OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVIII.

Prosinec 2016

Číslo 12/2016 (321)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Poslední listopadovou neděli nám začíná Advent, doba čtyř týdnů do Štědrého dne.
Je to období plné očekávání a uspokojování. Já bych byla velmi ráda, abychom dobu
adventu i u nás ve Tmani využili nejen ke shánění dárečků pod vánoční stromeček,
ale abychom se také zastavili a zavzpomínali, co se nám v tom roce podařilo a co
nikoliv, a abychom si našli čas posedět s přáteli. Především to má být ale čas
věnovaný našim dětem. Tuto klidnou a pohodovou dobu si zaslouží každý z nás –
vždyť všichni víme, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Přeji vám, aby se
letošní Advent vydařil ke spokojenosti nás všech.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

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

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

v sobotu 26. listopadu 2016 od 17,00 hodin.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program:

• Divadelní představení v provedení žáků základní školy o narození
Ježíška.
• Koledy s živou hudbou a živá zvířátka u betlému.
• Jako host zazpívá bývalá žákyně základní školy Aneta Špačková.
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první svíce na
adventním věnci starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Doporučujeme návštěvníkům přinést si vlastní vydlabané jablíčko
a čajovou svíčku, aby si mohli pod tmaňským rozsvíceným vánočním
stromem vyslovit své vlastní přání.
Malé občerstvení pro zahřátí návštěvníků bude zajišťovat SDH Tmaň.
Občerstvení pro děti bude zdarma.

Na bohatou účast se těší pořadatelé!

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na poslední letošní
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v Kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 12. prosince 2016 od 19,00 hodin s tímto programem:
Zahájení. Organizační věci. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Zpráva z rady obce. Různé. Diskuse. Usnesení, závěr.
Výzva k majitelům motorových vozidel
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Pietní akt u hrobu prof. des. asp. Antonína Krbce
V den státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu v pátek 28.
října 2016 uspořádal z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří v 14:00 hodin na místním
hřbitově pietní vzpomínkový akt u hrobu des. asp. Československé armády profesora
Antonína Krbce, který tragicky zahynul v zářijových dnech roku 1938.
Antonín Krbec pocházel z chudé povoznické rodiny. Jeho rodiče měli malé
hospodářství v č. p. 56 v části obce Tmaň zvané Chaloupky. Otec byl povozník –
vápeník a matka se starala o malé hospodářství. Základní školu vychodil ve Tmani,
vyšší třídy na Měšťanské škole v Počaplech. Už jako školák projevoval neobyčejný
zájem o knihy a zejména jej přitahovala matematika. Vystudoval obchodní akademii
v Berouně a její nástavbu v Praze.
Během celého studia dojížděl z Prahy domů, aby mohl vypomáhat matce
v hospodářství, neboť otec vápeník byl stále na cestách. Aby své rodiče příliš
finančně nezatěžoval, chodil ze Tmaně do Berouna na vlak pěšky. Díky své
houževnatosti a píli s úspěchem dokončil i vysokou školu.
Až do roku 1938 učil jako středoškolský profesor na obchodní akademii v Jihlavě.
Ještě před vyhlášením mobilizace nastoupil tak jako mnoho jiných našich občanů,
k ochraně státních hranic do oblasti tehdejšího Falknova (dnešní Sokolov).
V Gossengrünu (dnešní Krajková) došlo k prvním přestřelkám s henleinovci již 13.
září 1938. Proto sem vyslal velitel čtvrté mechanizované brigády první rotu 1.
cyklistického praporu ze Slaného jako vojenskou asistenci. Rota, které velel štábní
kapitán Stůj, měla asi 120 mužů. Velitelem jednoho z družstev byl desátník aspirant
Antonín Krbec.
Když se čtvrt hodiny před desátou večer 15. září vracela vystřídaná stráž desátníka
aspiranta Krbce na ubikace, propukla před budovou městského úřadu mezi strážnými
přestřelka. Vojín německé národnosti Franz Ludwig zákeřně zastřelil postupně pět
svých kamarádů: desátníka aspiranta Antonína Krbce, vojína Boh. Čapka, vojína
Netíka, četaře Stanislava Kareše a svobodníka Čmedlu. Původce neštěstí, německý
vojín Franz Ludwig se nakonec sám posledním nábojem zastřelil. Tolik ve stručnosti
o gossengrünské tragedii, při níž zemřel tmaňský občan prof. Antonín Krbec.
Byl jedním z prvních obětí ještě nevyhlášené války. Ve Tmani mu byl z jeho rodného
domku vypraven státní pohřeb se všemi vojenskými poctami. Na místní hřbitov jej
doprovodila vojenská jednotka a kapela, četnictvo, hasiči, mládenci s drůžičkami a
občané Tmaně i z širokého okolí. Nechyběl ani věnec od presidenta republiky Dr.
Eduarda Beneše. Pohřeb se stal velkou protifašistickou manifestací.
Aby hrdinství našeho rodáka a občana neupadlo v zapomenutí, byla ulice, v níž stojí
domek, ve kterém prof. Antonín Krbec bydlel, nazvána jeho jménem, jako důstojné
připomenutí jeho hrdinství v době ohrožení našeho státu.
Vzpomínkového obřadu se za četné účasti našich občanů zúčastnila čestná jednotka
v dobových uniformách, která vzdala hold tomuto hrdinovi střelbou čestné salvy a
zvuků české státní hymny.
Zapsaný spolek Prapor SOS Falknov nad Ohří není v naší obci neznámý a je zde již
po několikáté. Je neziskovým spolkem sdružující zájemce z řad mužů i žen o historii
Československa let 1918-1948, zejména o jeho armádu a bezpečnostní složky
(četnictvo, policii a finanční stráž), stejně jako o dobový život civilní a politický. Naším
cílem je předvádět širší veřejnosti uniformy, výstroj a výzbroj těchto složek, jejich
dějiny a účel v dobovém kontextu, a to jak formou tzv. reenactingových akcí
(bojových ukázek), tak formou besed, přednášek, dobových scének a hlubší
badatelské a publikační činnosti. V neposlední řadě je jejich cílem také ukázat
mládeži alternativní způsob využití volného času, přispívat k prohlubování znalostí
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veřejnosti i nás samých o nedávné minulosti především našeho regionu, udržovat
historické povědomí a důstojným způsobem uctívat a připomínat památku obětí
krizového roku 1938, který zvláště v září poznamenaly na území dnešního
Karlovarského kraje jedny z nejkrvavějších incidentů v celém tehdejším
Československu. Ukázat tak veřejnosti, že není pravdou, že Československo bylo
vydáno bez jediného výstřelu. Více se zájemci o jejich činnost mohou dozvědět na
jejich webových stránkách http://www.sosfalknov.cz/menu/o-nas/ .
Konání této akce bylo avizováno v Berounském deníku ve středu 26. října 2016.
Posezení u dechovky
V pátek dne 16. září 2016 se konalo v Kulturním domě ve Tmani od 18:00 hodin
posezení u české dechovky s krajanskou kapelou BOHEMIA z rumunského Gerniku
a staropražskou kapelou TŘEHUSK.
Gernik je největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu, jako jediná z nich má
i vlastní obecní úřad, pod který spadá i sousední rumunská vesnice Padina Matei a
další osady. Obec se nachází v jižní části župy Caraș-Severin ve výšce asi
600 m n. m. Se sousedními českými vesnicemi Svatá Helena (14 km) a Rovensko
(15 km) jej spojuje červená značka vyznačená Klubem českých turistů. Obec vznikla
roku 1827 na popud Rakouské monarchie, která chtěla v této řídce osídlené oblasti
zajistit ochranu zdejší vojenské hranice. Místní obyvatelé se živí především
zemědělstvím, v poslední době se rozvíjí také agroturistika. Dlouhou tradici zde má
také výroba vápna v zemních pecích.
TŘEHUSK je venkovská kapela z kraje kolem dolní Berounky, Brd a Karlštejna, která
hraje převážně staropražské a lidové písničky. Název vznikl složením tří slov:
TŘEbaňská Hudební Skupina – odráží se v něm skutečnost, že soubor založili
muzikanti, kteří byli (s jedinou výjimkou) doma v obci Zadní Třebaň.
TŘEHUSK po celé republice i v zahraničí vystupuje od roku 1985. Hraje na tanečních
zábavách, městských i rodinných oslavách, v masopustních průvodech, na
festivalech, parnících, v parních vlacích, historických tramvajích, ve stylových
hospodách i jinde. Ročně zvládá kolem sto dvaceti vystoupení, jeho písničky hrají
rozhlasové stanice, vystupoval i v televizi. V jeho podání můžete slyšet skladby Ku
Praze uhání vlak, Ručičky, nebojte se, Na Pankráci, Za vodou, Šup sem, šup tam, Po
Starých zámeckých schodech, Nebudem se ženiti, Stará nebuď smutná a mnoho
dalších.
Akci zajišťoval Zámecký dvůr Všeradice pod záštitou kandidáta na senátora
Bohumila Stibala. Vstup byl zdarma.
Podzimní burza oblečení
Ve Tmani se od čtvrtka 13. října až do soboty 15. října konala tradiční podzimní
burza oblečení. Burzu oblečení pořádal Spolek maminek ve Tmani v prostorách
místního kulturního domu. Byla to jedinečná příležitost pro každého, kdo měl ve
skříni či někde na půdě oblečení, které už dlouho nenosí nebo kterému už jeho děti
odrostly, a měl tak šanci za každé nepotřebné triko, bundu, kalhoty či svetřík dostat
nějakou korunu. Byla to také příležitost nakoupit si na burze nějaký nový zajímavý
kousek do svého šatníku. Burza byla každý den otevřena od osmi hodin ráno. Ve
čtvrtek byla v provozu až do 17 hodin, v pátek do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin.
Manipulační poplatek byl dvě koruny z jednoho kusu a poplatek z prodeje tři koruny.
Výtěžek z burzy byl věnován na pořádání dětského dne ve Tmani. Neprodané a
nevyzvednuté věci poputovaly bez náhrady na charitativní účely.
O konání podzimní burzy oblečení ve Tmani informoval také Berounský deník ve
svém vydání ve čtvrtek 13. října 2016.
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Do Tmaně přijel cirkus
Neobvyklou událostí vybočující z každodenního rytmu života naší obce byla návštěva
cirkusu JUNG, jenž se po dlouhodobém zahraničním turné ve Tmani zastavil se
svým programem, který předvedl ve dvou představeních ve vytápěném stanu
postaveném u fotbalového hřiště svou moderní cirkusovou show – ve čtvrtek 27. října
2016 od 17:00 hodin a v pátek 28. října 2016 v 15:30 hodin. Pro diváky si připravili
špičkové výkony artistů, akrobatů, klaunů – zkrátka umělců oceněných několika
cenami z prestižních mezinárodních cirkusových festivalů v různých choreografických
úpravách dnešní doby.
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

•
•

•

•
•

Listopad v Mateřské škole Tmaň
Kurzy plavání pro předškoláky pokračují a tak děti pravidelně jezdí do Laguny v
Berouně, kde se stále zdokonalují v plavání. Již proběhlo závěrečné přezkoušení
a je před námi poslední lekce.
Ve středu 9. listopadu do naší mateřské školy přijelo divadlo Hračka s
představením O pejskovi a kočičce. Děti se seznámily s životem a dílem Josefa
Čapka a shlédly několik příběhů s těmito postavami - pejskem a kočičkou. Na
závěr představení divadlo připravilo pro děti zábavné soutěže.
V pondělí 14. listopadu paní učitelka z III. třídy mateřské školy navštívila své
bývalé předškoláky v 1. třídě ZŠ. Ve třídě vládla příjemná atmosféra a děti
s radostí ukázaly své bývalé paní učitelce, co nového se naučily. Potěšilo ji, jaké
děti udělaly pokroky od nástupu do základní školy.
Dne 29. listopadu 2016 pojedeme na vánoční výlet do Mníšku pod Brdy, kde nás
bude čekat vánoční prohlídka zámku a kouzelného sklepení. Na výlet se všichni
moc těšíme.
Zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence našich dětí na Vánoční besídku
spojenou s tradičním vánočním jarmarkem do Kulturního domu ve Tmani ve středu
dne 14. prosince 2016 v 15,30 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Přejeme všem čtenářům OBZORU krásné pohodové Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v roce 2017!
Kolektiv Mateřské školy ve Tmani

•

Základní škola Tmaň
Podzim přišel i k nám do školní družiny. Hrajeme si, zpíváme, tančíme, ale hlavně
se bavíme. Jsme zruční nejen pohybově, ale i manuálně. Papíroví draci i
muchomůrky červené s krásnými bílými puntíky potěšily nejedno oko. Vyrobili
jsme si také postavičky z kukuřičného šustí, které nám zkrášlují chodbu naší
školní družiny.
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Dny se krátí, brzy se šeří, na chodbách je stále větší a větší pološero ... a my
vydlabávali dýně, ze kterých se snažíme vyrobit strašidla. Což se nám daří!
Posoudit jste to mohli sami na schodišti ke školní družině, pokud byste v tuto
dobu navštívili tmaňskou školu. Jinak odkazujeme na fotografie na našich
webových stránkách, kde naší díla uvidíte, aniž byste museli opouštět teplo
vašich domovů.
Říjen je evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost je
výsledkem společné odpovědnosti v kyberprostoru. Evropský měsíc kybernetické
bezpečnosti (ECSM – European Cyber Security Month) je celoevropská
informační kampaň koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační
bezpečnost o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Kampaň je
inspirovaná podobnými projekty v USA a Austrálii, kde se měsíc říjen již stává
synonymem pro aktivity spojené s podněcováním bezpečnějšího a
zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Zvláštnosti jazykově i kulturně
pestrého evropského teritoria vyžadují systematické a koordinované úsilí, aby
byly myšlenky a principy kybernetické bezpečnosti úspěšně dovedeny do
povědomí a reálné praxe evropských uživatelů internetu a online technologií.
Cílem je vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb. Letošní kampaň se
zaměřila hlavně na bezpečnost v bankovnictví a kybernetickou bezpečnost. My
jsme se ve škole zaměřili na zásady bezpečného chování na internetu, které jsou
uvedeny také v rubrice Prevence jako:
Desatero bezpečného Internetu:
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému
kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť
webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

•

Ve všech třídách jsme si je připomínali a v hodinách Informatiky i na Počítačovém
kroužku jsme si je také prakticky trénovali. Doufáme, že se k nám připojí také naši
rodiče a ostatní dospěláci. V případě, že by kdokoli potřeboval poradit, je to
možné v seriálu Jak na internet, který se formou dvouminutových videí,
moderovaných hercem Romanem Zachem, věnuje široké problematice Internetu.
V pátek 21. října nás v naší druhé třídě navštívila maminka našeho kamaráda a
spolužáka Martina Kurce. Přemístili jsme se do školní družiny a zde jsme se
dozvěděli veliké tajemství. Budeme vyrábět dáreček na Vánoce. Všichni jsme
úplně ztuhli. Už teď, vždyť je teprve říjen. Koukali jsme jeden na druhého a
nevěřili, že je to pravda. Leč byla. Paní Petra Kurcová nám nejprve vysvětlila, co
budeme dělat a jak postupovat. Hned jsme se vrhli do práce. Bylo to moc a moc
prima. Dokonce jsme dostali pochvalu, že jsme šikovní. Vyrábění jsme si užili a
už se těšíme na další. Tím bychom chtěli paní Petře moc poděkovat a doufáme,
že to nebylo vyrábění poslední. Moc děkujeme! Druháci.
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Sbor dobrovolných hasičů Tmaň informuje …
Po letní přestávce a hasičském soustředění jsme v září opět zahájili hasičské schůzky.
Celé září jsme se věnovali přípravám na podzimní kolo hry Plamen, ale také na závody
v Drahlovicích, kterých se každoročně účastníme. Počasí nám po většinu měsíce přálo a
tak naše schůzky probíhaly venku na hasičském areálu. Trénovali jsme požární útoky,
štafetu 4x60 m a především štafetu dvojic a střelbu ze vzduchovky. Jednu páteční
schůzku jsme také cvičně odběhli branný závod. Na sobotu 21. září byly naplánovány
Hasičské hrátky v Drahlovicích. Bohužel nepřízeň počasí způsobila, že pořadatelé byli
nuceni závod zrušit a tak jsme s velkým zklamáním místo závodění zůstali doma.
Na sobotu 1. října byl naplánován XI. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
Již několikátý rok se potýkáme s nízkou účastí družstev. V letošním roce tomu nebylo
jinak, avšak letos byla účast o něco větší než loňský rok. V kategorii mužů byla
zastoupena družstva z Radouše, Drahlovic, Lhotky a Tmaně. Muži soutěžili v netradiční
štafetě a požárním útoku se sáním z požární nádrže. Boje byly vyrovnané, nakonec však
vítězný pohár převzalo družstvo mužů ze Tmaně. Soutěžilo se také v kategorii ženy. Zde
se proti sobě utkala dvě družstva – tmaňské ženy a ženy z Jánské. V této kategorii se
odběhla taktéž netradiční štafeta a pak následoval tradiční požární útok. Tmaňskému
družstvu se útok povedl a čekalo se na čas žen z Jánské. Po prvním nevydařeném
pokusu se, po domluvě s domácími, útok opakoval. Další pokus se ženám z Jánské
povedl a družstvo tak vybojovalo 1. místo a ženy ze Tmaně se musely spokojit s místem
druhým. V průběhu soutěže měli diváci možnost shlédnout několik ukázek z činnosti
našich mladých hasičů, kteří předvedli požární útok a štafetu dvojic. Velice děkujeme
všem, kteří přišli naše hasičské klání podpořit. Věřím, že i v příštím roce se opět sejdeme
a podpoříme tak kulturní (vlastně spíše sportovní) dění v naší obci.
Týden po memoriálu nastal očekávaný den pro naše mladé hasiče. V sobotu 8. října
jsme se vydali na podzimní kolo hry Plamen do Karlštejna. Naše družstva tam čekala
výzva v podobě štafety dvojic, branného závodu a osmnácti konkurenčních družstev
v každé kategorii. Jako obvykle jsme měli zastoupení jak v kategorii mladších, tak v
kategorii starších žáků. Sobotní dopoledne bylo typicky podzimní chladné a sychravé – i
tak jsme si vezli dobrou náladu a spoustu očekávání. Během čekání na disciplíny jsme si
krátili čas hraním her či pozorováním ostatních soutěžních družstev. Když přišla řada na
naše družstva – začali se připravovat starší žáci na disciplínu štafeta dvojic a mladší žáci
na branný závod. Štafeta dvojic vyžaduje jak sportovní výkon, hasičskou dovednost, tak i
preciznost. Příprava na tuto disciplínu stála nás všechny mnoho úsilí a to jak při tréninku,
tak i při studiu sporných momentů, které při plnění této disciplíny mohou nastat. Ukázalo
se však, že úsilí věnované při přípravě se vyplatilo. Starší žáci odběhli na výbornou a bez
jediného trestného bodu, obsadili 2. místo (1. místo jako obvykle obsadilo družstvo ze
Zaječova). Mladší žáci se na tuto disciplínu připravovali snad ještě intenzivněji než ti
starší. I zde příprava přinesla ovoce. Umístění na 4. místě bylo pro nás vedoucí velmi
milé překvapení. Branný závod – jak se říká závodu požárnické všestrannosti – letošní
rok poprvé absolvovali i naši nejmladší členové. Celkem vyběhly na trať čtyři tmaňské
hlídky. Všechny se s tratí vypořádaly skvěle. Nakonec po součtu trestných bodů a
výsledného času se družstvo mladších žáků umístilo na 13. místě a družstvo starších na
místě druhém (opět hned po družstvu Zaječova). Ze závodů jsme se vraceli plni emocí,
nadšení a únavy.
Jsem velice ráda, že v naší obci vyrůstá generace sportovně založených dětí, které
nevěnují většinu volného času sezení u počítače či jiných podobných zařízení, a kteří
mají chuť něco dokázat a něco proto udělat. ☺ Musím říct, že mladým hasičům ze
Tmaně se daří a ve svých kategoriích dosahují skvělých výsledků. Za to bych jim jménem
nás vedoucích chtěla poděkovat a popřát jim mnoho dalších úspěchů nejen v hasičských
disciplínách.
Budu se již opakovat, ale opět musím zmínit, že úspěchy kterých dosahujeme, by se
neobešly bez pomoci našich přátel a kamarádů, kteří nám pomáhají nejen při zajišťování
akcí, ale také při přípravách na hasičské schůzky. Za to jim patří velké díky.
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Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Stavík na

103. HASIČSKÝ BÁL
který se bude konat 11. února 2017 od 20 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina Gama.
Bohatá tombola.

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
svolává

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
která se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 od 11 hodin v hostinci Na Myslivně.
Odvoz ze Tmaně bude zajištěn vozidlem SDH Tmaň.

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
přeje všem občanům Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
klidné prožití vánočních svátků plných pohody a chvil strávených se svými
blízkými a šťastný vstup do nového roku 2017.

Před dvaceti lety se psal rok … 1996
Prosinec je měsíc Vánoc – nejkrásnějších svátků v roce. V tomto období jsme již
několikrát na stránkách OBZORU přinesli pro odlehčení materiál přibližující kulatá
nebo půlkulatá výročí připadající na daný rok. Ani letošní prosincové číslo nebude
výjimkou. Opět se podíváme prostřednictvím novinových zpráv na dění v naší obci.
Tentokrát však nebudeme mapovat jako v minulosti nějaké delší nebo vzdálené
období, ale zaměříme se na události před dvaceti lety v roce 1996. Byl to rušný rok –
a to nejenom ve Tmani, kde byla stále ještě na denním programu otázka v té době
stále nerozhodnuté výstavby Nové Králodvorské cementárny rozdělující obec, ale i
v České republice a ve světě.
Krátké ohlédnutí za nejdůležitějšími událostmi v roce 1996:
• Svět: Od 19. července do 4. srpna se konaly Letní olympijské hry v Atlantě
(USA), na nichž získali čeští sportovci 11 medailí; 5. listopadu zvítězil
v prezidentských volbách v USA Bill Clinton.
• Česká republika: 27. ledna zemřela Olga Havlová, první manželka Václava
Havla; 27. března přijela na třídenní návštěvu britská královna Alžběta II.; 5.
května získalo české hokejové mužstvo po vítězství nad týmem Kanady ve finále
ve Vídni titul mistrů světa; fotbalový klub SK Slávia Praha vyhrál titul v 1.
Gambrinus lize; konaly se první parlamentní volby v samostatné České republice;
30. června získávají fotbalisté ČR stříbrné medaile na fotbalovém Mistrovství
Evropy 1996 v Anglii po finálové prohře s Německem po prodloužení 1:2; byl
spuštěn internetový portál Seznam.cz; v listopadu jsme poprvé volili do Senátu
ČR; padl symbol českého hutnictví – kladenská Poldovka; do kin byl uveden film
Jana Svěráka Kolja, který následně 25. března 1997 získal sošku Oscara.
• Tmaň: Starostkou obce ve volebním období 1994 – 1998 byla Anna Keprová.
Ustavující zasedání konané 1. prosince 1994 schválilo většinou devíti hlasů návrh
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na revokaci souhlasného stanoviska bývalého obecního zastupitelstva na
výstavbu Nové Králodvorské cementárny v katastrálním území Tmaně, a to
poznamenalo dění v obci na další čtyři roky – a rok 1996 byl jedním z nich a
současně jsme byli i v polovině tohoto čtyřletého období.
Náš přehled novinových článků z roku 1996 se nesoustřeďuje pouze na spory plné
emocí kolem NKDC (i když je jich ze zcela pochopitelných důvodů více), ale nabízí i
další příspěvky jak je přinášel sám život. Žijící účastníci těchto událostí mají toto
období stále v živé paměti – vždyť letos uplynulo od té doby pouhých dvacet let … to
je jedna generace lidského pokolení. (Datace každého příspěvku a zdroj jsou
uvedeny v poznámce pod čarou.)
……………………………………………………………
První etapa modernizace vápenky končí. Zástupci belgické firmy Lhoist přijeli
na slavnostní akci, která se uskutečnila 19. ledna1. (kov)
U příležitosti zakončení první etapy modernizace závodu Vápenky Čertovy schody
a.s., jejímž majoritním akcionářem je belgická firma Lhoist, se konala v pátek 19.
ledna slavnostní akce.
Pozvání na ni přijali zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva
hospodářství a životního prostředí. K lítosti organizátorů se na poslední chvíli omluvili
oba pozvaní ministři Vladimír Dlouhý i Václav Benda. Mezi přítomnými nechyběl ani
velvyslanec belgického království, přednosta Okresního úřadu v Berouně František
Malý, představitelé měst i obcí a zákazníci a nejbližší společníci Vápenky Čertovy
schody a.s. Hodinu před oficiálním zahájením akce o sobě dali vědět zástupci
ekologických iniciativ Děti Země. V černých oblecích postávali s nápisem „Stop
drancování krasu“ před rakví a jejich zástupci rozdávali všem přítomným
nesouhlasné prohlášení. „Protesty Dětí Země často vycházejí z neznalostí a jsou pro
mě diletantstvím,“ zhodnotil jejich aktivity generální ředitel Lhoist Jaroslav Bureš.
Úvodní slovo přednesl před zaplněným sálem předseda výkonného výboru Lhoist
Group Jean Pierre Berghmans, který měl na stěně za zády obraz svého děda,
zakladatele společnosti Lhoist. J. P. Berghmans poděkoval všem přítomným za jejich
zájem o společnost a vyzdvihl pokrok, kterým vápenka od vstupu majoritního
akcionáře v roce 1992 prošla. „Mohu slíbit, že vždy budeme dodržovat a uplatňovat
zákony a těžební práva,“ uvedl předseda. Své projevy potom přednesli i generální
ředitel Jaroslav Bureš a přednosta okresu František Malý.
Dva autobusy potom se skupinkami přítomných objely celý závod, aby si všichni
mohli porovnat teorii s realitou. K dispozici byl i odborný výklad specialistů o lomu.
Na tiskové konferenci měl hlavní slovo Jaroslav Bureš: „V roce 1988 se zde vytěžilo
ve dvou lomech 2,5 milionu tun vápence za rok, z toho se vyprodukovalo asi 400 tisíc
tun vápna. V roce 1995, kdy stále ještě nebyly dokončené investiční akce, jsme
vytěžili 1,35 milionu tun vápence a z toho vzešlo 240 tisíc tun vápna. V roce 1996
předpokládáme 1,48 milionu tun vápence, z toho 355 tisíc tun vápna. To znamená,
že z přibližně třicetiprocentního využití vápence jsme se dostali až na letošních 51
procent.“ Vápenka ovšem neprodukuje jen 19 druhů vápna, ale i jedenáct různých
vápencových výrobků, které se používají například pro sklářství, odsíření elektráren
nebo jako surovina pro vznik směsí k výrobě silnici a dálnic. Dvě třetiny produkce
jsou podle plánu určeny pro domácí trh, třetina vysoce kvalitních vápenců nachází
uplatnění v exportních oblastech, kde svou kvalitou nenacházejí konkurenci: „Podle
toho se naše vápno odráží i v cenách,“ uvedl J. Bureš, který nevyloučil zvýšení těžby:
1

Berounský deník, sobota 20. ledna 1996.
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„Veškerá těžba reaguje nutně na poptávku trhu, zvýší-li se tedy poptávka, rozhodně
na ni zareagujeme. Maximální kapacita je ovšem 402 tisíc tun pálených výrobků za
rok.“ V odpovědi na otázku vlivu vápenky a na životní prostředí zareagoval J. P.
Berghmans: „Máme šedesát vápenek ve dvanácti zemích světa. Mohu vás ujistit, že
vápenka na Tmani je z nich nejčistší a z ekologického hlediska nejlepší.“
Dnes od 9 hodin má možnost i široká veřejnost seznámit se s provozem Vápenky
Čertovy schody a.s., neboť její majitelé přichystali na sobotu Den otevřených dveří,
v jehož rámci může každý zájemce navštívit přímo provoz. “Chceme, aby lidé na
vlastní oči poznali, jak vlastně závod vypadá a co zde děláme,“ uvedl závěrem J.
Bureš.
Dispečeři sledují celý provoz. Při Dnu otevřených dveří ve Vápence byl největší
zájem o lom a dispečink2. (md)
Den otevřených dveří uspořádala pro své bývalé zaměstnance i širokou veřejnost
Vápenka Čertovy schody ve Tmani. Příležitost prohlédnout si provoz využila 20.
ledna dopoledne asi stovka návštěvníků.
Podle Josefa Musila se jednalo hlavně o bývalé pracovníky z různých provozů.
Největší zájem byl o prohlídku lomu, laboratoře, provozu paletizace, nové pece März
a nového dispečinku. Tam jsme zastihli operátory Pavla Koláře z Tmaně a Vlastimila
Nováka z Koněprus. Na čtyřech obrazovkách mnohou sledovat celý provoz vápenky.
Jak nám sdělil vedoucí automatizace František Krégl, pracují zde čtyři lidé
v nepřetržitém provozu. Na počítači je názorně vidět celý proces výroby od
zásobování pecí kamenem až po expedici hotového materiálu ze závodu. Každá
obrazovka obsáhne několik pracovišť vápenky a operátorovi signalizuje všechno, co
se na nich právě děje. Při poruše vypíše alarmové hlášení, z něhož operátor zjistí,
kde přesně k poruše došlo a jaký typ poruchy nastal. Údržbář pak přesně ví, kam a
za jakou poruchou jde. Tato technická zlepšení v provozech Vápenky Čertovy
schody ocenili nejen bývalí zaměstnanci, ale i návštěvníci, kteří využili možnosti se o
závodě i lomu rozhlédnout, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak provoz vypadá po
skončení první etapy modernizace.
Sudy vzali plné i prázdné3.
Do garáže jednoho podniku, který se zabývá údržbou silnic na území berounského
okresu, se v noci z 30. na 31. ledna vloupal neznámý pachatel. Přestřihl visací
zámek na vratech garáže, která je umístěna v osadě Slavíky, vnikl dovnitř a odcizil
odtud jeden prázdný sud, dva naplněné motorovou naftou a tři sudy s olejem.
Podniku vznikla škoda 29 tisíc korun.
Dopravní nehody4.
V prostoru VČS Tmaň došlo 7. února těsně před sedmnáctou hodinou k poškození
světlometu u osobního auta. Způsobil ho řidič nákladního vozidla odlétlým kamenem
od kola svého vozidla. Škoda je pět tisíc korun.
Klidně kopal do policisty. Myslí si, že pro něj zákony vůbec neplatí5. (tar, ořp)
Obvinění z trestných činů výtržnictví a útoku na veřejného činitele sdělili v neděli
policisté čtyřiatřicetiletému muži z Chodouně. Obviněný se trestných činů dopustil na
taneční zábavě v obci Tmaň dvě a půl hodiny po půlnoci, kdy při tanci fyzicky zaútočil
2

Berounský deník, středa 24. ledna 1996.
Berounský deník, pátek 2. února 1996.
4
Berounský deník, sobota 10. února 1996.
5
Berounský deník, úterý 20. února 1996.
3
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na muže, který si ho vůbec nevšímal. Ve snaze zabránit rvačce, se mezi oba muže
postavil další, kterého obviněný udeřil pěstí do obličeje, přičemž mu rozbil dioptrické
brýle a způsobil zranění vyžadující lékařské ošetření. Na místo byla přivolána hlídka
obvodního oddělení policie z Králova Dvora, která po příjezdu na místo žádala muže
o prokázání totožnosti. Ten kategoricky odmítl, nešetřil nadávkami na adresu
policistů a jednoho dokonce fyzicky napadl dvojnásobným kopnutím do břicha, takže
nezbylo, než násilníka předvést na policejní oddělení. V této souvislosti zřejmě došlo
i k dalším skutkům, které jsou předmětem dalšího šetření.
NKC se opět zabývá parlamentní výbor. Další jednání Sdružení za záchranu
Českého krasu za účasti poslanců za ČSSD6. (tar)
Další jednání Sdružení na záchranu Českého krasu se uskutečnilo v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Koněprusích za účasti poslanců Parlamentu za Českou
stranu sociálně demokratickou Jana Bláhy a Stanislava Grosse při jejich zatím
poslední návštěvě našeho okresu. Poslanec Jan Bláha členy sdružení seznámil
s dalším jednáním parlamentního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí ve věci výstavby Nové Králodvorské cementárny. Na zasedání
tohoto výboru byl poslanec Bláha pověřen zpravodajem v této problematice. „Z titulu
zpravodaje jsem požádal ministerstva životního prostředí, hospodářství a Český
báňský úřad o informace, které se týkají kauzy Tmaň. Odpověďmi těchto institucí se
zabýval náš výbor. Jako zpravodaj jsem přednesl nedostatky v odpovědích, zejména
pana ministra Bendy a jemu podřízených úředníků v souvislosti se správním řízením
a stávající legislativou. Přes veškerou snahu, se nepodařilo prosadit, aby výbor
požádal ve věci Nové Králodvorské cementárny o šetření Nejvyšší kontrolní úřad,“
řekl Jan Bláha. Pokud by o šetření požádal výbor, musel by se tímto Nejvyšší
kontrolní úřad zabývat ihned po doručení žádosti. Poslanec Gross ubezpečil
přítomné podporou poslanců v jejich záměru a zdůraznil, že se tímto problémem
bude zabývat i nadále. Nejvíce se tímto problémem však zabývá jeho kolega
poslanec Bláha už z titulu členství ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí. Poslanec Jan Bláha dále uvedl, že požádal o odbornou konzultaci
člena Nejvyššího kontrolního úřadu, které by se měly zúčastnit i zástupci sdružení.
Cílem této konzultace by mělo být opětovné posouzení všech dokladů a úředních
rozhodnutí ve věci výstavby Nové Králodvorské cementárny. Pokud by výsledek
konzultace vyzněl ve smyslu pochyb o správnosti nebo regulérnosti správního řízení,
podá podnět k šetření Nejvyššímu kontrolnímu úřadu Jan Bláha jako poslanec.
Loučení se zimou na Koukolovce7.
Klub českých turistů Sokol Králův Dvůr zve 16. března 1996 na I. ročník turistické
akce nazvané „Loučení se zimou na Koukolově hoře“. Místem setkání je prostor
bývalého lomu – Koukolova hora. Prezentace bude probíhat průběžně od 10,30 do
12,30 hodin na stejném místě. Přístupová cesta vede po žluté značce z Popovic
k místu setkání (2 km) nebo po zelené turistické značce ze Zdic přes Slavíky na
Koukolovu horu (4 km). Pořadatelé doporučují zúčastněným vzít si turistickou mapu
„Okolí Prahy“. Každý účastník obdrží pamětní list s razítkem Koukolovy hory, pro děti
a mládež jsou v prostoru bývalého lomu připraveny soutěže, k poslechu zahraje
country skupina „Noví vodáci“. V místě akce je možné zakoupit si občerstvení a opéci
vuřty na ohni.

6
7

Berounský deník, pátek 23. února 1996.
Berounský deník, pátek 8. března 1996.
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Rozhodnutí o cementárně v polovině května. Šestadvacet tisíc občanů už
podepsalo petici Pro Český kras a českou krajinu8. (md)
Téměř šestadvacet tisíc obyvatel České republiky podepsalo petici Pro Český kras a
českou krajinu, která mimo jiné vyjadřuje nesouhlas s výstavbou nové cementárny u
Tmaně v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Český kras. Náš deník o tom včera
informovali členové petičního výboru, jimiž jsou Vratislav Bína, ing. Ivan Dejmal,
Vladimír Merta, Mgr. Radka Kvasničková, RNDr. Jindřich Petrlík a RNDr. Ivan
Makásek. Petice bude zaslána vládě, Parlamentu, prezidentovi a Okresnímu úřadu
v Berouně. Podepsaní občané v ní žádají, aby oslovení poslanci, prezident, členové
vlády a pracovníci okresního úřadu využili svých pravomocí a prosadili přehodnocení
dobývacích prostorů a ložisek vápenců v chráněných územích, především v ložisku
Čertovy schody, přijetí legislativních a daňových opatření, například novelizaci
horního zákona nebo ohodnocení surovin podle jejich kvality, které zabrání
nadměrnému rabování cenných surovin na území České republiky a jejich
enormnímu vývozu, a aby prosadili dodržování statutu chráněných území a
nepodporovali jejich ničení nadměrnou těžbou surovin a navazujícím průmyslem.
Projekt nové cementárny u Tmaně je v současné době na regionálním odboru
ministerstva hospodářství. Okresní úřad v Berouně k němu sice již loni vydal kladné
stanovisko, ale protože se několik účastníků územního řízení proti němu odvolalo,
bylo postoupeno ministerstvu hospodářství. To je v současné době znovu posuzuje.
Prvním termínem, v němž ministerstvo přislíbilo rozhodnutí, byl 13. březen, nyní se
hovoří o polovině května.
Berounská kotlina si nezaslouží být stále tak moc zaprášená. Třetí ministr
zdravotnictví je v situace, kdy se pokouší rozsáhlý požár uhasit minimaxem,
říká poslanec Parlamentu za Levý blok, Jaroslav Ortman9. Bohumil Taraba.
Jedním z poslanců Parlamentu, kteří uskutečňují v okrese Beroun často poslanecké
dny, je i předseda Levého bloku JUDr. Jaroslav Ortman. Při jeho návštěvě v Berouně
jsme ho požádali o rozhovor.
• … Jaký máte názor na výstavbu Nové Králodvorské cementárny ve Tmani?
• Otázka ekologie a životního prostředí je bezesporu jedna z klíčových. Já jsem
trávil dětství u babičky v Králově Dvoře a pamatuji si, že sníh byl šedý až černý a
tuhle, řekl bych ekologickou katastrofu, si velice dobře pamatuji. Přál bych si, aby
berounská kotlina byla maximální možné míře zbavena smogu, který zde stále je.
Celá věc kolem Nové Králodvorské cementárny je podle mého názoru odsouvána
tak, aby konečné rozhodnutí padlo až po volbách. Přikláním se k názoru, podle
něhož je otázka využití vápence v Českém krasu bez pochyby exportně důležitá.
Mnohem důležitější jsou však garance a záruky, že případná cementárna na
Tmani bude vybavena takovým odsiřovacím zařízením, které maximálně sníží
negativní vlivy na životní prostředí. Město Beroun si nezaslouží, aby bylo neustále
zaprášené. …
Sdružení žádá konečné rozhodnutí o Nové Králodvorské cementárně. Průtahy
ministerstva hospodářství kolem rozhodnutí o cementárně Tmaň terčem
kritiky10. (md)
Členové rady Sdružení obcí za záchranu Českého krasu odsouhlasili na svém
posledním zasedání, které se konalo v úterý v obci Tmaň, znění dopisu
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adresovaného ministrovi hospodářství Karlu Dybovi. Vyjadřují v něm znepokojení
nad dosavadním vývojem událostí kolem projektu Nové Králodvorské cementárny na
Tmani, jehož řešení je nyní v rukou resortu řízeného právě ministrem Dybou.
Členové sdružení v dopise dále připomínají, že proti kladnému stanovisku k výstavbě
tmaňské cementárny, které vydal Okresní úřad v Berouně 25. září loňského roku, se
odvolalo pět účastníků územního řízení.
Toto odvolání postoupil okresní úřad středočeskému regionálnímu pracovišti
ministerstva hospodářství 24. října a to se k nim mělo podle správního řádu do
šedesáti dnů vyjádřit. Počátkem února letošního roku však účastníci řízení obdrželi
dopis z ministerstva, že termín se prodlužuje do 12. března a následujícím dopisem
znovu až do 12. května.
„Máme za to, že ministerstvo hospodářství mělo v této záležitosti trvající od roku
1992 dostatek času shromáždit potřebné doklady a domníváme se, že odklady jsou
vedeny snahou odsunout rozhodnutí do období po parlamentních volbách,“ píše se
dále v dopise. „S takovou politizací rozhodně nesouhlasíme a žádáme vás, pane
ministře, o přijetí takových opatření, aby záležitost Nové Králodvorské cementárny
byla ke 12. květnu definitivně rozhodnuta. Jenom tak bude mít občan České
republiky možnost posoudit, jak jednotlivé politické strany ucházející se o zastoupení
v Poslanecké sněmovně České republiky plní programová prohlášení a zastupují
svoje voliče,“ uzavírají členové sdružení svůj otevřený dopis ministru Dybovi. Dopis
byl odeslán 10. dubna.
Ohlédnutí za III. třídou oddělení A11. Ivan Sýkora.
VČS Tmaň – Lužce 3:2
Domácí kompletní, hosté bez Kokrdy, Nachtigala a Šlejhara nastoupili pouze s deseti
hráči. Hrálo se na tvrdém, nerovném terénu. Přišly chyby v obraně Lužců a soupeř je
trestal z brejkových situací. V 5. minutě dlouhý odkop Fialy za obranu zužitkoval
chytře Malík, ve 14. minutě křížnou přihrávku Fišera zpracoval znovu Malík a po zemi
k tyči nedal brankáři šanci. Ve 26. minutě vysunul J. Foltýn do brejku V. Piskáčka a
bylo to 3:0. Lužce po změně stran zamíchaly se sestavou a změny jim přinesly
zlepšení. Velkou příležitost po slalomu spálil K. Hůla, ale nakonec vše napravil
brankou. Když jej napodobil T. Jankásek, začali se domácí strachovat o tři body. U
vítězů zahrál životní zápas Malík, kromě vstřelených branek připravoval pro své
spoluhráče další šance. U poražených se dařilo T. Jankáskovi a J. Hůlovi.
Rozhodoval Vlachopulos.
Ukradl cigarety a alkohol12.
Neznámý pachatel se v době od 15. do 16. května vloupal v obci Tmaň do prodejny
potravin. Vykopl vstupní dveře a odcizil cigarety různých značek a alkohol. Škoda činí
deset tisíc korun.
Ministerstvo odložilo rozhodnutí po volbách13. (md)
Na 13. června odložilo ministerstvo hospodářství své rozhodnutí o výstavbě nové
cementárny u Tmaně. Náš deník o tom včera informovala Občanská iniciativa
Suchomasty a Děti Země.
„Tento odklad nelze nazvat ničím jiným než předvolebním tahem,“ uvádí se ve
zprávě. „Ministerstvo vedené Karlem Dybou se zjevně zdráhá rozhodnout o
cementárně před volbami a posouvá termín na dobu, kdy už případným kladným
11
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vyjádřením k právně pochybenému rozhodnutí Okresního úřadu v Berouně z 25. září
loňského roku nepopudí české voliče.“
Suchomastská občanská iniciativa a Děti Země dále uvádějí, že územní rozhodnutí
vydal referát regionálního rozvoje okresního úřadu na jiný projekt, než na který bylo
zahájeno územní řízení. Proto by podle jejich názoru mělo být celé řízení obnoveno
včetně procesu EIA.
Ukradl měděný kabel14.
Neznámý pachatel odcizil v době od 30. do 31. května mezi obcí Tmaň a Vápenkou
Čertovy schody Tmaň 450 metrů měděného telefonního kabelu. Telecomu Beroun
tak způsobil škodu 21 tisíc korun.
Hasiči ve Tmani budou soutěžit15.
Sbor dobrovolných hasičů ve Tmani pořádá zítra od deseti hodin I. ročník Memoriálu
Jaroslava Piskáčka na fotbalovém hřišti tělovýchovné jednoty Vápenka Čertovy
schody Tmaň. Na programu je například ukázkové cvičení mladých hasičů, soutěž
hasičských sborů a na závěr dne bude hrát country kapela. Memoriál je věnován na
počest tragicky zemřelého člena základní organizace Sboru dobrovolných hasičů
Jaroslava Piskáčka, který se ve své práci věnoval výchově mladých hasičů. Právě
v této činnosti zanechal po sobě novou nastupující a pokračující generaci. Proto
soutěž zahájí mladí hasiči.
Školu ve Tmani čekají nákladné opravy. Obecní zastupitelstvo si uvědomuje
nutnost zabezpečení bytu pro učitele základní školy16. (tar)
Jedním z problémů, kterým se obecní zastupitelstvo ve Tmani na svém zasedání
zabývalo, byla nástavba základní školy a zajištění bytu pro učitele.
Záměrem obecního úřadu bylo získat nástavbou nad tělocvičnou základní školy další
prostory pro výuku a byt pro učitele, školníka nebo budoucího ředitele školy. Problém
získat pro malou obec učitele základní školy je veřejně známý, a pokud není
k dispozici byt, je to o to složitější.
Radě obecního úřadu byl předložen návrh projektu, jak by taková nástavba vypadala.
Tím by se získaly dvě velké třídy a byt 3 + 1. Zároveň by se vyřešil problém alespoň
části problematické rovné střechy na těchto objektech. Realizace této užitečné
myšlenky by znamenalo investici asi čtyři a půl milionu korun. Obecní zastupitelstvo
musí tedy zhodnotit důležitost i jiných akcí v obci a stanovit priority.
Učebna pro nově otevíranou pátou třídu je zajištěna a vybavena. To samé se
podařilo v případě školní družiny. Prozatím se tedy ve Tmani podle slov starostky
Anny Keprové bez dalších školních prostor obejdou. Na investicích do budovy školy
se výrazně podílí Vápenka Čertovy schody. V letních měsících provedou pracovníci
Vápenky novou elektroinstalaci a později se škola dočká i nové střechy na historické
budově. V současné době probíhá utěsňování oken v celém areálu školy pro výrazné
úspory tepla.
Nová čísla ve Zdicích a Tmani. Pokračuje přepojování telefonních stanic17. (md)
Od zítřka začne ve Tmani a Zdicích přepojování všech telefonních stanic, které by se
mělo stihnout během víkendu. Podle ředitele SPT Telecom Jaroslava Bartuška tak
pokračuje postupná digitalizace okresu Beroun.
14

Berounský deník, úterý 4. června 1996.
Berounský deník, pátek 7. června 1996
16
Berounský deník, čtvrtek 13. června 1996.
17
Berounský deník, čtvrtek 27. června 1996.
15

14

… Ve Tmani bude dosavadní trojčíslí 925 rovněž nahrazeno trojčíslím 685.
Současné číslo 925 899 bude tedy mít od pondělí podobu 685 899.
Dokončují dvě nové komunikace. Díky třídění odpadu ve Tmani neznají
problémy s černými skládkami18. (tar)
Obecní zastupitelstvo ve Tmani letos zaměřuje svoji pozornost na vylepšení vzhledu
obce. Jak nás informovala starostka obce Anna Keprová, v současné době vrcholí
práce na dokončení dvou větších komunikací. Dodavatel celé akce je Ilbau Bohemia
Praha, který vyhrál výběrové řízení. V jedné ulici jsou na přání občanů vybudované
nové chodníky ze zámkové dlažby a v druhé si obyvatelé zvolili květinové pásy.
Investorem celé akce je obecní úřad čtyřmi miliony korun. Do každého domu byly
pod zámkovou dlažbou zavedeny telefonní kabely, aby v případě připojení telefonní
přípojky nemusela být dlažba rozebírána.
Díky ochotným pracujícím důchodcům mají ve Tmani i nové lavičky. Jak nám řekla
starostka Keprová, na betonové tvarovky přidělali prkna a obec díky jim ušetřila
finanční prostředky.
Stejně jako v ostatních obcích, tak i ve Tmani se obecní úřad stará o likvidaci
komunálního odpadu. Po celé obci je rozmístěno šest kontejnerů na tříděný odpad,
které obec pořídila asi za 36 tisíc korun. Pro ukládání odpadu slouží také pět velkých
kontejnerů, které jsou i v Louníně a obec nemá podle slov Anny Keprové problémy
s černými skládkami.
Pro drobné práce zakoupil obecní úřad víceúčelový stroj, který by měl být přínosem
hlavně v zimních měsících, kdy by již neměl být problémy s prohrnováním a sypáním
ulic. K lepšímu vzhledu obce přispěje na podzim i nová střecha budovy obecního
úřadu. V letošním roce bude zahájena výstavba trafostanice, včetně veřejného
osvětlení pro novou zástavbu.
Protestní pochod do Tmaně19. (kov)
Protestní pochod z Berouna do Tmaně, na místo, kde by měla německá společnost
Heidelberger Zement postavit novou cementárnu, uspořádalo v sobotu 17. srpna
hnutí Děti Země. Organizátoři tak vyslovili svůj nesouhlas s nedávným vydáním
územního rozhodnutí pro výstavbu NKC. Na třicet aktivistů se sešlo před budovou
berounského okresního úřadu. Zde předal Mgr. Ivan Kůs, člen představenstva
Cement Bohemia Praha a.s., zástupci Dětí Země panu Petrlíkovi výzvu ke
společnému jednání, které dosud hnutí odmítalo.
Všichni zainteresovaní a důležití představitelé obou stran na místě absolvovali
množství rozhovorů s redaktory novin a televizních štábů. Poté Petrlík všem
přítomným vysvětlil důvody tohoto pochodu a hlouček protestantů odstartoval na
osmikilometrovou trasu.
Ještě než se dal do pohybu, zeptali jsme se Radky Kvasničkové, členky hnutí Děti
Země, jak je spokojena s účastí na akci.
„Zatím příliš spokojena nejsem. Domnívám se, že částečně lidi odradilo počasí, které
není příjemné. Několik dalších na nás čeká ale přímo na místě,“ uvedla. V odpovědi
na dotaz, zda bude cementárna stát, nebo se dá ještě něco podniknout, vyslovila
Kvasničková přesvědčení: „Ještě musí následovat stavební řízení. Domníváme se,
že lze zvrátit i vydané územní povolení. Hodláme podat žalobu u vrchního soudu
v Praze. Podle nás došlo několikrát k porušení právního řádu. Doufáme v reálnou
šanci tento spor vyhrát.“
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Okolo třinácté hodiny dorazili aktivisté do Tmaně. Zde pan Petrlík poděkoval všem
přítomným za účast a po něm postupně promluvili místostarosta Tmaně Jindřich
Svoboda, starostka Koněprus Mgr. Věra Sklenářová a za Občanskou iniciativu
Suchomasty Vratislav Bína. Svou podporu vyslovila i zástupkyně rakouské
ekologické organizace Global 2000. Celá akce proběhla bez problémů a výtržností a
dvě hodiny po poledni byla zakončena podpisovou akcí. Všichni na místě podepsali
petici, kterou Děti Země pošlou přímo do Německa firmě Heidelberger Zement.
Za Vápenku a Mc Donald´s krásnější. I mezi kamením a šedými budovami
Vápenky Čertovy schody a.s. se daří růžím20. (kdř)
Stálým zaměstnancům zpravidla unikají změny na prostranstvích mezi budovami
uvnitř závodu i v jeho okolí uskutečňované nejen pro potěchu estétů a návštěv.
Jedním z příkladů je Vápenka Čertovy schody a.s., kde jsou parčíky a záhony už
samozřejmou součástí prostředí. Tato dceřiná společnost belgického koncernu Lhoist
S. A. věnovala na parkové úpravy a ozelenění nemalé prostředky, které nejsou
zdaleka poslední. Už loni v září zadala dílo berounskému zahradníkovi Perfekt zeleň
Luďka Hušnera. Jeho spolupracovníci osadili do trávníků na vrátnici vysoké jalovce,
zatravnili místa za skladem a za plnírnou pytlů. Nyní už tam kvetou růže a zakořenily
borovičky. Svah za pecemi osadili Hušnerovci skalníky, zakrslými dřevinami a
skupinami jalovců. …
Fakta o nové cementárně na Tmani. Starosta Zahořan Vlastimil Junek odmítá
nedávnou akci Dětí Země21. (md)
Své stanovisko k nedávnému pochodu za záchranu Českého krasu pořádanému
ekologickým hnutím Děti Země na trase z Berouna na Tmaň, poskytl našemu deníku
starosta obce Zahořany Vlastimil Junek:
V sobotu 17. srpna se konal poněkud exhibicionistický pochod Dětí Země z Berouna
na Tmaň pod vedením dr. Petrlíka. Podle jejich hesel chtějí zabránit výstavbě Nové
Králodvorské cementárny v oblasti Tmaně. To je zdánlivě bohulibý smysl činnosti
nejmladších ekologických nadšenců. Jak už to ale zpravidla bývá, všechno je jinak.
Je mi těch dětí líto, že se nechávají svádět k tak nesmyslným akcím. Proto považuji
za správné říci nejen jim několik závažných faktů, které staví argumenty dr. Petrlíka
ze stojky na hlavě zpátky na nohy. Chci také dopomoci tomu, aby zdravé nadšení
dětí pro ochranu přírody nebylo bůh ví proč zneužíváno k uplatnění podivných
osobních ambicí.
Sám jsem ve Velkolomu Čertovy schody pracoval jako dělník a nyní starostuji v obci,
která spadá do toxicky ohrožené berounské kotliny. Vím tedy, co říkám a nejsem ani
zdaleka sváděn zdánlivě líbivými slogany.
Pravda je tato: za prvé se k výrobě cementu nepoužívá nejčistší vápenec, ale jeho
odpady nezpracovatelné ve Vápence na Tmani. Za druhé: ekonomicky i ekologicky je
nejvýhodnější zpracovat tento odpad co nejblíže těžbě. Za třetí: rozsáhlá vlečka
vápenky na Tmani je schopna bez jakéhokoli zatěžování okolní přírody zajistit odvoz
vyrobeného cementu po kolejích. Za čtvrté: nová cementárna bude postavena na
základě nejmodernějších poznatků v dokonale větratelné vysoko položené oblasti
s prakticky zanedbatelným zatěžováním svého okolí. Za páté: naopak těžce
větratelná berounská kotlina je už nyní nadmíru zamořena nejrůznějšími zplodinami,
zejména v zimním období. Za šesté: čistý vápenec nebo vápno jsou nezbytné
produkty pro odsiřování hnědouhelných elektráren na severu Čech, přičemž vzniká
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další důležitý produkt sádra. Za sedmé odmítám směšné operování se jménem
cizího investora, který dokázal právě ve vápence, že ovládá perfektně efektivitu této
výroby. Za osmé nesmí se zapomínat, že existují různé konkurenční cementářské
lobby, které by chtěly pohltit český trh, a jsou to lobby nejen naše, ale i zahraniční.
Svědčí o tom účast rakouské „ekoložky“ na akci ve Tmani.
To jsou některá fakta, nad nimiž by se měly Děti Země a jejich vůdcové zamyslet.
Měly by se však zamyslet i nad dalšími fakty. Zejména pozoruhodná je velice nízká
účast Dětí Země dovezených z Prahy. V Tmani demonstrovalo asi 86 osob včetně
Dětí Země. Ve srovnání s tím, že obec Tmaň má 606 voličů, obec Suchomasty 326 a
Koněprusy 134, což je celkem 1066 voličů, lze oprávněně říci, že obyvatelé těchto
„ohrožených obcí“ neprojevili o akci vůbec žádný zájem. Tito občané totiž uvažují
zřejmě praktičtěji než pan Petrlík a jeho Děti, které by si měly všechna uvedená fakta
uvědomit.
Tmaňští se sejdou s cementáři. Starostka Keprová reagovala na dopis ing.
Kratochvíla22. (md)
Na žádost ředitele Cement Bohemia Praha ing. Ivana Kratochvíla o setkání
s představiteli Tmaně reagovala starostka obce Anna Keprová a pozvala zástupce
Cement Bohemia na pracovní jednání, které se uskuteční zítra večer na obecním
úřadu. „Jedná se spíše o orientační setkání, od něhož si neslibujeme žádné
výsledky,“ řekla nám Anna Keprová. „Spíš jsem vyhověla přání cementářů, kteří se
s námi chtějí sejít.“ Jak dále uvedla, na jednání měli být přítomni kromě ní také
všichni členové obecního zastupitelstva.
Zástupci cementářů se na Tmani chystají znovu osvětlit všechny aspekty projektu
Nové Králodvorské cementárny a otevřeně se s poslanci a starostkou obce
dohodnout na všech konkrétních podmínkách projektu.
Ekologický festival na Tmani23. (jp)
Poslední zářijový víkend proběhla ve Tmani závěrečná akce měsíce za Český kras,
folkový festival Zpívání o cementárně v Českém krasu.
Stále slábnoucí zájem veřejnosti o předchozí výlučně protestní akce vedl
organizátory k tomu, že jako vábničku využili tentokrát vystoupení některých předních
zástupců naší hudební scény (povětšinou folkové), kteří měli na tmaňské fotbalové
hřiště přilákat větší počet lidí.
Přesto, že počasí organizátorům po celé tři dny přálo a přesto, že na akci zvaly
plakáty nejen obyvatele Berouna a přilehlých obcí, ale i hudby chtivé Pražany,
neodpovídal počet návštěvníků ani zdaleka jiným hudebním setkáním pod otevřeným
nebem. S výjimkou hlavního sobotního koncertu, na kterém se sešlo něco přes
stovku diváků, byla na fotbalovém hřišti k vidění především žlutá trička organizátorů a
řídce obsazené minihlediště.
Ačkoli byl celý festival od počátku prezentován jako folkový, čekaly na diváky
sobotního hlavního programu i dvě exkurze mimo tento žánr – vystoupení exherečky
Jany Paulové se skupinou (podle plakátů měla hrát v pátek, nakonec však
organizátoři prohodili její vystoupení s Pavlem Dobešem) a duo Dáša Voňková –
Andrlová s Radimem Hladíkem. Vzhledem k tomu, že folkovou scénu zastupovali
především písničkáři, byla výrazně pestřejší hudba obou žánrových vetřelců vítaným
oživením programu.
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Žurnál, číslo 19, 8. října 1996.

17

Celý festival byl však oživován i jinak – v duchu samotného názvu. Vedle řady
informačních tiskovin, které byly v hojném množství k dispozici hned při vstupu na
hřiště, byli všichni přítomní prostřednictvím projevů průběžně informováni o pohledu
pořádajících organizací, některých účinkujících a hostů na plánovanou výstavbu
nové cementárny.
Vzhledem k důvodům, jež vedly k samotnému uspořádání celého festivalu (který byl
více protestem, než hudební přehlídkou) to byla věc očekávaná, vlastní forma a
obsah projevů některých řečníků však ukazoval na základní neznalost celé
problematiky.
Zejména z průvodního slova Báry Kašparové, která zastupovala Mírový klub Johna
Lennona a byla moderátorem celého festivalu, občas musel běhat mráz po zádech i
nejradikálnějším ekologům a profesionalita, serióznost a slušnost se při některých
jejích výrocích musely jen ustrašeně krčit v opačném rohu hřiště.
Děti se chystají do školy v přírodě. S obecním úřadem máme výbornou
spolupráci, říká Věra Sakáčová24. (tar)
Co všechno připravuje pro děti Mateřská škola v Tmani a co ve školce chybí, řekla
našemu deníku ředitelka Věra Sakáčová.
Školku navštěvuje 43 dětí a jsou rozděleny do dvou tříd. Mimo běžné výchovy, kterou
známe z každé mateřské školy, jsou pro děti v Tmani připravené čtyři kroužky. Jedná
se o výtvarný, hudební, tělesné výchovy se zaměřením na správné držení těla a
kroužek němčiny pro nejmenší. Připravujeme opět pobyt ve škole v přírodě, který
plně hradí náš obecní úřad, plavecký kurz v hořovickém plaveckém bazénu, pěší
výlety, návštěvu farmy s chovem koní. Mezi pravidelné akce patří také mikulášská
nadílka, vánoční besídka, dětský karneval a oslava dětského dne. Dvě učitelky nám
tady vedou dětskou logopedii, kterou využívají i děti ze školky v Suchomastech,
uvedla ředitelka Věra Sakáčová. Velkou oporou mateřské školy je obecní úřad.
V letošním roce se podařilo například položit nové lino, instalovat těsnění do oken,
plynofikovat celý areál a vybavit hrací kouty v učebnách. Pokud budou peníze,
plánují v Tmani pro příští rok vybavit školní zahradu.
Cementáři se včera sešli s Dětmi Země25. (md)
„Mějte ohled na mé nervy,“ řekl včera několikrát v průběhu diskuse se zástupci hnutí
Děti Země ředitel Cement Bohemia Praha ing. Ivan Kratochvíl. Setkání, které mělo
původně probíhat za zavřenými dveřmi, ale na žádost ekologů se ho zúčastnili také
novináři, probíhalo od samého počátku ve zbytečně nervózní atmosféře. Hned
úvodní řeč ing. Kratochvíla přerušil zástupce Dětí Země dr. Jindřich Petrlík tím, že si
vyžádal tříminutové limity pro jednotlivé diskutující a na stůl před sebe položil
hodinky. V průběhu prvních dvou hodin diskuse se opět hovořilo na téma stavby
Nové Králodvorské cementárny u Tmaně a využívání přírodních vápencových zdrojů
ve Velkolomu Čertovy schody. K tomu ing. Kratochvíl uvedl, že výše těžby ve VČS
není vůbec dána potřebami cementárny, ale vápenky, která do komplexu Cement
Bohemia nepatří. Nová cementárna bude podle jeho slov využívat jen tu část
vápenců, která má obsah CaO od nuly do 25 mm, ve vápence zůstává jako odpad a
je jinak nezpracovatelná. Činí asi dvacet procent současné těžby. Dále bude závod
zpracovávat podobný objem tzv. podsítného. „Kvůli cementárně nebude v lomu
vytěžena ani jediná tuna vysokoprocentního vápence navíc,“ zdůraznil několikrát ing.
Kratochvíl.
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70 let kostela na Tmani26. (och)
Letos v měsíci říjnu to bude již 70 let, kdy byl sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani
předán k bohoslužebným účelům prvním patriarchou Církve československé husitské
Dr. Karlem Farským. Více jak půl století existence sboru vykonalo své v řadách
příslušníků této církve, ale i na budově vlastní. V osmdesátých letech vyvstala
otázka, jak udržet sbor i nadále v přijatelném stavu. Vnitřní interiér byl vážně ohrožen
špatným stavem střešní krytiny. Díky obětavosti příslušníků této církve se ale
podařilo kostel bez jakékoli státní subvence opravit.
Dnes budova sboru se svoji šestimetrovou věží s třímetrovým kalichem a křížen,
symbolem této církve, tvoří krásnou dominantu obce.
Rada starších využívá svého církevního stánku nejen k bohoslužebným účelům, ale i
k pořádání koncertů duchovní a vážné hudby, které jsou hojně navštěvovány občany
z celého berounského regionu.
U příležitosti oslav tohoto výročí bude 28. října uspořádán od 15,00 hodin
v tmaňském kostele koncert spojený s bohoslužbami.
Obecní úřad bude bez komínů27. (ob)
„Kultura u nás trošičku pokulhává,“ konstatovala starostka Anna Keprová. „O to větší
radost jsme měli, když se nám po dlouhé době podařila pěkná posvícenská oslava.
Po třech letech zase do obce přijely houpačky a kolotoč, vydařila se taneční zábava
a přálo i počasí, takže snad všichni byli spokojeni.“
O posvícení už byla celá Tmaň pěkně upravená. Před obecním úřadem vznikla nová
parkovací plocha, kterou lemuje hezky upravená veřejná zeleň s lavičkami, přibyly i
kontejnery na tříděný odpad.
Úpravy kolem obecního úřadu jsou součástí zvelebování celé obce, které se provádí
postupně. Změnu doznává i samotný objekt obecního úřadu, kde se koncem října
začala dělat výměna střešní krytiny. Nová střecha bude z bramacu a práce provádí
místní stavební firma. Včetně zedničiny, budou se bourat i komíny, protože na Tmaň
byl zaveden plyn, a klempířských prací vyjde nové zastřešení maximálně na 250 tisíc
korun.
„Také jsme zkolaudovali dvě nové ulice, Přátelství a Budovatelů, a dokončena je
stavba nové trafostanice na Boru, kde se staví nové rodinné domky,“ uvedla Anna
Keprová. „Na jaře zde budeme dělat i nové veřejné osvětlení. V zástavbě rodinných
domků chceme pokračovat dál, ale ještě nemáme vykoupené všechny pozemky.“
Kromě toho obec získala do svého majetku další pozemky, kde do budoucna rovněž
plánuje výstavbu rodinných domků. V urbanistické studii této zástavby se počítá i
s vybudováním sportoviště, které by mělo sloužit nejen dětem, ale i dospělým.
Tmaňští občané chtějí bránit svou krajinu. Výstava fotografií o Českém krasu
se v úterý večer přesunula z Prahy do Tmaně28. (md)
Výstava fotografií s názvem Krajina a její lidé se v úterý večer přesunula z Prahy do
Tmaně. Expozice obsahuje přes třicet barevných a černobílých fotografií Zdeňka
Thomy a Ibry Ibrahimoviče. Ten se vernisáže osobně zúčastnil. „Chtěl bych svými
fotografiemi přispět do diskuse o životním prostředí. Chtěl bych, aby zdejší krajina
zůstala pořád pěkná,“ řekl autor fotografií, jejichž námětem se stala cementárna
v Králově Dvoře, lom Homolák, lom Kosov, pole, kde by měla stát nová cementárna
nebo Velkolom Čertovy schody. Za sérii fotografií o těžbě vápenců získal Ibra
26

Žurnál, číslo 19, 22. října 1996.
Berounský deník, středa 6. listopadu 1996.
28
Berounský deník, čtvrtek 28. listopadu 1996.
27

19

Ibrahimovič první místo v prestižní soutěži Czech Press Photo 1996 v kategorii
Příroda a životní prostředí.
„Na první pohled by se mohlo z posledního vývoje událostí zdát, že boj za snížení
těžby vápenců v této oblasti je pro občany již prohraný, ale není to tak. V současné
době se teprve rozhoduje o žalobě proti vydanému územnímu rozhodnutí na stavbu
tmaňské cementárny,“ řekl v úvodu dr. Jindřich Petrlík z organizace Děti Země, která
je hlavním pořadatelem výstavy. Podle něho není třeba ztrácet naději, dokud se na
poli za obcí ještě nezačalo stavět a dokud nemá společnost Cement Bohemia hotové
stavební řízení.
Úterní vernisáže se zúčastnilo přes padesát místních občanů, kteří si prohlédli
fotografie částečně rozvěšené po zdech místního kulturního domu a částečně
položené na zemi na cihlách.
„Mám rád obec, kde jsem se narodil a budu ji bránit,“ řekl pan Zach z Tmaně.
„Nechci, aby z ní naše děti a vnuci museli odejít, protože už se tu nebude moci žít.“
Podobného názoru je také Miloš Šmejkal z Tmaně: „Dokud nevyrovnáme ceny u nás
a v Německu, budou nám tu drancovat krajinu, protože je to pro ně výhodné.
V Králově Dvoře stojí cementárna a železárny. A kde je tam vidět nějaký blahobyt?
Je tam jen zničená krajina a půda. Já si ještě pamatuji kraj kolem Tmaně, když tu
nebyl velkolom. Tak nějak jsem si vždycky představoval ráj.“
Výstava, která byla zahájena v Praze, a nyní bude do 2. prosince ve Tmani, se
během příštího roku přesune postupně do Plzně, Brna, Berouna a dalších měst
České republiky.

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 v prosinci nekoná.
V lednu 2017 se mše sv. koná v obvyklém termínu, tj. čtvrtou sobotu v měsíci –
28. ledna 2017 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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Milí přátelé,
doba adventního očekávání, která se naplní o Vánocích, ukazuje k betlémským
jeslím. K Ježíši Kristu, který přišel a stal se světlem pro svět. Přišel, abychom poznali
Otce a přijali Jeho lásku. Připomínáme si Ježíšova slova: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Je to tajemství věků, které se nás
osudově dotýká, tajemství, které je zaznamenáno v Bibli a neodmyslitelně patří
k času očekávání Spasitele. S tím úzce souvisí tři důležitá slova.
Víra, naděje a láska.
Víra, že lidské bytí ve světě má hlubší rozměr a smysl, než by se zdálo.
Naděje, která je stále přítomná.
A nakonec Láska, která září jasněji než betlémská hvězda.
Láska, která v Ježíši Kristu sestoupila na Zemi.
Láska Boží, která vítězí nad každou temnotou.
Láska Boží, která přišla v betlémském dítěti
a dotýká se každého z nás.
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ADVENT A VÁNOCE
•
•
•
•

VE SBORU JIŘÍHO Z PODĚBRAD VE TMANI:
Adventní bohoslužby – neděle 4. prosince 2016 v 17 hodin.
Adventní koncert – neděle 18. prosince v 16 hodin – vystoupí Dětská
lidová muzika Notičky pod vedením Lenky Kolářové.
Sváteční bohoslužby se konají:
ŠTĚDRÝ DEN – Půlnoční – 24. prosince ve 24 hodin;
NOVÝ ROK – 1. ledna 2017 v 15 hodin.
Vánoční setkání dětí a rodičů se tradičně koná ve Sboru na Štědrý den
24. prosince 2016 ve 14 hodin.
Přejeme hojnost Božího požehnání a pokoje
R. Adamová, farářka a Jana Šmardová Koulová, kazatelka

•

•

Poděkování. Děkujeme velice Obci Tmaň za pomoc při rekonstrukci střechy sboru.
Omlouváme se také našim spoluobčanům za případné komplikace spojené s
rekonstrukcí a děkujeme Vám všem za pochopení a podporu. Práce pokračují a
věříme, že se podaří tuto fázi oprav dotáhnout ke zdárnému konci.
Říjen a listopad měly Světlušky opravdu nabitý:
• Chodili jsme do přírody, navštívili zahradnictví, vyráběli jsme z přírodních
materiálů dekorace, ale také jsme společně uklízeli okolí sboru (úklid listí na
zahradě i na chodnících) a bylo i dost legrace (např. při kreslení na chodníku).
• 28. říjen byl i pro nás dnem svátečním. Připomínali jsme si obnovení české
státnosti, a s některými dětmi jsme prožili společně skoro celý den. Vše začalo
dopoledním tvořením, které jsme si opravdu užili. Odpoledne jsme se dokázali
úplně ztišit při pietní akci na tmaňském hřbitově, kterou pořádala obec. Položili
jsme kytičku na hrob prof. Krbce a zapálili svíčku. Děti potěšilo společné focení se
skupinou mužů v dobových vojenských uniformách a možnost prohlédnout si
zblízka zbraně.
• Největší vytrvalci z řad Světlušek se vydali do nedalekých Koněprus na slavnost k
výročí české státnosti, zakončenou lampiónovým průvodem a položením věnce u
památníku padlých, kde pronesla krásnou řeč paní farářka Mgr. Růžena
Adamová.
• 2. listopadu jsme vzpomínali na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Děkujeme
všem, kteří přišli společně s námi zapálit světýlko do Sboru Jiřího z Poděbrad, a
věříme, že toto sdílení bylo pro všechny nevšedním zastavením. Rádi bychom z
prvního kroku udělali v příštích letech tradici.
• Všechny Světlušky se již připravují na ADVENT a těší se na tajemnou vánoční
dobu, čas plný světýlek a přání a očekávání nadpozemského doteku.
• 26. listopadu se rozsvítí vánoční stromek ve Tmani a symbolické adventní světlo
předají tmaňské Světlušky panu Bohumilu Stibalovi, který je zve do Zámeckého
dvora Všeradice na rozsvícení vánočního stromku.
• V neděli 18. prosince 2016 k nám do sboru zavítá Dětská lidová muzika Notičky.
Moc se těšíme a jsme zvědaví, co umí naši kamarádi. My se se Světluškami v
rámci vystoupení pochlubíme výstavkou našich výtvorů a fotografií z naší
celoroční činnosti. Začátek je v 16 hodin.
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•

Poslední schůzka Světlušek v tomto roce by měla být 22. prosince od 14 hodin a
pak se již sejdeme na Štědrý den 24. 12. 2016 ve 14 hodin při VÁNOČNÍM
SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ a na PŮLNOČNÍ - 24. 12. od 24 hodin – viz pozvánka
výše.
Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v prosinci 2016 otevřeno od středy do pátku od
8:30 do 16:30 hodin, v sobotu od 8:00 do 13:00 hodin, v neděli, pondělí a
úterý bude zavřeno – toto omezení se nevztahuje na prodej vánočních
stromků. Od 24. do 31. prosince 2016 bude zavřeno.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce,
truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
V naší nabídce máme 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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků (proti hasičskému areálu), vánočních ozdob,
dekorací a drobných dárků bude probíhat
od soboty 3. prosince 2016 do pátku 23. prosince 2016
v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Blíží se ke svému závěru další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se
pečlivě připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim
zákazníkům některé novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a na
výše uvedených našich webových stránkách.
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví
Tmaň v roce 2016 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2017!
Pozvánka na myslivecký ples
Myslivecký spolek HORA Tmaň srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna, Slavíků a Chodouně na MYSLIVECKÝ PLES, který se koná v Kulturním
domě ve Tmani v sobotu dne 7. ledna 2017 od 20:00 hodin, k tanci a poslechu
hraje skupina ÚŽAS. Bohatá tombola. Slosovatelné vstupenky budou za 100,- Kč.
Šťastný Nový rok 2017 přejí a na hojnou návštěvu se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Pozvání na Barokní roráty
Srdečně zveme na Barokní roráty aneb Radostné zpěvy adventní v podání Michaela
Pospíšila a souboru Ritornello v neděli 11. prosince 2016 v 15 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře. Předvánoční atmosféru dokreslí svit
svíček a po skončení šálek svařeného vína. Vstupné dobrovolné.
Spolek Pojďte a uvidíte, tel. 606 627 636, e-mail: pojdteauvidite@gmail.com .
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2016 a 1. ledna 2017
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
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Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

26.-27.11.2016

MUDr. Holman Josef
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Kaiser Zdeněk
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Karel Zdeněk
Beroun, Medicentrum
MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Medicentrum
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Kurťáková Katarína
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480

311 516 660

3.-4.12.2016
10.-11.12.2016
17.-18.12.2016
23.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.-28.12.2016
29.-30.12.2016
31.12.2016
1.1.2017

S p o r t o v n í

311 516 660
724 275 395
311 559 812
311 746 414
727 836 818
311 746 418
311 621 973
311 625 901
311 621 973
311 572 765
311 572 765

i n f o r m a c e

Oslavy 95 let sportu ve Tmani
O křtu knihy Historie sportu ve Tmani jsme informovali v listopadovém vydání
OBZORU. O jedné z akcí tam byla však pouze poznámka, že se konala bez uvedení
dalších konkrétních detailů – ty jsou na následujících řádcích.
V rámci celodenních oslav u příležitosti křtu knihy Historie sportu ve Tmani se také
uskutečnilo v úvodu sportovní části přátelské fotbalové utkání Stará Garda VČS
Tmaň – výběr firmy Zeppelin 5:3 (1:1) – penalty 3:4. Týmy nastoupily v těchto
sestavách: SG Tmaň – Kincl Vladimír v bráně, Zdeněk Tlach, Piskáček Miroslav,
Fiala Miroslav, Svoboda Stanislav, Zikmund Jan, Fišer Ladislav ml., Pátecký Pavel,
Krejčí Miroslav, Malík Slavomír. SG Zeppelin – Pavel Škopek, Jiří Kotrč, Jan Velebil,
Marek Sewiora, Petr Sudek, Petr Vanc, Jiří Král (brankař), Jiří Bešťák.
V první půli oba týmy výborně bránili. Na branky šlo málo střel, skóre otevřel Tlach
Zdeněk, když si naběhl mezi obránce a koníčkem překvapil brankáře, soupeř po
chvíli vyrovnal ukázkovým ťukesem do prázdné brány – Velebil 1:1. Ve druhé půli
docházely síly a přibývalo šancí. Na 2:1 uklidil míč po biliáru narážeček Zikmund, na
2:2 srovnal Sewiora prudkou ranou k tyči, 3:2 Pátecký tečoval před brankářem střelu
Fišera, 4:2 Svoboda po nahrávce Tlacha, 5:2 Fiala ve skluzu umístil míč do
protipohybu brankáře. Skóre uzavřel na 5:3 tečovanou střelou k tyči Vanc. Pro
diváky následovaly pokutové kopy. Ovšem snaha se předvést svazovala střelcům
nohy a až osmý pokutový kop skončil v síti. Tým Zeppelinu byl hnán za úspěchem
svým realizačním týmem a rodinnými příslušníky, kteří bouřlivě fandili, a v posledních
4 sériích zvrátil výsledek ve svůj prospěch – 3:4. Utkání plynulo v přátelské
atmosféře a rozhodčí měl minimum práce.
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Dodejme ještě, že této události věnoval svou pozornost také Berounský deník - a to
dokonce dvakrát. Poprvé to bylo v úterý 25. října 2016 v příspěvku věnovaném
sobotním a nedělním výsledkům zápasů IV. třídy, kde bylo lakonické konstatování,
že „vedoucí trio čtvrté třídy shodně vyhrálo stejně jako Tmaň, která si výhrou nad
Újezdem B zpestřila oslavy 95 let sportování v obci“. Podruhé to bylo v pondělí 31.
října 2016, kde jsme si mohli přečíst obsáhlou a podrobnou reportáž z této akce
doplněnou šesti barevnými fotografiemi z různých fází průběhu oslav.
Výbor TJ VČS Tmaň, z.s. tímto děkuje panu Jaroslavu Horáčkovi za zpracování
dokumentace o historii sportu ve Tmani a přípravu publikace představené na oslavách
95 let sportování v obci, děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě oslav a zajištění
jejich úspěšného průběhu a návštěvníkům, kteří v tak hojném počtu na oslavy přišli,
za jejich kladnou odezvu na společenské a sportovní části oslav.

Vážení spoluobčané!

MILÉ PROŽITÍ LETOŠNÍCH VÁNOC
– svátků radosti, míru a klidu, svátků lásky a přátelské pohody,
hodně dárků pod stromečkem, především pak zdraví, štěstí, životní
spokojenosti, mnoho osobních a pracovních úspěchů
a život v míru

V NOVÉM ROCE 2017
přejí všem občanům Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
a jejich rodinám
členové zastupitelstva obce:
Eschner Jiří, Ježková Martina, Karmazín Jaroslav,
Mgr. Kepková Miroslava, Kiml Antonín, Mgr. Laňová Hana,
Malík Slavomír, Mgr. Pavlásek Pavel ml.,
Mgr. Pavlásek Pavel st., Plátěnka Jan, Reková Petra,
Rysová Jarmila, Sakáč Josef, Sudík Roman, Vinš Zdeněk,
pracovnice Obecního úřadu ve Tmani:
Ing. Foltýnová Petra, Soukupová Jiřina a Vinšová Petra
a redakční kolektiv informačního časopisu OBZOR.
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. prosince 2016.
Cena výtisku 3,- Kč.
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