouna ze zastávky U černého koně do Tmaně v odpoledních hodinách:
čas:
13 – 18 hodin
směr:
z Berouna
místo přestupu:
Králův Dvůr, U zámku
výchozí místo:
Beroun, U černého koně

směr do

Tmaň
(linka C14,
C23, C25)

příjezd na zastávku
Králův Dvůr, U zámku

přestup
na linku

Spoj
z/na

v čase

čekání

14:26
15:00
16:17
17:16

A/C23
C40/C25
C19/C23
C19/C14

38/7
20/11
78/9
92/7

14:30
15:07
16:25
17:25

0:04
0:07
0:08
0:09

poznámka

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
Měsíc duben je již více než 30 let spojen s oslavou Dne Země. I my jsme si dnes
připomněli to, jak se máme chovat k naší planetě v rámci těchto oslav, na kterých
již čtrnáctým rokem spolupracujeme s akciovými společnostmi Vápenka a
Velkolom Čertovy schody. Děti se na akci vybavily pracovním oblečením,
rukavicemi a pytli. Po třídách pak sbíraly odpad, kterým si my lidé „zkrášlujeme"
naše okolí. Když dorazily do cíle, byly pytle obtěžkány nejrůznějšími papíry,
plasty, sklem a dalším odpadem, který by se v přírodě rozkládal mnohdy roky či
desetiletí. A protože jsme dobře pracovali, čekala na nás u rybníka náramná
odměna - opékání buřtů. Každý snědl s chutí alespoň jednoho, někdo si neváhal i
přidat. Po výborné svačině jsme si trochu pohráli a pak jsme s dobrým pocitem,
že jsme přírodě alespoň trochu pomohli, kráčeli k naší škole. Za rok si podobnou
akci určitě zopakujeme, ale budeme doufat, že odpadků v přírodě bude o hodně
méně.
Dnes nás ve III. třídě navštívila naše bývalá spolužačka Isabel, která se loni
odstěhovala s rodiči do Holandska. Všichni jsme se z tohoto setkání radovali a
užili jsme si moc hezké dopoledne. Isabelce přejeme, ať se jí v novém domově i
ve škole líbí a těšíme se, že se zase brzy uvidíme!
Dne 25. dubna 2016 proběhla v naší škole atletická soutěž PENTATLON.
Zúčastnili se jí žáci všech ročníků. Prvňáci a druháci se utkali v trojskoku a hodu
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•

•

•

•

•

tenisákem. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci v hodu medicimbalem, běhu na 60m a v
disciplíně sedy/lehy. Nejlepší hoch a dívka z každé třídy obdrželi diplom, medaili a
zasloužený potlesk. Na naše třídní kola bude navazovat kolo další, mezi školami
Tmaň, Hýskov a Nižbor, kde se mezi sebou utkají nejlepší atleti z každé školy.
Konečně jsme se dočkali. V pátek 29. dubna jsme byli opět na „dopravce“. Na tu
se moc těšíme, protože je tam legrace a moc si to užíváme. Soutěžili jsme v jízdě
zručnosti na opravdickém dopravním hřišti, samozřejmě dětském. Psali jsme
test a poskytovali první pomoc. Účastnilo se dvanáct družstev a my jsme
vybojovali krásné desáté místo. Teď už se těšíme na příští rok.
V pátek 6. května proběhla za krásného počasí od 11h na fotbalovém hřišti TJ
Tmaň atletická soutěž - PENTATLON DRUŽSTEV mezi ZŠ Tmaň, Hýskov a
Nižbor. Za každou školu soutěžil desetičlenný tým, tvořený dívkou a chlapcem z
každého ročníku. 1. a 2. ročník soutěžil v trojskoku a hodu míčkem, 3., 4. a 5.
ročník soutěžil v hodu medicinbalem, běhu na 60 metrů a v obzvláště náročné
disciplíně sedy/lehy po dobu 2 min. Každý soutěžící obdržel za svůj výkon body,
jejichž celkový součet pak rozhodl o pořadí jednotlivých škol. 3. místo obdržela
ZŠ Nižbor, s celkovým počtem 6 509 bodů, 2. místo ZŠ Hýskov s celkovým
počtem 7004 bodů a 1. místo ZŠ Tmaň s celkovým počtem 7 183 bodů.
Soutěžili jsme s plným nasazením a elánem, nejen o diplomy, medaile, ale hlavně
o krásný barevný volejbalový míč. Jsme rádi, že se s ním budou moci potěšit
právě žáci z naší školy v hodinách TV. Celá soutěž se odehrávala ve velice
příjemné a přátelské atmosféře, v duchu FAIR - PLAY! Rádi bychom touto cestou
poděkovali místní TJ Tmaň za poskytnutí technického zázemí.
Ve druhém pololetí školního roku 2015/16 navštívili naši páťáci děti z MŠ, aby jim
v rámci společného projektu četli pohádky. Navázali tak na spolupráci čtvrťáků z
1. pololetí. Na návštěvu se důkladně předem připravili a tentokrát si připravili
veršovanou pohádku O Koblížkovi od autora M. Bulatova. Aby čtení bylo
zajímavější, rozdělili si role jako na divadle. Následovalo vyprávění pohádky dle
obrázkové osnovy, kdy každý z páťáků vyprávěl část pohádky, a skládání
obrázků dle časové posloupnosti. Společně se školkáčky pak zazpívali koblížkovu
písničku. Děti z MŠ páťákům jako poděkování zazpívaly a zatancovaly. Za
odměnu si každý odnesl recept na koblihy, který si vlastnoručně orazítkoval.
V úterý 10. května proběhly ve všech třídách naší školy ochutnávky exotického a
prémiového ovoce a zeleniny v rámci doprovodných opatření projektu „Ovoce a
zelenina do škol". Všichni žáci se nejenom seznámili s tím, jak některé více či
méně známé ovoce a zelenina vypadá a k čemu se nejlépe hodí nebo používá,
ale zjistili také, jak voní či chutná například granátové jablko, kumquat, mochyně
nebo avokádo, polníček či rukola. Některé chutě nám byly známé, některé nás
překvapily, něco nám chutnalo více a něco méně, ale všem se tato akce moc
líbila a už se těšíme, že o ní budeme doma vypravovat.
Po uspořádání atletických závodů, kterých se zúčastnili nejen naši borci, ale i sportovci z
jiných škol, jsme obdrželi tento milý mail. Moc nás potěšil a před koncem roku nabil další
energií - také děkujeme.

Posílám velkou pochvalu za uspořádání Pentatlonu ve Tmani. Je skvělé, když děti
sportují a vy jste je moc hezky podpořili a ještě krásně vyvěsili na stránky školy.
Všem za rodiče moc děkuji.
Silva Fodorová
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Na oslavy 700. výročí narození Karla IV. jsme se připravovali několik měsíců.
Zjišťovali jsme si informace, promítali obrázky, viděli jsme o něm divadelní
představení, kreslili jsme jeho podobiznu, Karlštejn nebo jiné památky, a dokonce
jsme mu napsali i dopis. Nejenže jsme si o něm zjistili, že byl českým králem a
římským císařem, že se narodil 14. května 1316 a tudíž žil ve 14. století, ale také
jsme se dozvěděli, že měl 4 manželky, 12 dětí, že nám zanechal spoustu
krásných památek, a že byl dobrým panovníkem, který se o naši zemi velmi dobře
staral, a proto ho nazýváme OTEC VLASTI. Páťáci také vyrobili krásnou výstavku
z prací, které se věnovaly životu Karla IV., a skvělý referát Majdy Krpcové
dokonce třeťáci použili při své cestě za Karlem IV., když o něm ve skupinkách
vypracovávali zajímavý kvíz. Krásnou výstavku obrázků týkajících se života Karla
IV. a dopisů adresovaných přímo jemu, kde mu děti píší velmi pěkné vzkazy, si
můžete prohlédnout na velké nástěnce na chodbě naší školy. Za tyto práce byl z
každé třídy odbornou porotou vybrán a odměněn jeden žák. Poděkování si však
zaslouží všichni! Na závěr oslav jsme s velkou radostí u nás uvítali Divadlo Pod
čepicí, které dětem z mateřinky a mladším žákům zahrálo pohádku o životě Karla
IV. Pohádka to byla vtipná a veselá, a protože jsme se také mohli zapojit do děje,
tak nás také moc bavila. Dostali jsme se s ní na hrad, do tmavých lesů i na
rozbouřené moře. Stavěli jsme Karlův most a byli jsme také u zakládání Karlovy
univerzity. Myslíme si, že se nám oslavy moc povedly a určitě nezapomeneme,
kdo to byl Karel IV.
Květen v Mateřské škole Tmaň
Okolo nás začalo již vše kvést a vonět, proto jsme se vypravili do místního
zahradnictví podívat se na jarní květiny a keře. Některé z nich již dokážeme
poznat a pojmenovat. Také jsme se šli podívat na domácí zvířata, která tam
chovají.
V pátek 6. května jsme společně oslavili Den Země výletem do Lipek. Přidali se k
nám maminky, tatínkové, sourozenci, dokonce i dědeček. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny, z nichž jedna vyrazila s předstihem, aby mladším dětem značila
cestu pomocí šipek a barevných fáborků. Cestou jsme všichni plnili úkolypohybové i vědomostní, povídali si a smáli se. V cíli jeden z tatínků ukryl poklad,
my ostatní jsme mezitím rozdělali oheň a začali opékat buřty. Poté dorazila druhá
skupina a pustila se do hledání pokladu, který nakonec objevila nad svými
hlavami, ve větvích stromu. O poklad jsme se spravedlivě podělili, pohráli si a
vrátili se zpět do školky. Rádi bychom poděkovali všem dospělým - maminkám,
tatínkům, dědečkovi a všem malým sourozencům našich dětí, že s námi Den
Země oslavili a těšíme se na další společnou akci.
Ve čtvrtek 12. května k nám přijelo divadlo Pod čepicí s interaktivním programem
„Po stopách krále Karla IV“. Děti se díky představení měly možnost seznámit s
dětstvím a dospíváním Karla IV. a jeho přínosem pro český národ. Děti postavily
Hladovou zeď, Karlův most, Karlovu univerzitu, bojovaly v bitvách, a to i na moři,
seznámily se s manželkami a rodiči Karla IV. Děti ztvárnily Jana Lucemburského,
Elišku Přemyslovnu, univerzitní profesory, kteří hledali název pro novou univerzitu
v Praze. Program byl velmi zábavný a hravou formou dětem přiblížil historické
okamžiky.
V pondělí 9. května, 16. května a 23. května jsme ve školce přivítali děti, které
byly u zápisu s jejich maminkami, tatínky a sourozenci. Děti si k nám přišly pohrát,
seznámit se s novým prostředím, tvořily např. kytičku, stonožku. Nakonec všichni
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navštívili školní zahradu, kde se jim moc líbilo. Děkujeme maminkám i tatínkům,
že tuto možnost využili.
V týdnu od 9. května do 13. května měl každý den svou barvu, podle které jsme
se všichni oblékli.
Ve čtvrtek 19. května jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení se
dětem moc líbilo a rády by se do divadla ještě jednou podívaly.

T m a ň

v

l i t e r a t u ř e

Hrdý Budžes měl 700. reprízu
Dne 9. května letošního roku byla v příbramském Divadle Antonína Dvořáka 700.
repríza divadelní hry napsané podle knížky spisovatelky Ireny Douskové Hrdý
Budžes. V českém divadelním světě je to věc nebývalá a nevídaná, neboť ty
nejúspěšnější inscenace pokud dosáhnou dvou set repríz, tak se o nich hovoří jako o
superúspěšných. Nám je tato divadelní hra velmi blízká, protože její děj je situován i
do Tmaně – ta se však zde jmenuje Zákopy. V roli osmileté Helenky Součkové –
hlavní hrdinky příběhu, která nám svými vzpomínkami přibližuje dobu husákovského
Československa na začátku normalizace po Pražském jaru, exceluje Bára Hrzánová,
která za mimořádný ženský jevištní výkon ve zmíněném představení získala v roce
2003 prestižní ocenění Cenu Thálie. Ve Tmani prožili většinu svého života autorčiny
prarodiče – Helena a Bohumil Douskovi, kde dědeček pan Bohumil Dousek byl
řídícím místní školy. O počtu repríz každé divadelní inscenace rozhodují diváci.
Popřejme Hrdému Budžesovi, aby na prknech jeviště příbramského divadla vydržel
co nejdéle, neboť v tomto případě budou diváci tleskat nejenom hercům za jejich
výkony, ale budou do jejich povědomí vstupovat humornou formou podané informace
o dění v letech normalizace v obci zvané Zákopy – pardon – Tmaň.
Byla řeč o Hrdém Budžesovi – a to je příležitost nahlédnout do této knížky a
připomenout si, jak Helenka Součková popisuje své vzpomínky na pobyt v Zákopech
– tedy ve Tmani:
... Minulej tejden nás naši dali do Zákopů, protože museli na tři dny na zájezd do
jižních Čech. Moc se mi to nelíbilo, radši bych, aby šel do Zákopů jenom Pepíček,
když je ještě malej, a já bych jela s nima. Ale nešlo to, nechtěli mě.
Dobrý na tom bylo, že jsem nemusela v pátek do školy – z rodinných důvodů. Teda
já jsem si myslela, že to bude dobrý, ale nebylo, protože do toho přišel ten hroznej
pohřeb.
V Zákopech umřela jedna stará paní a zrovna v pátek měla pohřeb. Ale ten starej,
vopravdickej, co jde pohřební průvod až na hřbitov. Kdyby měla kremaci, tak je to
jedno, to se dělá v Praze nebo v Berouně a pak v Zákopech rovnou na hřbitově,
takže není nic vidět, když tam člověk naschvál nejde. Ale když je průvod, tak jdou
muzikanti a hrajou strašnou smutnou hudbu, za nima jede auto s rakví, pak jde
pomaličku spousta lidí a všechno se to skoro nehejbe, takže to trvá moc dlouho a je
to k nevydržení.
Já se toho strašně bojím, hlavně tý hudby, která je slyšet úplně všude a nedá se před
ní nikam schovat. Já se vždycky schovám v pokoji pod stůl, abych nic neviděla, a
dám si vatu do uší, ale vůbec to nepomáhá, protože oni jdou zrovna babičce pod
okny a jdou tak dlouho, že to stejně nikdy nevydržím a musím vylézt na záchod nebo
někam jinam.
Děda s babičkou bydlí v poslední bytovce na kraji vesnice a pak už je jen cesta ke
kostelu se hřbitovem. V Zákopech je kromě normálních domečků asi pět bytovek a
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národní výbor a kulturák jako ve městě, jenže menší. Děda s babičkou nikdy neměli
svůj domek se slepicema a tak, protože děda byl pan řídící, bydlel celou dobu ve
škole, a když šel do penze a zrovna dostavěli ty bytovky, tak se tam přestěhoval.
Děda má svůj malej pokojíček, babička má ložnici, kde děda nesmí spát, protože
chrápe, a pak mají ještě jeden větší pokoj, co mu babička říká jídelna.
V jídelně je krásnej starej nábytek, kterej je vyřezávanej a obrovskej, takže tam není
k hnutí, ale jsou tam dobrý schovávačky, jako třeba ten kulatej stůl s jednou nohou a
s dlouhým ubrusem, co jsem pod něj vlezla při tom pohřbu nebo když do Zákop přijeli
Rusáci. Ale to jsem byla ještě malá.
Voni by mě tam asi stejně určitě našli, kdyby chtěli, a proti pohřbům to taky moc
nefunguje, ale zatím nemám nic lepšího.
Snad bych jedině mohla utéct na Modrou horu nebo na Břízov, to jsou dva
zákopecký kopce s lesama, anebo na Skály, to jsou vopravdu skály s jeskyněmi, a
tam by asi ta hudba slyšet nebyla, ale tam by mě babička samotnou nepustila.
To děda, ten se pohřbů nebojí, nikam se neschovává a ještě chodí řečnit, protože
nikdo jinej v Zákopech to tak dobře neumí. Děda je vůbec statečnej. Nebojí se ani
v lese, ani na hřbitově, ani chuligánů, ani kostlivců a čertů. V Zákopech ho všichni
znají a pořád musí někam chodit a něco dělat, protože po něm pořád někdo něco
chce. Babička se zlobí, že je málo doma a že je hodnej na cizí lidi a nic z toho nemá.
Babička, ta je doma v jednom kuse, ale nečte si, ani nepíše plakáty jako děda,
hlavně vaří nebo peče. Skoro vůbec nechodí ven, dokonce ani nakupovat. Vždycky
napíše na papírek, co se má koupit, a musí jít děda. Asi tak třikrát denně. A vždcky
mu vynadá, že něco pokazil nebo že někde kafral, protože mu nevěří, že bylo
v krámu hodně lidí a dlouho to trvalo, poněvadž sama tam nikdy nechodí a nemá
z toho pojem.
Ale já to vím, protože já chodím s dědou všude, kam mě vezme. Děda je můj hlavní
kamarád. Teda děda František samozřejmě.
…. Když přišel dědeček František z pohřbu, jeli jsme spolu do Králova Dvora
navštívit telu Lilku. Jeli jsme jen já s dědečkem, i když teta Lilka je sestra babičky a
ne dědečka. Dostali jsme bílý kafe a bramborový placky a pomáhali jsme tetě skládat
papírový krabičky na léky, aby si vydělala nějaký peníze. Ona má hrozně málo
peněz, protože když byla mladá, měli se strejčkem Lojzou v Královým Dvoře dvě
cukrárny. Teď už bohužel nemá žádnou cukrárnu, ani žádný bonbony jí nezbyly. Už
nemá ani strejčka Lojzu, co se tak dlouhou tahal se slečnami, jak říká naše babička,
až z toho vloni umřel. Proto za ní s dědou někdy jezdíme, aby jí nebylo tak smutno.
…. Domů jsme šli pěšky, protože z Královýho Dvora je to Zákopů jen pět kilometrů a
protože rádi chodíme a povídáme si. V lese se mi chtělo na záchod a už jsem měla
strach, že se budu muset utřít lopuchovým listem, ale děda přece jenom našel
v kapsách nějaký papíry.
Děda celej rok nosí takový starý šedivý sako, který má spoustu kapes, a v těch
kapsách jsou všechny důležitý věci, co člověk na cestách může potřebovat. Třeba
notýsek a propiska, špačky, to jsou takový malinky obyčejný tužky, zavírací nůž na
ořezávání těch špačků, gumu na gumování, občanský průkaz, brejle, nějakou
dobrotu a ještě všelicos. S dědou se člověku nemůže nic stát.
Když jsme vyšli z lesa na silnici, zastavil nám autobus, co jel zrovna kolem. Jen tak
sám od sebe. Řidič dědu poznal a nechtěl si ani vzít peníze. A vůbec všichni v tom
autobuse dědu znali, volali na něj – dobrý den, paní řídící – chtěli s ním mluvit o
různejch věcech a chovali se, jako kdyby to byl jejich dědeček.
Jenom babička se zlobila, kde jsme se courali, že jdeme pozdě a proč vůbec jsme jeli
skládat ty krabičky, když doma je plno důležitější práce. Taky chtěla vědět, jestli nám
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teta Lilka vůbec něco dala, ale když jsme jí řekl o těch plackách, tak se zlobila ještě
víc, proč jsme tam jedli, když máme doma večeři, kterou vařila celý odpoledne.
Takhle je to vždycky, bybičce se člověk těžko zavděčí.
Svatá Hora v Příbrami
Soukromým nákladem vyšla před dvěma lety v českém překladu v knižní podobě
disertační práce P. Krzysztofa Drzazgy nazvaná Svatá Hora – Mariánský kult a
pastorace v poutním místě Svatá Hora1. Autor – P. Krzysztof Drazga je polský
misionářský kněz, který až do nedávna byl přes tři roky farářem v Římskokatolické
farnosti Žebrák, kam spadá i Tmaň
Směrnice o lidové pobožnosti a liturgii připomíná, že „nejvyšším a jediným poutním
místem je Kristus zmrtvýchvstalý“. V návaznosti na texty Bible, ukazuje poutní místo
jako místo „přítomnosti Boha mezi lidmi“ (Ap 21,3). Hovoří se tam o „tajemství
poutního místa“, které se uskutečňuje v Kristu, církvi a jednotlivých věřících: „A Slovo
se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (J 1,14), „vy buďte živými kameny, z nichž se
staví duchovní dům“ (1 P 2,5), „vaše tělo chrámem Ducha svatého“ (1 Kor 6,19). Při
charakteristice poutního místa se zdůrazňuje, že se jedná o privilegované místo
setkání s Bohem a přímluvami Matky Boží a svatých. Zde je věřícím předkládáno
Slovo Boží a Eucharistie, zde upevňují svoji víru a jsou povzbuzováni do života
v lásce, do četnějšího konání milosrdenství, do vedení života nesoucího
charakteristické znaky následování Krista.
Takovým místem je nepochybně poutní místo na Svaté Hoře u Příbrami v pražské
arcidiecézi. Je počítáno mezi ta důležitější poutní místa v Čechách. V minulosti,
zejména v té vzdálenější, bylo tomuto poutnímu místu věnováno několik písemných
prací. Knížka z roku 1665 P. Bohuslava Balbína Diva Montis Sancti, která byla
napsána latinsky a následně přeložena do češtiny a němčiny, obsahuje historii
poutního místa od počátku jeho vzniku. Stejného rázu je práce P. Ignáce Poppa
z roku 1758 – Historia Divae Virginis in Monte Sancto, v níž se autor zaměřil na
působení jezuitů na Svaté Hoře. V XIX. století redemptorista P. Rudolf Kameníček
napsal knížku Svatá Hora nad Příbramí nejslavnější poutní místo mariánské
v Čechách. Ve stručnosti v ní představil historii poutního místa, uvádí příklady
uzdravení přičiněním Matky Boží Svatohorské, modlitby, písně a informace pro
poutníky týkající se odpustek a vedení bohoslužeb. V roce 1929 bylo vydáno dílo
Františka Xavera Holase: Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u
Příbramě. Chronologicky seřadil svatohorské události, péči kustodů o duchovní
rozvoj poutníků a vylepšování vzhledu poutního místa (nejvíce místa posvětil
jezuitům), chybí tam však některé prvky související s liturgickými a mimoliturgickými
formami kultu. Josef Kopeček napsal v roce 2006 knížku Svatá Hora. V tomto
případě je třeba dodat, že ačkoliv se jedná o nové dílo, je zde svatohorské poutní
místo ukázáno pouze z pohledu historie umění.
Velkým nedostatkem v literatuře věnované poutnímu místu je období komunistického
pronásledování. Po roce 1948 měli redemptoristé zakázáno vydávat svůj časopis a
pastorační působení na Svaté Hoře převzali kněží z farnosti jmenovaní státní mocí.
V té době se ani v poutním místě nepsala kronika. Pramenem informací z této doby
se staly články otištěné po pádu komunistického režimu ve svatohorském měsíčníku
Svatá Hora po obnovení jeho vydávání v roce 1990, státní dokumenty uložené
v Archivu města Příbrami a v Archivu Ministerstva vnitra v Praze. Jedním z dalších
1

Svata Hora – kult maryjny i działalność duszpasterska w sanktuarium na Svatej Horze, vydalo nakladatelství
Wydawnictwo POLIHYMNIA sp. z o .o., Lublin – Polsko, v roce 2012. Do češtiny přeložil Horáček Jaroslav.
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cílů této práce je ukázat také apoštolské působení v poutním místě v dobách
komunismu a po jeho úpadku.
Při shromažďování jednotlivých prací věnovaných svatohorskému poutnímu místu
autor zjistil, že v nich chybí pohled na poutní místo jako místo celebrování liturgie a
formování duchovního života péčí o různé formy lidové pobožnosti. Tato disertace
chce obohatit dosavadní publikace a seznámit čtenáře s pastroračním angažováním
se svatohorských kustodů, jímž záleželo na hlubším prožívání víry lidí, kteří přišli do
poutního místa. V této práci se autor také pokusil ohodnotit pastorační přínos tohoto
poutního místa pro život církve v Čechách. Proto se také tato práce nazývá
Mariánský kult a pastorační působení v poutním místě na Svaté Hoře. Rozhodnutí
zpracovat toto téma vyšlo také částečně z autorových osobních zkušeností a
pastorační práce v arcidiecézi pražské.
Zpracování výše uvedeného tématu předpokládalo prostudování velkého množství
textů získaných z jednotlivých pramenů. Značnou část v této práci použitých
pramenů autor přeložil z češtiny. Byly zkoumány také dokumenty pocházející
z historických prací nebo získané pátráním v archivech církevních, státních a
soukromých. Byla použita metoda kritické analýzy pramenů. Byla prostudována
detailní historie poutního místa, aby bylo možno analyzovat jeho genezi a vývoj.
Následně studiem článků na téma Svaté Hory se autor pokusil vytěžit z nich nejenom
údaje o historických událostech, ale především získat údaje o formách mariánského
kultu a pobožnosti věřících. Dále pak se autor zaměřil na zdejší bohaté didaktické a
pastorační působení s cílem ukázat na něm angažování se kustodů poutního místa a
přiblížení důležité role liturgie a jejího místa v životě křesťanů putujících do tohoto
poutního místa.
Pro dosažení těchto cílů byla práce rozdělena na čtyři části. Při využití pramenů se
autor pokusil chronologicky seřadit události spojené s děním v poutním místě a
nabízí rozdělení na určité etapy.
První kapitola se jmenuje Vývoj mariánského kultu Matky Boží na Svaté Hoře do roku
1647. V druhé kapitole Vliv řeholního řádu jezuitů na rozkvět svatohorského poutního
místa v letech 1647-1773 jsou informace o působení jezuitů v poutním místě. Třetí
kapitola Svatá Hora v letech 1773 – 1989 je rozdělena na tři podkapitoly. Seznamuje
s prací farních kněží na Svaté Hoře v letech 1773 – 1861, působení redemptoristů
v poutním místě v letech 1861 – 1950 a pastoraci v letech komunistického
pronásledování v letech 1950 – 1989. Čtvrtá kapitola se jmenuje Svatá Hora po pádu
komunizmu 1900 – 2009 a představuje poutní místo, které bylo vrácené do péče
redemptoristů. Toto byla pasáž z úvodního slova autora a dostáváme se k otázce
kde hledat spojení příbramské Svaté Hory s Tmaní. P. Krzysztof Drzazga pečlivě
prostudoval záznamy v kronikách na Svaté Hoře a uvádí vedle historických
souvislostí také každoroční přehled o poutích konaných do tohoto poutního místa –
farnost odkud poutníci přišli, datum konání poutě a počet účastníků. A právě v tomto
přehledu se dovídáme velmi zajímavé údaje o poutích konaných na Svatou
Horu z naší obce a jejího nejbližšího okolí. Zde jsou tři příklady vypovídající o
církevním životě na začátku dvacátého století:
• Od 19. do 26. května 1910 celkem 100 osob z farnosti Borek – Suchomasty.
• Od 1. do 8. června 1911 to bylo 500 účastníků ze Zdic a Tmaně.
• Od 2. do 9. června 1912 přišlo na Svatou Horu 100 poutníků z Tmaně.
Publikace opravdu stojí za přečtení. Jedná se o velmi čtivý text, který čtenářům
zásadním způsobem rozšiřuje vědomosti o nejslavnějším mariánském poutním místě
v Čechách, kam zase není z Tmaně až tak velký problém dojet osobním autem nebo
vlakem ze Zdic či Berouna. Jinak samotná knížka je k sehnání již pouze na internetu.
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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. 25. června 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.
Liturgický kalendář v římskokatolické církvi na červen 2016:
o Pátek 3. června 2016 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Zdůrazněním Kristova Srdce se podtrhuje skutečnost opravdového lidství
Božího Syna Ježíše Krista. Lidství, které se projevuje nejen rozumem a
cítěním, ale také lidství plné citu. Probodnuté Srdce Ježíšovo tak odkazuje
na stěžejní prvek křesťanské víry – tím je Ježíšova Oběť na kříži.
o Sobota 4. června 2016 – Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Učení katolické církve poukazuje na Mariino neposkvrněné srdce jako na
jeden ze způsobů, jakým možno zdůraznit její jedinečné postavení
v dějinách spásy. Podle učení byla Maria jako Bohem vyvolená matka
Vykupitele Ježíše Krista uchráněna dědičného hříchu. Ve světle této nauky
se Panna Maria jeví jako prototyp bezhříšného člověka. Srdce jako symbol
jejího nitra je prosté zla.

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 19. června 2016 v 17:00 hodin.
Pozvánka na Noc kostelů 2016
Církev československá husitská ve Tmani se aktivně zapojila do mezinárodního
ekumenického projektu NOC KOSTELŮ 2016. Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání
s křesťanstvím. Myšlenka Noci kostelů vznikla před 12 lety ve Vídni – Lange Nacht
der Kirchen. Autorkou vizuálního plakátu na Noc kostelů 2016, který je společný pro
všechny země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se tato akce bude konat, je
rakouská grafička Vera Rieder. Mottem plakátu je každý rok jiný biblický verš, jehož
součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho
brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“
Církev československá husitská všechny srdečně zve v pátek dne 10. června 2016
od 17:00 hodin do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, kde je připraven zajímavý
program:
1. Vernisáž dětských prací k projektu Dětského centra Srdíčko v Žebráku „Jeroným
Pražský a Karel IV.“, do kterého se zapojily ZŠ a MŠ Tmaň, ZŠ a MŠ Osov, MŠ
Všeradice a MŠ Suchomasty.
2. Tmaňské děti, které navštěvují tvoření ve Sboru Jiřího z Poděbrad, si připravily
poutavou hru O Karlu IV.
3. Pro všechny, kteří navštíví o Noci kostelů 2016 Sbor Jiřího z Poděbrad, je
připraveno Překvapení.
Těšíme se na návštěvu široké veřejnosti Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna, Slavík a okolních obcí.
Dobrovolným příspěvkem podpoříte Dětský klub a opravu Sboru Jiřího z Poděbrad.
Přijďte děti podpořit – jsou opravdu moc šikovné!
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červnu 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

4.+5.6.2016

MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Svobodová Eliška
Ordinace Buzuluk Komárov
MUDr. Šedivá Štěpánka
Beroun, Wagnerovo nám. 1541

311 559 813

11.+12.6.2016
18.+19.6.2016
25.+26.6.2016

311 685 674
311 572 389
311 611 241

Pivovarská hospoda v Suchomastech zve k návštěvě
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 20:00 hodin

První zmínky o vaření piva v Berouně se vztahují k roku 1295, kdy král Václav II
povýšil Beroun na královské město a měšťanům udělil právo várečné a sladovnické,
městu udělil právo mílové. V roce 1872 měšťané postavili společný pivovar, který
vařil pivo až do roku 1978, kdy byl jeho provoz zastaven. Po dvacetileté odmlce
oživili manželé Mayerovi tradici vaření piva v Berouně, a založili rodinný pivovar
Berounský medvěd. Pivo je zde vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin –
pitné vody, ječného sladu, hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. Pivovar
Berounský medvěd získal 25. dubna 2015 certifikát KOSHER výrobků2.
Pivovarská hospoda v Suchomastech je další restaurací Pivovaru Berounský
medvěd. Restaurace je součástí areálu bývalého Suchomastského pivovaru, kde je
provozována sladovna vyrábějící slad pro pivovar Berounský medvěd.
Restaurace je umístěna uprostřed obce u silnice naproti zámečku, což umožňuje
občerstvení všem okolo jedoucím, zvláště cyklistům, pro něž je v létě připravena
otevřená pergola. Lze ji využít jako salonek pro firemní večírky, rodinné oslavy,
svatby, taneční zábavy, různá setkání atd., pojme cca 70 osob, vlastní restaurace má
kapacitu cca 50 osob a je otevřena denně. Kontaktní telefon pro zajištění rezervace:
+420 774 121 331.
Nabídka nápojů: Čepuje se pivo ze soukromého pivovaru Berounský medvěd.
Pivo je vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu,
hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako
nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Dále jsou v nabídce piva
z jiných pivovarů. Limonády a další nealko nápoje.
2

košer (כשר, kašer), anglickou transkripcí též kosher, se v gastronomii označují potraviny a nápoje, splňující
Slovem soubor židovských předpisů a stravovacích návyků, známý jako kašrut ()כשרות. V širším smyslu se jako
košer v judaismu označuje cokoli, co je rituálně způsobilé, v souladu s předpisy a co je správné, řádné či
akceptovatelné a podobný význam má toto slovo v přeneseném významu i v řadě národních jazyků, včetně
češtiny a angličtiny.
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Klubíčko Beroun informuje

Nově v Klubíčku pořádáme integrované
příměstské tábory, které jsou zaměřeny na prázdninové zážitky a činnosti.
Děti, mladiství či dospělí se zdravotním postižením, jejich sourozenci a další zdravé
děti mohou tábor využívat v době od 4. července do 28. srpna 2016 – buď jen
některé dny či celý týden (5 nebo 7 dnů). Přijet mohou buď na celý den, nebo jen na
dopoledne či odpoledne. Klientům ze vzdálených míst můžeme zajistit i ubytování v
našem Penzionu Klubíčko (Květnová 109, Vráž u Berouna). V případě potřeby
můžeme zajistit i dopravu bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker se
zvedacím zařízením Invalift.
Program a ceník naleznete na našich webových stránkách.
V případě zájmu o naše služby mě neváhejte kdykoliv kontaktovat na níže
uvedených kontaktech:
Alena Pecková
Ředitelka a statutární orgán
neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.
IČO 241 51 262
Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 722 955 596
Email: info@klubicko-ops.cz
www.klubicko-ops.cz, https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/
Nabídka zaměstnání
Nabídka stabilní práce v Žebráku – 14.000 až 20.000 Kč
kontakt: 734 524 726 – Barbora Adamová.
Pracovní náplň:
• práce ve výrobě / skladu;
• jednoduchá manuální práce;
• vychystávání zboží.
Nabízíme:
• stabilní zaměstnání;
• zajímavé finanční ohodnocení;
• dotované závodní stravování;
• práci v dobrém kolektivu;
• dovolenou 20 dní;
• dopravu do zaměstnání zdarma.
Pro více informací o možnostech zaměstnání nám zavolejte, napište SMS (e-mail)
nebo prozvoňte.
Barbora Adamová
Manpower, Plzeňská 49, Žebrák
+420 734 524 726, barbora.adamova@manpower.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus.
Prodej se uskuteční v úterý dne 14. června 2016 v 16:20 hodin ve Tmani
v prostoru autobusové zastávky nad školou.
Při prodeji slepiček bude prováděn výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné další informace: pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hodin – telefon: 601 576 270,
606 550 204 a 728 605 840.
Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v červnu 2016 otevřeno od pondělí do pátku v době
od 8:30 do 18:00 hodin, v sobotu od 8:30 do 13:00 hodin a v neděli bude
zavřeno.
V našem zahradnictví najdete široký sortiment substrátů v různém balení od 5 do
75 litrů, stačí si jen přijít vybrat, např.:
o rašelina 75 litrů za 125 Kč, 50 litrů za 95 Kč;
o zahradní substrát 75 litrů za 110 Kč, 50 litrů za 85 Kč;
o substrát na pelargonie 75 litrů za 110 Kč, 50 litrů za 85 Kč;
o kůra 70 litrů za 85 Kč, výsevní substrát 5 litrů za 15 Kč nebo substrát pro
konifery 50 litrů za 85 Kč.
Dále u nás můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní
dekorace, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice, králíky
apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
Chovatelům nově nabízíme 4 a 6ti kotcové králíkárny.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
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 červnu 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

4.+5.6.2016

MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Svobodová Eliška
Ordinace Buzuluk Komárov
MUDr. Šedivá Štěpánka
Beroun, Wagnerovo nám. 1541

311 559 813

11.+12.6.2016
18.+19.6.2016
25.+26.6.2016

S p o r t o v n í
•
•

311 685 674
311 572 389
311 611 241

i n f o r m a c e

Na první vítězství v tomto ročníku jsme čekali až do 22. kola
14. kolo – neděle 27. března 2016 - 15:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí 0:2, (0:1), rozhodčí zápasu Knotek, 80 diváků.
15. kolo – neděle 3. dubna 2016 – 16:30 hodin TJ Lužce – TJ VČS Tmaň 2:0
(1:0), rozhodčí zápasu Ducký, 50 diváků.
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•
•
•
•
•
•
•

16. kolo – neděle 10. dubna 2016 – 16:30 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Svatá 1:2
(1:2), rozhodčí zápasu Veverka, 80 diváků, střelci branek: 19. K. Piskáček – 6. J.
Morstein, 38. T. Bělohlávek.
17. kolo – neděle 17. dubna 2016 – 17:00 hodin – TJ Ostrovan Zadní Třebáň –
TJ VČS Tmaň 1:0 (0:0), rozhodčí zápasu Krbec, 40 diváků.
18. kolo – neděle 24. dubna 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice
1:9 (1:8), jediný úspěch Tmaně zaznamenal v 44. minutě Večeřa Jakub, rozhodčí
zápasu Vodička Ladislav, 50 diváků.
19. kolo – neděle 1. května 2016 – 17:00 hodin – TJ ČECHIE Nový Jáchymov –
TJ VČS Tmaň 7:1 (4:0), v 57. minutě jediný úspěch Tmaně zaznamenal Kandráč
Jakub, rozhodčí zápasu: Závora Vlastimil, 120 diváků.
20. kolo – neděle 8. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Chodouň
0:4 (0:1), rozhodčí zápasu: Špicl Jan, 100 diváků.
21. kolo – neděle 15. května 2016 – 17:00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň
2:2 (1:1), branky: 20., 49. – Kincl Michal, rozhodčí zápasu Sekerka Pavel, 40
diváků.
22. kolo – neděle 22. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Sokol
Vysoký Újezd 3:0 (2:0), branky: 1. Fron Radek, 5. Hora Martin, 66. Šteffl Pavel,
rozhodčí zápasu Kros František, 50 diváků.
Tabulka III. A třídy po 22. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•
•
•
•

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
15
12
12
10
11
11
10
9
5
3
1
1

3
3
1
1
1
6
3
0
2
3
3
2
5
3

0
2
6
9
9
6
8
11
10
10
14
17
16
18

69:11
92:29
73:33
53:30
58:47
54:27
52:51
67:62
41:40
44:53
29:65
36:96
24:79
19:88

60
54
46
37
37
36
36
33
32
30
18
11
8
6

23. kolo – neděle 29. května 2016 – 17:00 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ
VČS Tmaň, rozhodčí zápasu: Plecitý František.
24. kolo – neděle 5. června 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Srbsko.
25. kolo – neděle 12. 6. 2016 – 13:00 hodin – TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň.
26. kolo – neděle 19. 6. 2016 – 13:00 hodin – Tmaň – Mořina.
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. června 2016.
Cena výtisku 3,- Kč.
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