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

103. hasičský bál,
který se koná v sobotu 11. února 2017 v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA.
Zahájení ve 20,00 hodin. Bohatá tombola. Vstupné 70,- Kč.
……………………………………………………………

Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly
v Kulturním domě ve stejný den
od 10:00 do 12:00 hodin dopoledne.
Za dary do tomboly předem děkují pořadatelé.

Pozvánka výroční členskou schůzi Klubu důchodců Tmaň
Výbor Klubu důchodců Tmaň srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná
v pátek dne 3. února 2017 v 16:00 hodin v přístavbě Kulturního domu ve Tmani.
Program:
1. Zahájení a přivítání přítomných.
2. Zpráva o činnosti Klubu důchodců Tmaň v roce 2016.
3. Zpráva o hospodaření v roce 2016.
4. Plán činnosti na rok 2017.
5. Diskuze, placení příspěvků na rok 2017, závazné přihlášky do lázní.
6. Závěr a občerstvení.
Součástí výroční členské schůze je přihlášení nových členů,
které srdečně zveme do našeho kolektivu.
Pozvánka na valnou hromadu TJ VČS, z.s.
Výbor TJ. VČS, z.s. svolává v sobotu 11. února 2017 v 13:00 hodin
VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v pohostinství Na Myslivně na Louníně.
Výbor TJ VČS Tmaň, z.s. srdečně zve všechny své členy k účasti!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 12. prosince 2016
V pondělí dne 12. prosince 2016 se konalo v Kulturním domě ve Tmani od 19:00 hodin
poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v kalendářním roce 2016. V tomto vydání
OBZORU přinášíme podstatnou část materiálů z tohoto jednání.

Zápis č.6/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 12. prosince 2016 od 19.00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
Přítomno:

14 zastupitelů – omluven:
Slavomír Malík
23 občanů
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.
Poté seznámil přítomné s navrženým programem a návrhem jeho doplnění – za bod 15.
zařadit bod 16. Pořízení nového územního plánu obce.
Hlasování o doplnění programu:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 19.
září 2016.
4. Zpráva revizního a kontrolního výboru.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Zpráva z Rady obce.
7. Rozpočet Obce Tmaň na rok 2017.
8. Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce.
9. Podání žádosti o dotaci z fondů MŠMT na stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“.
10. Podání žádosti o dotaci z fondů MMR na stavbu dětského hřiště.
11. Záměr obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126019871, Tmaň, kNN pro p.č. 344/1 s ČEZ
Distribuce, a.s.
12. Záměr obce Tmaň uzavřít s obcí Suchomasty Smlouvu o provedení vodního díla
„Propojení vodovodu Suchomasty – Tmaň“ na pozemku Obce Tmaň.
13. Změna znění směrnice „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“.
14. Směrnice „Zásady a poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň v roce
2017“.
15. Žádost o poskytnutí půjčky z FRB obce.
16. Pořízení nového územního plánu obce.
17. Diskuse.
18. Usnesení a závěr.
Byla navržena návrhová komise ve složení Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Do návrhové komise byly zvoleny paní Petra Reková a paní Mgr. Miroslava Kepková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Mgr. Pavel Pavlásek st. a pan Josef Sakáč.
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K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19. září 2016.
K bodu 4.
Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesl pan Jiří Eschner, předseda výboru.
K bodu 5.
Zprávu finančního výboru přednesla Mgr. Hana Laňová, hlavním bodem byl rozbor
hospodaření obce za předchozí měsíce.
K bodu 6.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z Rady obce (její text je na
jiném místě tohoto čísla OBZORU).
K bodu 7.
Rozpočet obce Tmaň na rok 2017.
Diskuse:
• pan Josef Sakáč – proč je částka na školu stále stejná již několik let, přes provedená
úsporná opatření?
• projednat možnosti snížení poplatku za tělocvičnu na 100 Kč / hodina;
• pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – částka byla již v rozpočtu na rok 2016 snížena o 25.000,Kč;
• pan Jaroslav Karmazín – kompostárna nevydělává, ale moc stojí;
• pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – kompostárna je potřebná.
Hlasování o rozpočtu obce na rok 2017:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 8.
Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce
Hlasování o plánu práce Rady obce a Zastupitelstva obce:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 9.
Podání žádosti o dotaci z fondů MŠMT na stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“
Hlasování o podání žádosti
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 10.
Podání žádosti o dotaci z fondů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na stavbu
dětského hřiště. Diskuse k tématu:
• pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – jedná se pouze o herní prvky, nejsou zahrnuty dopadové
plochy a jiná opatření, předpokládaná spoluúčast obce je 160 000,- Kč;
• paní I. Karmazínová – proč se zrušilo dětské hřiště Na Boru (u č.p. 115), když se bude
opět obnovovat.
Hlasování o podání žádosti
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
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K bodu 11.
Záměr obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126019871, Tmaň, kNN pro p.č. 344/1 s ČEZ
Distribuce, a.s.
Hlasování o záměru uzavřít smlouvu
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 12.
Záměr obce Tmaň uzavřít s obcí Suchomasty Smlouvu o provedení vodního díla „Propojení
vodovodu Suchomasty – Tmaň“ na pozemku Obce Tmaň:
• jedná se o obecně prospěšnou věc, nutno seznámit občany s tím, o co se konkrétně
jedná;
• čerpat vodu do Suchomast ano, ale občané Tmaně vodu ze Suchomast nechtějí.
Hlasování o záměru uzavřít smlouvu s obcí Suchomasty:
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva.
Proti hlasoval 1 člen zastupitelstva.
Hlasování se zdrželi 4 členové zastupitelstva.
K bodu 13.
Změna znění směrnice „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“ – starosta obce pan
Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil přítomným navrhované změny textu.
Hlasování o změně znění směrnice:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
K bodu 14.
Směrnice „Zásady a poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň v roce 2017“.
Hlasování o směrnici:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 15.
Žádost o poskytnutí půjčky z FRB obce – žádost podala Kateřina Třešňáková.
Hlasování o schválení žádosti:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
K bodu 16.
Pořízení nového územního plánu obce.
Diskuse:
• pan Jaromír Karmazín – dotaz, zda se bude zastavitelné území rozšiřovat i na pozemky
za ulicí Míru;
• starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek – obec nemá v úmyslu tyto pozemky zahrnout do
územního plánu.
Hlasování o pořízení nového územního plánu obce
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
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K bodu 17.
Diskuse – zazněly následující příspěvky:
• paní Večerková – navrhuje více podporovat v činnosti Klub důchodců Tmaň;
• starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek – poznámky k problematice parkování v obci;
• pan Jaroslav Karmazín – bylo by vhodné hlášení vždy správně ukončit;
• pan Kloc – poznámka k parkování v Chaloupkách ve Tmani.
K bodu 18.
Usnesení a závěr.
Předsedkyně návrhové komise paní Mgr. Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení, o
němž bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce, prohlásil starosta obce pan
Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.

Zpráva Rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce
přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření Rady obce předkládám dnešnímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce
zprávu o činnosti Rady obce za období od 19. září 2016.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 19. září 2016 bylo rozhodnuto
o uzavření smlouvy na dodávku výtahu v domě č.p. 178 a dodatek této smlouvy na
monitorovací systém. Smlouva i její dodatek byly podepsány a realizace by měla proběhnout
během prvních dvou měsíců roku 2017.
Na základě usnesení zastupitelstva obce byly také naceněny zbývající části infrastruktury
v území zpracovaném územní studií na Louníně. Předpokládaná částka potřebná na
zasíťování a výstavbu komunikace činí podle odhadů 5,8 milionů korun bez DPH. S touto
skutečností byli vlastníci pozemků seznámeni na schůzce za přítomnosti advokáta Mgr.
Špota. Na schůzce však nedošlo k dohodě mezi vlastníky o tom, v jaké výši – poměru – se
budou na nákladech podílet. Proto dnes nebudeme podobu plánovací smlouvy projednávat.
Další vývoj záleží na vlastnících. Jednou z možností je však vstup developerů a obchodníků
s realitami do celé záležitosti.
Problém s podmínkami povolení výstavby v ulici Gregoryho by mohl možná mít snazší
řešení. Stavební úřad Králův Dvůr požaduje v první řadě rozšíření uličního prostoru.
Potřebné výměry by bylo možné získat od majitelů pozemků určených k výstavbě. Majitelé
byli osloveni se žádostí o vyjádření postoje k naznačenému postupu a spolupráci s Obcí
Tmaň. Předpokladem je budoucí spoluúčast vlastníků pozemků na výstavbě technické
infrastruktury. Stavba komunikace, která však bude i ohledem na terénní a výškové poměry
výrazně finančně náročnější, však bývá v podobných případech pravděpodobně financována
ve významné míře obcí. Možné postupy v otázce financování v takových situacích tak
budeme dále prověřovat.
V čase posvícenského víkendu také proběhl v přístavbě Kulturního domu urbanistický
workshop1 zaměřený na řešení prostoru okolí budovy obecního úřadu, tj. především ulic
Sídliště a K Sídlišti až ke křižovatce u základní školy a areálu Základní školy a Mateřské
1

Anglické slovo workshop (čti workšop, v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu
vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci
pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich
další práci nebo praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora. Výstup workshopu se formuluje
díky předem danému tématu a cíli workshopu. (Zpracováno za použití materiálů Otevřené
encyklopedie Wikipedie.)
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školy Tmaň. Workshop měl slabou účast, ale závěrečná prezentace byla také díky
přítomnosti konzultantů a hodnotitelů přínosná. Škoda, že i ona byla ze strany občanů, ale i
zastupitelů jen skromně navštívena.
Rada obce pak na základě nabídek rozhodla i v návaznosti workshop o dopracování studie
jednak na řešení centra obce, jednak na křižovatku u zámku včetně budovy bývalé váhy
Jednotného zemědělského družstva.
K pohybu chodců v obci – jednou z otázek dopravních řešení v obci souvisí i záměr převést
pozemky pod chodníky v ulicích Dlážděná a K Lounínu do vlastnictví obce. Žádost o
darování pozemků dosud nebyla podána, protože při přezkoumání vlastnictví byly zjištěny
pozemky obce pod komunikacemi III. třídy právě na křižovatce u zámku a dále také v osadě
Slavíky. Proto také bylo zadáno zaměření zmíněných pozemků, aby mohla proběhnout
směna mezi Středočeským krajem a Obcí Tmaň, kterou Středočeský kraj v takových
případech požaduje.
Poté, co Policie České republiky oslovila obec s žádostí o informování občanů a zároveň
začala postihovat prohřešky proti pravidlům silničního provozu – především v souvislosti se
stáním vozidel na chodnících nebo v místech, kde to šíře komunikace neumožňuje, byly
prostřednictvím zpracovatele pasportu komunikací zkonzultovány a následně na zasedání
Rady obce projednány možnosti, jak v intravilánu vyřešit neuspokojivou situaci.
V současnosti máme v ruce předběžné vyjádření Dopravního inspektorátu Beroun a
v nejbližší době podáme žádosti o stanoviska k úpravě silničního provozu na komunikacích.
Pro zklidnění provozu bylo ostatně ještě dříve zažádáno o povolení úpravy provozu na místní
komunikaci na příjezdu od Lounína v místech informativní směrové značky „Obec“, a na
příjezdu do samoty Havlíčkův Mlýn od Tmaně. V obou místech bude umístěna výstražná
dopravní značka „Chodci“ s popisem „Chodci ve vozovce“.
Již v létě 2016 proběhla jednání představitelů obce se zájemci o koupi zámku ve Tmani.
První dvě jednání proběhla střídavě za účasti místostarostů Jana Plátěnky, Antonína Kimla a
zastupitele pana Josefa Sakáče. Zájemci o koupi zjišťovali postoj obce ke svým obchodním
záměrům. Tyty i na jednáních Rady obce po zvážení různých variant možného vývoje
hodnoceny jako problematické a v zásadě nežádoucí. Jejich realizaci naštěstí zatím brání
územní plán obce. Ten však není v souladu s platnou legislativou a bude jej třeba zhotovit
nový. V tomto ohledu lze očekávat snahu zájemců ovlivnit podmínky plánu právě pro prostor
zámku.
S ohledem na uvedené skutečnosti byli písemně kontaktováni současní majitelé zámku
s tím, že obec zvažuje hrát v procesu rekonstrukce zámku daleko aktivnější roli. Výsledkem
byla společná schůzka jednatele firmy Briana Murphyho s představiteli obce (starosta Mgr.
Pavel Pavlásek, předseda kontrolního výboru pan J. Eschner) a autora územního plánu obce
Ing. arch. Vavříka. Na schůzce byly diskutovány pozice možností obou stran jak ovlivnit nebo
zabezpečit záchranu a případnou revitalizaci nemovitosti.
Rada obce také projednala a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení podání dvou
žádostí o dotace, a to z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky na přístavbu zázemí sportovního areálu ve Tmani, a dále z programu Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky na výstavbu dětského hřiště na pozemku p.č. 115/114
v lokalitě Na Boru. V roce 2017 předpokládáme i podání žádosti o dotaci na výstavbu
komunikace Travnatka.
Na zasedání Rady obce bylo rovněž rozhodnuto o hrazení provozu veřejného telefonního
automatu u vstupu do budovy Obecního úřadu ve Tmani. Společnost Telefonica O2 totiž
nemá povinnost jej provozovat od počátku roku 2017. Automat byl pouze na kartu, což byl
podle nás důvod, proč nebyl prakticky používán. Podle informací společnosti Telefonica O2
z něj ovšem proběhlo několik volání na tísňové linky. Tato záležitost je uváděna především
jako informace veřejnosti naší obce, abychom si všichni uvědomili, že tento veřejný telefonní
automat nyní provozuje Obec Tmaň.
Začátkem prosince 2016 obec obdržela kontejnery na biologický odpad, které musely být
reklamovány. V současnosti – bohužel po největším náporu s likvidací biologického odpadu
– jsou kontejnery již na svých místech.
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Na základě podnětu občanů také nechala obec zpracovat hodnocení zdravotního stavu
dřevin – stromů v intravilánu obce. Jedná se především o topoly ve Slavíkách a o skupiny lip
v obci. Na začátku sezóny pak bude podle posudku postupováno.
Rada obce také projednala změny dvou směrnic – směrnice „Pravidla pro zadávání zakázek
malého rozsahu“ a směrnice „Zásady přidělování příspěvků a dotací z rozpočtu obce v roce
2017“. Obě směrnice jsou předkládány dnešnímu jednání zastupitelstva obce ke schválení.
Rada obce připravila také návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh byl řádně vyvěšen a je
předkládán na dnešním jednání zastupitelstva obce ke schválení.
Dalším materiálem předkládaným ke schválení je zpracovaný Radou obce Plán práce Rady
obce a termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce na rok 2017.
V závěru mého vystoupení mi dovolte poděkovat jménem Rady obce i jménem svým všem
členům zastupitelstva obce a členům výborů a komisí za vaši práci pro občany Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík v kalendářním roce 2016, a popřát vám a vašim rodinám
mnoho zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2017. Příštím rokem vstupujeme
do druhé poloviny našeho volebního období a je před námi ještě hodně práce – přejme si,
aby se nám dařilo minimálně tak, jako doposud – nezapomínejme však ani na okamžik, že to
předpokládá od každého z nás vydat ze sebe maximum.
To byla zpráva o činnosti Rady obce za období od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce v září 2016. Případně dotazy budou zodpovězeny v dalším průběhu
dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Rozpočet obce Tmaň na rok 2017
Příjmy
Příjmy z daní, místní poplatky, správní poplatky
Příjmy z lesa
Rybníky
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
Výdaje
Les
Rybníky
Silnice
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Škola
Dotace škole
Náklady na školu v přírodě
Náklady na knihovnu
Náklady na kroniku
Kulturní památky
Náklady na rozhlas
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13.752.500,00
396.500,00
15.000,00
2.000.000,00
2.500,00
15.000,00
215.000,00
870.000,00
210.000,00
2.000,00
122.000,00
200.000,00
200.000,00
101.000,00
18.131.500,00
691000,00
18.822.500,00
170.000,00
70.000,00
2.260.000,00
60.000,00
40.000,00
368.000,00
1.475.500,00
60.000,00
41.000,00
36.000,00
50.000,00
40.000,00

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
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

18.000,00
154.000,00
58.000,00
885.000,00
540.000,00
15.000,00
5.000,00
143.000,00
520.000,00
518.000,00
253.000,00
5.000,00
1.418.000,00
60.000,00
1.020.000,00
150.000,00
448.000,00
760.000,00
1.000,00
2.306.000,00
346.000,00
5.000,00
15.000,00
1.187.500,00
2.382.000,00
45.000,00
200.000,00
650.000,00
45.000,00
18.822.500,00

Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na rok 2017
Stálý program zasedání Rady obce:
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání Rady obce.
2. Došlá pošta.
3. Zprávy z výborů a komisí.
4. Různé.
Termín zasedání

11 ledna 2017
25. ledna 2017
15. února 2017
1. března 2017

15. března 2017
29. března 2017
12. dubna 2017
26. dubna 2017
10. května 2017
24. května 2017
7. června 2017

Program zasedání

zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
•
•

zpráva finančního výboru
zpráva kontrolního revizního výboru;
příprava zprávy Rady obce pro veřejné zasedání
zastupitelstva obce;
zpráva komise školské a kulturní
zpráva sboru pro občanské záležitosti

zpráva sociální komise
zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
zpráva finančního výboru
• zpráva kontrolního a revizního výboru;
• příprava zprávy Rady obce pro veřejné zasedání
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zastupitelstva obce;
21. června 2017
12. července 2017
9. srpna 2017
30. srpna 2017

13. září 2017
27. září 2017
11. října 2017
25. října 2017
8. listopadu 2017
22. listopadu 2017
6. prosince 2017

zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
zpráva finančního výboru
• zpráva kontrolního a revizního výboru;
• příprava zprávy Rady obce pro veřejné zasedání
zastupitelstva obce;
zpráva komise školské a kulturní
zpráva sboru pro občanské záležitosti
zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
zpráva sociální komise
•
•

zpráva finančního výboru
příprava zprávy Rady obce pro zasedání veřejné
zasedání zastupitelstva obce;
zpráva kontrolního a revizního výboru;

20. prosince 2017

Termíny řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce Tmaň v roce 2017
Veřejná zasedání zastupitelstva obce Tmaň se budou konat v roce 2017 vždy v pondělí od
19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani v těchto termínech:
• pondělí 13. března 2017;
• pondělí 12. června 2017;
• pondělí 11. září 2017;
• pondělí 11. prosince 2017.

1.

2.

3.
4.

Obec Tmaň – IČO: 00233901
Směrnice č. II/2016: Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu
Předmět úpravy.
1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky – postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, jejímž zadavatelem je obec Tmaň.
1.2. Pokud speciální předpis, týkající se konkrétní zakázky, upravuje i zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu (např. podmínky pro získání dotace), postupuje zadavatel v
souladu s tímto speciálním předpisem. Speciální přepis má přednost v případě, že
stejný úkon upravují tato směrnice i speciální předpis.
1.3. Směrnice je upravena v souladu:
1.4. Se zákonem č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
2.1. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na
služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na
stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Při zadávání těchto
veřejných zakázek je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
Zadání zakázky do 200 000 Kč bez DPH.
3.1. Zakázku do 200 000 Kč zadá zadavatel podle svých zkušeností a situace na trhu.
Zadání zakázky v rozsahu od 200 001 do 500 000 Kč bez DPH.
4.1. Před zadáním této veřejné zakázky provede zadavatel průzkum trhu zaměřený na
cenu, záruky, atd. tím, že osloví alespoň tři dodavatele. Výzva obsahuje i kritéria
rozhodná pro vyhodnocení zakázky. Zaslané nabídky jednotlivých dodavatelů přiloží
k jednoduché písemné dokumentaci zakázky. Zadání zakázky a smlouvu
s dodavatelem schvaluje Rada obce.
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5.

6.

7.
8.

4.2. Zadavatel zašle písemné rozhodnutí o výběru vybranému uchazeči, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější a zároveň zašle oznámení o výsledku ostatním
uchazečům, jejichž nabídky vybrány nebyly.
Zadání zakázky v rozsahu
od 500 001 do 2 000 000 Kč bez DPH (na dodávky nebo služby)
od 500 001 do 6 000 000 Kč bez DPH (na stavební práce)
5.1. Zadavatel vyzve nejméně 3 dodavatele. Výzva obsahuje i kritéria rozhodná pro
vyhodnocení zakázky.
5.2. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje Rada obce. Oznámení
o zahájení výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce obce.
5.3. Rada obce jmenuje nejméně tříčlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
složenou z členů zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu. Doba pro
podání nabídek musí být minimálně 15 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům.
5.4. Komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejné nabídky a o průběhu
jednání sepíše protokol, který musí obsahovat seznam posuzovaných nabídek, které
byly ze zadávacího řízení vyloučeny spolu s uvedením důvodů, popisem hodnocení
zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící
komise (příloha č. 1 a 2).
5.5. Nabídku mohou předložit i neoslovení dodavatelé.
5.6. Zadání zakázky a smlouvu s dodavatelem schvaluje zastupitelstvo.
5.7. Zadavatel zašle písemné rozhodnutí o výběru vybranému uchazeči, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější a zároveň zašle oznámení o výsledku ostatním
uchazečům, jejichž nabídky vybrány nebyly.
Společná ustanovení.
6.1. S vybraným uchazečem je vždy uzavírána písemná smlouva nebo objednávka.
6.2. Zadavatel si vždy musí vyhradit právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zakázku
zrušit.
6.3. Zakázku lze zadat i na základě jediné podané nabídky.
6.4. Zadavatel je povinen vést spisový materiál dokládající, že zakázka byla zadána za
dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Dokumentace k zakázce se musí uchovat po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
Kontrola.
7.1. Kontrolu dodržování této směrnice kontrolní výbor.
Účinnost.
8.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 1. 2017.
Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce

Jan Plátěnka
místostarosta

Antonín Kiml
místostarosta

Usnesení č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného 12. prosince 2016
I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce přednesenou
předsedou kontrolního výboru panem Jiřím Eschnerem;
2) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru paní Mgr. Hanou
Laňovou;
3) zprávu z činnosti rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
II.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) schodkový rozpočet Obce Tmaň na rok 2017 v paragrafovém znění v podobě, v jaké
byl vyvěšen;
2) termínovaný plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na rok 2017;
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3) podání žádosti o dotaci na přístavbu zázemí sportoviště ve Tmani z programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se spoluúčastí max.
756 373,- Kč bez DPH;
4) podání žádosti o dotaci na výstavbu Dětského hřiště z Programu obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se spoluúčastí max.
160 000,- Kč;
5) záměr obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126019871, Tmaň, kNN pro p.č. 344/1 s ČEZ
Distribuce za úhradu 10 500,- Kč;
6) záměr Obce Tmaň uzavřít s obcí Suchomasty Smlouvu o provedení vodovodního díla
„Propojení vodovodu Suchomasty – Tmaň“ na pozemku p.č. 548/2 a 549 v k.ú.
Tmaň;
7) Směrnici č.II/2016 „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“;
8) Směrnici č.III/2016 „Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň
v roce 2017“;
9) žádost paní Třešňákové o poskytnutí půjčky z FRB ve výši 30 000,-Kč;
10) pořízení nového územního plánu obce, pořizovatelem by bylo Město Beroun.
III.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
2) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.
3) Vyřešit úhradu za využívání tělocvičny ZŠ a přijmout stanovisko k připomínce p.
Sakáče o snížení ceny za 1 hodinu ze 150,- Kč na 100,- Kč.
4) Zabývat se dopravní situací a možnostmi parkování ve všech částech obce

Poplatky za rok 2017
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do středy 31. května 2017 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.

Informace pro veřejnost k nákaze aviární influenzy (ptačí chřipky)
(Zprávu naleznete také na webových stránkách www.obectman.cz .)

V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární
influenzy (ptačí chřipky).
Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u
nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat
zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v
chovech drůbeže.
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Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky.
Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.
Způsob přenosu ptačí chřipky:
• K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.
• Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
• Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety
(výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.).
• Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi
apod.).
• Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky:
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat,
mají dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné
nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z
nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky
a krváceniny na končetinách.
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události
soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte
se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa.
Nebezpečí pro člověka:
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je
třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s
jejich trusem, peřím, apod.
Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech
drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je
dále zajišťována ve fázi jejich zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském
zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření,
pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře
potraviny, a to již za jednu sekundu.
Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže
• jsou podezření na výskyt chřipky ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště;
• onemocní s příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně po 7
dnech od kontaktu a podezřelým potenciálně nemocným zvířetem
Upozornění: pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá. Přesto:
konzultujte lékaře a žádejte vyšetření na chřipku ptáků.
Proč je chřipka ptáků nebezpečná?
O tom, jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a v současné době neexistuje
žádná vakcína a proto je nutno pro bezpečnost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách
a závodech na zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje
rovněž ekonomické problémy v důsledku zákazu importu drůbeže a drůbežích produktů ze
zemí, které jsou nákazou postiženy a může mít za následek likvidaci činností spojených s
chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě výskytu nákazy vždy a v
některých zemích i v případě podezření musí být postižená hejna likvidována.
Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do
jednoho týdne.
Virus je ničen teplotou 70 °C již za 1 sekundu.
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Obecné zásady ochrany člověka před nákazou:
• chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s
drůbeží,
• nezpracovávat nemocnou drůbež,
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
• ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými
nebo nemocnými ptáky
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat
trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných
Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která
jsou zveřejněna na www.mzcr.cz .
Zásady pro drobnochovatele drůbeže:
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem,
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v
nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým
mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty,
zábrany),
• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
Jak chránit zvířata?
• Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kontakty s volně žijícím
ptactvem (zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do
hal). Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější
pravidla hygieny.
• U chovů, které jsou prováděné ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy,
kachny, divoké kachny), zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou
zastřešených venkovních voliér a zasíťováním výběhů. V tomto období výrazně
doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je
to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
• Velmi důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě
podáváním vody a krmiva drůbeži uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky. Dále je pak
vhodné chovat vodní drůbež oddělené od hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.
• Při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze stájí nebo
je ve stájích nechat.
Co by měli zaměstnanci podniku dělat v případě, že mají podezření na chřipku ptáků?
Informujte ihned svého zaměstnavatele, který je povinen zavolat neprodleně veterinárního
lékaře. Nedovolte vstup cizím osobám a dalším zaměstnancům do postižené stáje. Řiďte se
přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře. Jakýkoliv pokus
zatajit podezření je pod sankcí podle veterinárního zákona.

Mimořádné veterinární opatření
Obec Tmaň obdržela dopis z Ústřední veterinární správy č.j. SVS/2017/004572-G o
mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární
influenzy na území České republiky, který otiskujeme v plném znění.
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Součástí veřejné výzvy je fotodokumentace aktuálního stavu vozidla nabízeného k prodeji,
s níž se lze seznámit na webových stránkách Obce Tmaň www.obectman.cz .
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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
Ve středu 14. prosince měli naši kamarádi z mateřinky velmi náročný den. Dopoledne
měli generálku svého vánočního vystoupení před námi školáky. Moc se jim to povedlo a
my jsme jim dlouho a hodně nahlas tleskali. Odpoledne si to už naostro zopakovali před
obecenstvem tvořeným maminkami, tatínky, babičkami, dědečky a ostatními příbuznými,
kteří byli jistě na své ratolesti pyšní, a jejich vystoupení je určitě chytlo za srdíčka.
V pátek 16. prosince 2016 dopoledne k nám do školy zavítala nečekaná návštěva, ze
které jsme měli velkou radost! Přišel mezi nás Bovýsek, což je maskot projektu Ovoce a
zelenina do škol, který probíhá i na naší škole2. S Bovýskem jsme si zopakovali známé i
exotické druhy ovoce a zeleniny, řekli jsme si proč je tak důležité je jíst, zasoutěžili jsme
si a dostali malou odměnu. Už teď se těšíme na jeho další návštěvu i na zásilku výborné
a zdravé svačinky v podobě ovoce nebo zeleniny, za kterou děkujeme firmě Bovys s.r.o.
V pondělí 19. prosince 2016 jsme si ve škole opět připomněli blížící se Vánoce a spolu s
dětmi z Tmaňské rolničky pod vedením paní Leony Kopačkové a Aničky Koudelkové
jsme se na chvíli zastavili a zazpívali si několik krásných koled za doprovodu známých i
méně známých hudebních nástrojů. Celé vystoupení bylo velmi krásné, našim
spolužákům z Rolničky jsme vřele a s nadšením zatleskali a moc za něj všem děkujeme.
V naší škole probíhá sběr plastových víček pro našeho spolužáka Tomáška Blahníka.
POMOZTE NÁM UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ! Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí,
jen myslet na jiné a dát víčko z lahve, kterou vyhodíme, stranou. Čím víc nasbíráme, tím
více budeme moci pomáhat! Víčka noste do školní družiny!
Vysvětlení pro naše konání najdeme v ekologických materiálech. Zde je jedno z nich:
Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme samostatně, lze je
prodat firmám, které je zpracovávají. Výkupní cena se rok od roku mění podle poptávky
a ceny ropy na světových trzích. Víčko samostatně hozené do žlutých kontejnerů dále
zpracováno nebude, takto malé kousky se na dotřiďovací lince k recyklaci nevybírají.
Víčko našroubované na PET lahvi může ztěžovat její lisování, ve výsledku však je spolu
s lahví prodáno na další zpracování. Pro děti je tato akce velmi poučná, neboť se samy
mohou přesvědčit o tom, že druhotná surovina má finanční hodnotu a že třídění se
vyplácí
Co se s víčky bude dít po odevzdání do zpracovatelského závodu?
• Víčka se před jejich dalším zpracováním třídí nejen podle plastů, které byly užity
k jejich výrobě, ale i podle jednotlivých barev.
• Jejich další zpracování je založeno na principech recyklace.
• Víčka jsou roztavena a dále využita při výrobě například pozemních krytin nebo
součástí stavebních konstrukcí, případně plastového potrubí.
Peníze takto získané jsou určeny pro rodiny s těžce postiženými malými dětmi, které
je využívají na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro léčbu dětských
onemocnění. Představa, že zbytečnost, jako jsou víčka od lahví, pomáhá druhým, se
dětem líbí. Žáci vědí, proč víčka sbírají, že to pomůže nemocným dětem. Připojte se
k nám a pomozte nám udělat něco pro druhé! Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen

2

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL je evropský projekt podpory zdravé výživy. Čerstvé ovoce a
zeleninu, ale i ovocné a zeleninové šťávy dostávají žáci 1. – 5. ročníku zdarma. Ve školním roce 2015
/ 2016 bylo v České reublice zapojeno 801 měst a obcí, 1191 škol a 211948 žáků.
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myslet na jiné a dát stranou víčko z lahve, kterou vyhodíme do kontejneru s tříděným
odpadem pro plasty. Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat!
Jsou zde již konkrétní výsledky této akce – informuje o tom v TÝDENÍKU POLICIE
nadprap. Marcela Pučelíková ve svém příspěvku nazvaném „Nemocný Tomášek dostal
díky anonymnímu dárci a berounským policistům nový invalidní kočárek.“:
Krátce poté co byla medializována nová sbírka plastových víček od PET lahví, tentokrát
pro nemocného Tomáše ze Základní školy Tmaň, který potřeboval invalidní kočárek s
ohledem na své postižení, se zvedla obrovská vlna solidarity. Nejinak tomu bylo i v
případě ukončené sbírky, kdy lidé podpořili rodinu nemocného Vládíka. Policistům z
Berouna se ozval muž, který chce zůstat v anonymitě, ten v rámci svého spolku zakoupil
a předal speciální kočárek pro Tomáše.
Ozvali se i další lidé, kteří rodinu chtěli finančně podpořit. Rovněž paní z našeho okresu,
která bohužel o svého syna přišla a rozhodla se téměř nepoužitý invalidní kočárek po
svém synovi rodině Tomáše věnovat. Zprostředkovali jsme kontakt Tomášově mamince,
která po domluvě s paní invalidní kočárek nabídla v rámci komunity rodičů takto
nemocných dětí dalšímu potřebnému dítěti. Dnešního dne 4. ledna 2017 jsme tento
speciální kočárek předali rodině, jejichž dítě prodělalo mozkovou obrnu a doposud
používali kočárek, který již vzhledem ke svému opotřebení nesplňuje požadavky k daným
účelům.
Sbírka víček bude však i nadále pokračovat a to do konce školního roku, neboť
Tomášek potřebuje i další kompenzační pomůcky ke zkvalitnění svého dalšího
života v souvislosti se začleněním do společnosti svých spolužáků ze základní
školy, tak aby s nimi mohl podnikat veškeré školní i volnočasové aktivity. Finance,
které získají za výkup nasbíraných víček, pak použijí právě na nákup těchto věcí.
Obrovský dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří rodinu podpořili, zároveň
muži, který Tomášovi kočárek zakoupil, ženě, díky níž jsme mohli pomoci i další
rodině a také těm, kteří se nově do sbírky přidají.
Ve čtvrtek 5. ledna jsme se, my třeťáci, vypravili na Obecní úřad ve Tmani, kde nás mile
přivítal pan starosta Pavel Pavlásek. Vysvětlil nám o co se „stará" starosta obce, jaká je
činnost obecního úřadu, rady obce i zastupitelstva. Četli jsme si s ním z kronik, které
vypovídaly o dávné i nedávné minulosti, prohlédli jsme si historické i současné mapy a
plány obce, moc nás také zaujaly letecké snímky Tmaně, na kterých jsme nacházeli
známé objekty i naše domovy. Nakonec jsme zjistili, jaká tajemství ukrývají vysokánské
skříně, kterých je v kancelářích plno. Do školy jsme se vraceli plní dojmů a budeme rádi,
když se na obecní úřad budeme moci zase znovu podívat.
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2017 / 2018 se uskuteční v pondělí
24. dubna 2017 od 13:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy ve Tmani. Rodiče u
zápisu předloží:
o vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce (PŠD) podepsanou oběma
zákonnými zástupci – zápisní list;
o rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny;
o platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
V úterý 17. ledna se v naší škole konala beseda s myslivci. Zavítali k nám členové
Mysliveckého spolku ve Tmani paní Vendula Plátěnková a páni Vladimír Hošek, Jan
Plátěnka a Jiří Hurcík. Moc jsme se na ně těšili, protože ke zvěři i lesu máme všichni
hodně blízko. Přivítali nás krásným mysliveckým troubením, o kterém jsme se také
dozvěděli spoustu zajímavých věcí z historie i současného užívání na honech. Potom
následovalo moc zajímavé povídání o myslivosti, o lese, různých druzích zvěře, jejich
způsobu života i chování v přírodě. Dokonce jsme viděli i ukázku pasování nového člena
mysliveckého spolku. Nejvíc se nám ale líbily ukázky různých druhů zvěře a dalších
mysliveckých trofejí, na které jsme si mohli dokonce i sáhnout. Také bylo super, že jsme
se mohli ptát na vše, co nás zajímá. Beseda se nám moc líbila a už teď se těšíme na
další slíbené setkání, kde si popovídáme o všem, co jsme dnes nestihli - například o
mysliveckých psech.
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V minulém vydání OBZORU jsme informovali o tom, že v průběhu měsíce listopadu a
prosince minulého roku se tmaňská škola zapojila do charitativní akce na podporu Fondu
Sidus, který si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné děti, a to po
finanční i materiální stránce. Za to obdržela naše škola v prosinci 2016 certifikát dárce,
s nímž bychom se chtěli veřejnosti naší obce pochlubit.

•

Zima dělá nám dětem jenom samou radost – a když skutečně k našemu potěšení i přišla
– tak se snažíme využít i sebemenší bílou nadílku k zimním radovánkám. Bobování k nim
samozřejmě patří! A vůbec nám nevadí, že ze sněhu trčí stébla staré trávy, hlavně že to
fičí s větrem o závod! I když dospěláci z toho asi nebudou mít velkou radost, my
doufáme, že nám snížek ještě připadne a dlouho nám vydrží!!!

•
•

•
•

Mateřská škola Tmaň
V lednu jsme se dočkali bohaté sněhové nadílky. Děti si užívaly bobování, koulování a
stavění sněhuláků.
Dne 11. ledna 2017 jsme v naší školce přivítali lektorku celorepublikového vzdělávacího
programu Zdravá 5. Tento program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravého stravování. Pro nás byl připraven program s názvem „Zpívánky Zdravé pětky“,
který je určen pro mateřské školy. Lektorka děti hravou a interaktivní formou seznámila
se zásadami zdravého stravování. Poslechli jsme si příběh o holčičce jménem Otylka,
povídali si o ovoci, zelenině a dalších zdravých potravinách. Na konec si děti vytvořily
obrázek z kousků ovoce a zeleniny, který si pak snědly.
Tento měsíc nás provází pohádky a tak si o nich povídáme, čteme si je a prohlížíme si
pohádkové knihy. Již jsme poznali pohádky veršované, vyprávěné, maňáskové,
animované, lidové i umělé. Nicméně děti nejvíce baví dramatizace pohádek.
V únoru připravujeme ve školce jako každoročně rej masek, na který se všichni moc
těšíme.
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Rady pro seniory: Bezpečí na ulici:
Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v příruční,
uzavřené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci,
na úřadech atd.
Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště v hromadných dopravních
prostředcích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.
Peněženku ani doklady nenechávejte navrchu tašky nebo kabelky.
Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice, protože by
vám ji mohl někdo vytrhnout a odcizit.
Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám s minimálním výskytem dalších
lidí.
Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete
a přesvědčte se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde je
více lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.
V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný
plyn), který můžete v případě ohrožení také použít.
Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů, kde může čekat někdo neznámý.
Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani do
výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmění.
V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče, cestujete-li metrem nebo tramvají,
nastupujte do vagónu nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších
cestujících, a pokud je to možné, sedněte si blízko dveří. V případě nouze jste nejblíže
únikové cestě. Žena by si neměla sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří se patrně
znají.
Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje, nevystupujte sami na liduprázdné zastávce.
Raději pokračujte v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.
Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete před útočníkem. Raději
zavolejte přímo na linku tísňového volání 158.
Rady pro chodce

Kdo je chodec:
• chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo
kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede
jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,
• každý chodec je účastníkem silničního provozu,
• jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit
po vyznačené stezce pro chodce,
• kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však
dva chodci vedle sebe.
Rady a doporučení:
• dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost - při snížené viditelnosti noste oblečení jasných
barev, abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a
doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září,
• vozovku přecházejte na přehledném místě,
• při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody pro chodce se světelnou
signalizací a vyznačené přechody,
• přecházejte pouze na zelenou a jste-li přesvědčeni, že skutečně nic nejede,
• pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost,
• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily,
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•
•
•

ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost,
pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR,
záchranka atd.),
žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.

BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE!
Každý den, dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají
často chodci. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají
povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají, přitom jsou v silničním provozu ti
nejzranitelnější.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho
neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků
ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.
ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních, které zvyšují
světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo
cyklistu zaznamenat.
Fluorescenční materiály:
• zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí,
• nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály:
• odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m,
• výrazně zvyšují viditelnost za tmy.
Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení. Při
rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31 m) na to, aby odpovídajícím
způsobem zareagoval.
200 m – reflexní materiál
55 m - bílé oblečení
37 m - žluté oblečení
24 m - červené oblečení
18 m - modré oblečení

Další informace naleznete na www.policie.cz .

Opustili naše řady …
•
•

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu,
že v úterý dne 3. ledna 2017 zemřel náhle ve věku nedožitých 63 let pan Milan Hrubý.
S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Ve čtvrtek dne 5. ledna 2017 zemřel ve věku 88 let tmaňský rodák pan Josef Ježek
z Berouna. Jako chlapec chodil s dědečkem a tatínkem mezi tmaňské hasiče a tehdy asi
získal lásku k tomuto povolání, které se mu stalo opravdovým posláním na celý život.
Když byl před 60 lety v roce 1956 v Berouně ustaven profesionální požární sbor, byl mezi
prvními zakládajícím i členy. Hasičskému povolání zůstal věren až do svého odchodu do
starobního důchodu. Poslední rozloučení s panem Josefem Ježkem se konalo ve
Hřbitovní obřadní síni v Berouně v pátek dne 13. ledna 2017 v 11:00 hodin za početné
účasti veřejnosti.
Čest jejich světlé památce!
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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 československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v únoru 2017 konají v neděli 5.
února 2017 od 17:00 hodin a v neděli 19. února 2017 od 17:00 hodin.
Církev československá husitská ve Tmani hledá varhaníka (i z řad amatérů – nadšenců),
který by měl zájem doprovázet nedělní bohoslužby. Informace na telefonním čísle
602 766 899.
Světlušky. Milé Světlušky, milí rodiče a přátelé. Po měsíční pauze (z důvodu nemoci) se
opět budeme scházet každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. Začínáme tedy již ve
čtvrtek 2. února od 14:00 hodin.
A co se bude na našich schůzkách dít? Můžete se těšit na výrobu krmítek ze dřeva a z
keramiky, společné vycházky, povídání, pátrání v historii obce a kvízy z našich postřehů.
Už v loňském roce jste, Světlušky, opravdu zazářily svými znalostmi a šikovností, proto
se velmi těším na naše další společná dobrodružství.

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v únoru 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. února 2017 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Od ledna letošního roku se každý druhý čtvrtek v měsíci v příjemném prostředí
Městské knihovny ve Zdicích koná od 19:00 do 20:00 hodin BIBLICKÁ HODINA,
během které farář Římskokatolické farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje
přítomné s výkladem vybraného oddílu bible. Bible je soubor starověkých textů, které
křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se
nazývá také Písmo svaté. Skládá se ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový
zákon. Nejbližší biblická hodina je zaměřená na výklad evangelia sv. Matouše z Nového
zákona a koná se ve čtvrtek 9. února 2017 v 19:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v únoru 2017 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 .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Pozvánka na vycházku
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení
Správa CHKO Český kras ve spolupráci s Českou společností ornitologickou Vás zvou na
vycházku věnovanou Světovému dni mokřadů (2. února)

Za zimovišti ptáků na Berounce v sobotu dne 4. února 2017.
Sraz účastníků před vlakovým nádražím v Srbsku v 10:00 hodin.
Trasa povede podél řeky Berounky do Berouna. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení
(velkou svačinu a dobré boty), ale také dalekohled a teplé oblečení, protože při pozorování
ptáků budete často zastavovat a postávat. Vezměte si také baterku, protože cesta vede
podél zimoviště netopýrů, kam se bude možné podívat.
Exkurzí Vás provede zoolog Správy CHKO Český kras Jaroslav Veselý.
Případné podrobnější dotazy na tel.: 728 878 352 nebo na adrese:
jaroslav.vesely@nature.cz .
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V Domě s pečovatelskou službou jsou prováděny masáže
Občané se mohou v Domě s pečovatelskou službou ve Tmani objednat na masáže.
Objednávky se přijímají na telefonním čísle 732 307 723.

Prodej slepiček
Drůbež červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus.

Prodej ve Tmani se uskuteční
ve čtvrtek 23. března 2017 v 16:20 hodin
v prostoru autobusové zastávky nad školou.
Při prodeji slepiček bude probíhat výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace na telefonních číslech 601 576 270 a 728 605 840
od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2017 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

28.+29.1.2017

MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Rumovskaya Ekaterina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Sozieva Zalina
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106

727 836 818

4.+5.2.2016
11.+12.2.2016
18.+19.2.2016
25.+26.2.2016

S p o r t o v n í

311 513 313
311 685 674
727 836 818
311 559 813

i n f o r m a c e

Kalanetika
Po měsíční pauze způsobené nemocí se sejdeme ve středu 1. února 2017 v 19:00
hodin. Cvičení trvá 1 hodinu, končí tedy ve 20:00 hodin. Cvičíme pravidelně každou
středu v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň.
Přijďte se rozhýbat. Léto je sice daleko, ale na vylepšení našich postav do plavek je
třeba zapracovat již nyní. A koho bolí záda nebo trápí migréna, ten je na našem
cvičení vítán. Uvidíte, spíše pocítíte, jak se dá spousta trápení zmírnit nebo vyřešit
posílením svalů a srovnáním držení těla. Přeji krásné chvíle při společném úsilí a
ještě hezčí pocit, že jsme pro sebe něco udělali. Těším se na Vás.
Jana Šmardová Koulová – mobil 602 766 899

Silvestrovské derby
Na Silvestra 31. prosince 2016 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti TJ VČS Tmaň na
rozloučenou s kalendářním rokem 2016 fotbalové utkání, v němž proti sobě
nastoupili tmaňští staří a mladí fotbalisté. Není žádným tajemstvím, že výsledek
nebyl vůbec důležitý, přesto bez dalších komentářů jej zaznamenejme pro budoucí
generace – Staří hráči zvítězili nad mužstvem Mladých hráčů 7:3 po poločase 5:0.
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Nabídka e-knihy Historie sportu ve Tmani
TJ VČS Tmaň, z.s. nabízí zájemcům digitální ekvivalent tištěné knihy Historie sportu ve
Tmani na CD nosiči za 50,- Kč / kus a další upomínkové předměty vydané u příležitosti
95 let sportování ve Tmani. Bližší informace podá zájemcům Zdeněk Tlach – mobil
775 207 409 a / nebo email tlachz@seznam.cz .

Historie sportu ve Tmani
Práce kronikáře obce Tmaň Jaroslava Horáčka mapuje období sportovní činnosti v naší obci
od dvacátých let minulého století do konce roku 2015 s tím, že je text doplněn o fotbalové
výsledky z jara 2016, aby byl uzavřen ročník okresních fotbalových soutěží ročníku 2015 /
2016, v němž naši fotbalisté hráli ve III. A třídě.
Několik poznámek k vlastnímu obsahu …
Práce je rozdělena do čtyř částí. V té úvodní nazvané Sport a jeho místo v českých zemích
od roku 1920 do dnešní doby – jak již vyplývá ze samotného názvu, jsou uvedeny základní
mezníky vývoje sportu a jeho organizace v Československá a následně v České republice
pro lepší pochopení všeho toho, co se dělo ve Tmani. Druhá část je nazvaná Sport ve Tmani
v letech 1921 – 1945. Sportovních výsledků se sice dochovalo málo z tohoto období, něco
však přece jenom v kronikářských zápisech bylo možno dohledat. Jinak v tisku té doby – jak
bylo tehdy pravidlem – nebylo skoro vůbec nic. Text je doplněn šesti dochovanými
historickými fotografiemi od dvacátých do čtyřicátých let minulého století.
Třetí část nazvaná Sport ve Tmani v letech 1945 – 1959 je opět krátká, a co se týká
tiskových zpráv publikovaných v tehdejším denním tisku, platí konstatování
z předcházejícího odstavce.
Těžištěm celé 320tistránkové práce je její čtvrtá část Sport ve Tmani v letech 1960 – 2016.
Zdrojem informací o sportovních výsledcích od roku 1960 byly soukromé kroniky a tiskoviny
z tohoto období: týdeník OV KSČ a rady Okresního národního výboru v Berouně NOVÉ
BEROUNSKO, který skončil své vydávání v březnu 1960 a v dubnu téhož roku začal
vycházek jako týdeník BUDOVATEL – časopis OV KSČ v Berouně a ONV v Berouně.
Začátkem devadesátých let po sametové revoluci jej nahrazuje BEROUNSKO – TÝDENÍK
OBČANŮ BEROUNSKÉHO OKRESU, který se od soboty 11. září 1993 změnil na
BEROUNSKÝ DENÍK vycházející od té doby bez přerušení.
K jejímu obsahu je vhodné připomenout, že obsahuje první pokus o zmapování historie
tmaňského ledního hokeje v padesátých, šedesátých a první polovině sedmdesátých let
doplněných 11 historickými fotografiemi.
V závěru textu je samostatná fotografická příloha s 39 fotografiemi od šedesátých let do
současnosti doplňující snímky umístěné v textu čtvrté části věnovaná nejenom fotbalu, ale i
dalším sportovním odvětvím provozovaným ve Tmani. Samostatně je například v příloze
zpracován na třech stránkách příspěvek o nohejbalu, jsou tam snímky z činnosti Staré gardy
fotbalistů, nebylo zapomenuto na cvičení žen nebo taneční sport při Základní škole ve
Tmani. Vůbec poprvé se tak podařilo do jednoho souboru sebrat sportovní výsledky
doplněné o cenné historické fotografie ze soukromých sbírek bývalých nebo současných
tmaňských sportovců nebo sportovních fandů.
Pořízení si CD nosiče s textem Historie sportu ve Tmani – viz informace v úvodu stránky –
lze doporučit každému, kdo se alespoň trochu o sport ve Tmani zajímal či zajímá, neboť při
jejím prohlížení si čtenář může zavzpomínat na sportovní dění ve Tmani.

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
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