OBZOR
Informační časopis
Ročník XXX.

Leden 2018

Číslo 1/2018 (334)

Plesová sezóna 2018 ve Tmani začíná …
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 13. ledna 2018
od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina ÚŽAS.
Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí!
Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek
v den konání plesu od 9:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Šťastný nový rok 2018 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí dne 11. prosince 2017
V pondělí dne 11. prosince 2017 se konalo od 19:00 hodin poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň v kalendářním roce 2017. Na stránkách OBZORU přinášíme
základní materiály z tohoto jednání.
Zápis č.6/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 11. 12. 2017 v Kulturním domě ve Tmani
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň (dále jen „VZZO“) bylo zahájeno v 19:00 hod., a
skončilo ve 23:30 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo zprvu přítomno 13 zastupitelů,
později bylo přítomno všech 15 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání. Zasedání se zúčastnilo 44 občanů obce.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Pavel Pavlásek ml. (starosta obce), Jan Plátěnka (místostarosta
obce), Antonín Kiml (místostarosta), Jiří Eschner, Martina Ježková, Jaroslav Karmazín, Mgr.
Miroslava Kepková, Mgr. Hana Laňová, Slavomír Malík, Mgr. Pavel Pavlásek st., Petra
Reková, Jarmila Rysová, Josef Sakáč, Roman Sudík a Zdeněk Vinš.
K bodu l. a 2.
VZZO zahájil a řídil starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
Schválení, popř. doplnění programu.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s navrženým programem a návrhem jeho doplnění –
bod 10 zařadit nakonec, bod 13 nahradit Přijetím daru od Vápenky Čertovy schody za
účelem podpory NO CČSH ve Tmani, bod 14 nahradit Poskytnutím daru NO CČSH, bod 15
nahradit Rozpočtovými změnami č. 12, bod 16 nahradit Rozpočtem obce na rok 2018 a
nahrazené body přesunout nakonec.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého VZZO.
4. Zpráva revizního a kontrolního výboru.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Zpráva z Rady obce.
7. Obecně závazné vyhlášky o vymezení školských obvodů.
8. Plánovací smlouva na výstavbu technické infrastruktury v ulici Gregoryho.
9. Strategický rozvojový dokument „Plán rozvoje obce Tmaň“.
10. Podání žádosti o dotaci z programu MMR na výstavbu komunikace Travnatka.
11. Podání žádosti o dotaci z programu MMR na stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“.
12. Záměr požádat Středočeský kraj o pozemky a recipročně nabídnout pozemky ve
vlastnictví obce Tmaň.
13. Přijetí daru na základě smlouvy s Vápenkou Čertovy schody za účelem podpory NO
CČSH ve Tmani.
14. Poskytnutí daru NO CČSH ve Tmani na základě smlouvy.
15. Rozpočtové změny č. 12.
16. Rozpočet obce Tmaň na rok 2018.
17. Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň v roce 2018.
18. Plán práce ZO a RO v roce 2018.
19. Řešení stavu kulturní památky „Zámek ve Tmani“.
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20. Diskuse.
21. Závěr a usnesení.
Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu:
Do návrhové komise byly navrženy Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Jiří Eschner a Josef Sakáč.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Petru Rekovou a Mgr. Miroslava Kepková
a ověřovateli zápisu Jiřího Eschnera a Josefa Sakáče.
K bodu 3. a 4.
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z minulého VZZO a seznámil přítomné s
kontrolou zápisů z VZZO včetně usnesení bez nedostatků.
Zpráva revizního a kontrolního výboru.
Pan Jiří Eschner přednesl zprávu kontrolního výboru.
K bodu 5.
Zpráva finančního výboru.
Zprávu finančního výboru přednesla Mgr. Hana Laňová, hlavním bodem byl rozbor
hospodaření obce za předchozí měsíce.
K bodu 6.
Zpráva z rady obce.
Starosta obce Tmaň přednesl zprávu z rady obce, jejíž hlavní body byly:
Hlavní body:
• ukončení KoPÚ v katastrálním území Tmaně a Lounína;
• stavební úpravy v prostoru kadeřnictví;
• návrh opatření na opravy lodžií bytu v domě 178;
• realizace dětského hřiště Na Boru;
• dopravní značení a řešení parkování v obci;
• poskytnutí daru Náboženské obci CČSH od Vápenky Čertovy schody;
• navýšení kapacity školní družiny o 30 míst;
• schválení střednědobého rozpočtového výhledu a rozpočet ZŠ a MŠ TMAŇ;
• návrh rozpočtu obce Tmaň;
• doplnění analytické části strategického rozvojového dokumentu v aplikaci OBCEPRO;
• plánovací smlouva s manželi Cholevovými;
• plán práce ZO a RO na rok 2018;
• řešení stavu zámku ve Tmani.
K bodu 7.
Obecně závazné vyhlášky o vymezení školských obvodů.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Hlasování o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
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Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017.
K bodu 8.
Plánovací smlouva na výstavbu technické infrastruktury v ulici Gregoryho.
pí. Bucková: jestli budou také přípojky na plyn, je tam přeci jen více parcel
p. Pavlásek: od ostatních majitelů pozemků není zájem darovat část pozemku na výstavbu
infrastruktury
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo plánovací smlouvu s manželi Cholevovými.
K bodu 9.
Strategický rozvojový dokument „Plán rozvoje obce Tmaň“.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné se strategickým rozvojovým dokumentem.
O Strategickém rozvojovém dokumentu není možné hlasovat, protože jsou v dokumentu
nedostatky a chyby.
K bodu 10.
Podání žádosti o dotaci z programu MMR na výstavbu komunikace Travnatka.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z programu
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, dotační titul č. 5 – podpora obnovy
místních komunikací pro stavbu v ulici Travnatka. Obec disponuje finančními prostředky ve
výši vlastní spoluúčasti.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podání žádosti o dotaci z MMR na výstavbu
komunikace Travnatka.
K bodu 11.
Podání žádosti o dotaci z programu MMR na stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z programu
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, dotační titul č. 6 – podpora obnovy
sportovní infrastruktury pro stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“. Obec disponuje
finančními prostředky ve výši vlastní spoluúčasti.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podání žádosti o dotaci z MMR na stavbu
„Přístavba zázemí sportoviště Tmani“.
K bodu 12.
Záměr požádat Středočeský kraj o pozemky a recipročně nabídnout pozemky ve
vlastnictví obce Tmaň
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Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželi 2 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo Záměr požádat Středočeský kraj o pozemky a recipročně
nabídnout pozemky ve vlastnictví obce.
K bodu 13.
Přijetí daru na základě smlouvy s Vápenkou Čertovy schody za účelem podpory
Náboženské obce CČSH ve Tmani.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné a přijetí daru ve výši 150 000 Kč na základě smlouvy
s Vápenkou Čertovy schody za účelem podpory NO CČSH ve Tmani.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo přijetí daru od Vápenky Čertovy schody pro NO
CČSH ve Tmani.
K bodu 14.
Poskytnutí daru NO CČSH ve Tmani na základě smlouvy
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné o poskytnutí daru NO CČSH ve Tmani ve výši
150 000 Kč na základě darovací smlouvy.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo poskytnutí daru NO CČSH ve Tmani.
K bodu 15.
Rozpočtové změny č. 12.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s rozpočtovými změnami. Rozpočtové změny se
týkají dotace na sociální službu a přijetí daru od Vápenky Čertovy schody.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 1 člen zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 12.
K bodu 16.
Rozpočet obce Tmaň na rok 2018.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s rozpočtem obce Tmaň na rok 2018. Rozpočet
obce Tmaň je plánovaný jako schodkový. Plánované příjmy jsou ve výši 18 381 000 Kč a
plánované výdaje ve výši 26 426 726 Kč.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
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Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Rozpočet obce Tmaň na rok 2018.
K bodu 17.
Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň v roce 2018.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné se změnami v Zásadách poskytování dotací a
příspěvků z rozpočtu obce Tmaň v roce 2018. Změny v zásadách jsou v termínech pro
předložení žádosti a to do 6. 2. 2018, 1. 6. 2018 a 7. 9. 2018.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu
obce Tmaň v roce 2018.
K bodu 18.
Plán práce ZO a RO v roce 2018.
Starosta obce Tmaň seznámil zastupitelstvo obce a radu obce s plánem práce na rok 2018.
V plánu práce byla doplněna změna, a to o VZZO konané dne 8. 1. 2018.
Hlasování o plánovací smlouvě:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo Plán práce zastupitelstva obce a rady obce v roce 2018.
K bodu 19. a 20.
Řešení stavu kulturní památky „Zámek ve Tmani“.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné se změnami ve vlastnictví od 90. let a dále
s vývojem současné situace v areálu zámku. Představil následující dokumenty:
• současná situace zámku;
• znalecký posudek o ceně obvyklé od pana Luboše Šimůnka;
• odhadovaná cena rekonstrukce budovy zámku od architekta Ing. Ivana Vavříka;
• zápis č. 21/2017 z Rady obce.
Z diskuze vyplynulo:
• hledat partnery na úrovni územně správních celků pro případnou koupi areálu zámku ve
Tmani;
• zadání vypracování objemové a provozní studie a statického posudku areálu zámku ve
Tmani;
• připravení ankety pro občany k vyjádření k této situaci.
K bodu 21.
Usnesení a závěr.
Starosta obce Tmaň předal slovo předsedkyni návrhové komise paní Mgr. Miroslavě
Kepkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o bodu III. podbod 3
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželi 2 členové zastupitelstva.

6

Hlasování o návrhu usnesení:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 11. 12. 2017 od 19:00 hod.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, ukončil starosta
schůzi VZZO ve 23:30 hod.
Zpráva z Rady obce přednesená na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném
dne 11. prosince 2017 starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření Rady obce vás seznámím s akcemi, které zajišťovala a projednávala Rada obce
v období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
• Na podzimních zasedáních Rady obce byly projednávány postupy po ukončení
komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Tmaň a
Lounín, jako stanovení priorit v tzv. plánu společných zařízení, vytýčení obecních
pozemků, příprava záměru pachtu zemědělské půdy (obecních pozemků) apod.,
v návaznosti na vytýčení bylo rozhodnuto realizovat výsadbu podél cesty ke sběrnému
dvoru, kde dřeviny v minulosti zestárly a zjara tohoto roku z většiny vyklučeny. Vzhledem
k rozsahu, pokročilé roční době a dalšímu, byla výsadba zrealizována svépomocí.
S některými vlastníky byly vedeny rozhovory týkající se možné směny pozemků po KoPÚ
a o těchto jednáních byla informována Rada obce, kde bylo téma volně diskutováno.
• V souvislosti s ukončením provozu kadeřnictví po návštěvě pracovnice KHS bylo zadáno
zpracování projektu úprav prostor kadeřnictví. Protože neexistuje stavební dokumentace
k objektu, předcházelo zpracování návrhu úprav zaměření prostor s vytvořením dílčí
dokumentace geodetem Ing. Jordákem. Dalším úskalím jsou požadavky stavebního
úřadu, tj. dokladování kolaudace části objektu jako kadeřnictví. Kolaudačním
rozhodnutím nedisponujeme, a pokud jej v nejbližších dnech nezískáme, zvýší to náklady
a časové nároky na stavební dokumentaci.
• V návaznosti na uvedené bylo zadáno Ing. arch. Šromovi zpracování dokumentace
stavebních částí pro budovu obecního úřadu a hostinství, ke kterému dokumentace
rovněž neexistuje.
• Po upozornění uživatele bytu v domě č.p. 178 na závadu na lodžii vyhledala obec
stavebního odborníka – Ing. Krůtu, aby posoudil a navrhl opatření na opravy a kotvení
ocelových lodžií na jižní straně domu. Posudek a návrh řešení v ceně cca 20.000,- Kč je
nyní objednán a v roce 2018 by mělo dojít k realizaci oprav.
• V průběhu listopadu byly dále osazeny herní prvky na pozemku parc.č. 115/114 v lokalitě
Na Boru a na výjezdu z obce směrem ke Sběrnému dvoru. Tyto prvky jsou hrazeny
jednak z prostředků obce, jednak z dotace Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Dopadové plochy zhotovila obec svépomocí a během zimy a jara dojde ještě
k úpravě povrchu a osetí plochy dětského hřiště na uvedeném pozemku.
• Rada obce také schválila nabídku ve výši 70.000,- Kč na provedení dopravního znační
od firmy ADSUM, která zpracovávala projekt na parkování. Zpracování projektu a jeho
projednání trvalo cca ¾ roku a asi třikrát se opakovalo. V současnosti je osazeno svislé
značení a při příznivém počasí bude doplněno vodorovné značení.
• Rada obce se také seznámila s dopisem Dopravního inspektorátu Beroun adresovaným
Obecnímu úřadu ve Tmani s upozorněním na nesprávné parkování na silnici III. třídy
před základní školou se žádostí o odpověď. Poté byl osloven technický ředitel
společnosti ADSUM, aby navrhl řešení zjednosměrnění ulice K Sídlišti a Jednoty spolu
se systémem parkování. Poté proběhla s osloveným odborníkem pochůzka po všech
třech místech. Obec nyní čeká na nabídku.
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Poté, co obec získala kladná stanoviska Hasičského záchranného sboru Beroun a
Dopravního inspektorátu Beroun, proběhla úspěšná kolaudační prohlídka na stavbě
přechodu v ulici K Sídlišti a v lokalitě Na Boru v ulici Pod Vodojemem. Vyrozumění jsme
ještě neobdrželi, zbývá prověřit poslední skutečnosti ze strany Odboru dopravy
Městského úřadu Beroun.
Rada obce dále schválila kupní smlouvu s Městysem Karlštejn na koupi zásahového
vozidla CAS T 815. Vozidlo je v současnosti již zařazeno do integrovaného záchranného
systému a absolvovalo v listopadu „praktickou zkoušku“ při mytí autováhy v akciové
společnosti Vápenka Čertovy schody Tmaň.
Obec také zprostředkovala schůzku zástupců Náboženské obce Církve československé
husitské ve Tmani s ředitelem závodu Vápenka Čertovy schody Ing. Josefem Pintou.
Výsledkem je podpora oprav na Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani ze strany tohoto
výrobního subjektu, která vyústila v poskytnutí daru Náboženské obci Církve
československé husitské ve Tmani.
Rada obce dále schválila také:
o změny v užívání Sociálního fondu;
o rozpočtové změny č. 9 a 10;
o užívání razítka se znakem obce;
o žádost o dotaci základní organizace Českého svazu chovatelů drobného
zvířectva Suchomasty o dotaci ve výši 8.000,- Kč;
o záměr o pronájmu nebytových prostor Kulturního domu;
o dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na sociální službu;
o zřízení zpevněné plochy u domu č.p. 145;
o plán inventur za rok 2017.
Rada projednala otázku veřejného pořádku a nočního klidu v souvislosti s pronájmy
Kulturního domu. Projednání vyústilo v rozhodnutí pronajímat a zapůjčovat velký sál
Kulturního domu pouze místním subjektům.
Po zkušenostech ze začátku školního roku a po konzultaci s ředitelkou ZŠ a MŠ Tmaň
Mgr. Růženou Kybikásovou Rada obce projednala podání žádosti o zvýšení kapacity
školní družiny o 30 míst. V současné době je ve věci již vydáno Krajským úřadem
Středočeského kraje rozhodnutí o navýšení kapacity.
Rada obce schválila rovněž střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Tmaň poté, co byly vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu.
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Tmaň na rok 2018 doplnění analytické části
strategického rozvojového dokumentu v aplikaci OBCEPRO. Komise životního prostředí
a Rada obce projednaly doplnění materiálu a dnes jej předkládají ke schválení. Rada
obce v minulosti také schválila podmínky stanovení v návrhu plánovací smlouvy
s manželi Cholevovými o podílu na výstavbě kanalizace a vodovodu v ulici Gregoryho.
Rada obce projednala plán práce zastupitelstva obce a Rady obce na rok 2018 a
doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit.
Dne 28. listopadu 2017 proběhlo úspěšně také výběrové řízení na pozici pracovnici
obecního úřadu na dobu určitou jako náhradu za mateřskou dovolenou.
Rada obce také několikrát projednávala otázku řešení stavu zámku ve Tmani a
zformulovala postoj k celé záležitosti, s nímž budete seznámeni při projednávání tohoto
bodu programu.

Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na rok 2018
Stálý program zasedání Rady obce:
1) kontrola zápisu z posledního zasedání RO
2) došlá pošta
3) zprávy z výborů a komisí
4) různé

8

Termín zasedání
Středa dne 10. ledna 2018
Středa dne 24. ledna 2018
Středa dne 7. února 2018
Středa dne 21. února 2018
Středa dne 7. března 2018
Středa dne 21. března 2018
Středa dne 4. dubna 2018
Středa dne 18. dubna 2018
Středa dne 2. května 2018
Středa dne 16. května 2018
Středa dne 30. května 2018
Středa dne 13. června 2018
Středa dne 27. června 2018
Středa dne 11. července 2018
Středa dne 8. srpna 2018.
Středa dne 29. srpna 2018.
Středa dne 12. září 2018.
Středa dne 26. září 2018.
Středa dne 10. října 2018.
Středa dne 24. října 2018.
Středa dne 7. listopadu 2018.
Středa dne 21. listopadu 2018.
Středa dne 5. prosince 2018.
Středa dne 19. prosince 2018.

Program zasedání
zpráva ŽP a VP
zpráva finančního výboru
zpráva kontrolního revizního výboru
•
•

•
•

příprava zprávy RO pro zasedání ZO
zpráva komise školské a kulturní
zpráva SPOZ
zpráva sociální komise
zpráva komise ŽP a VP
zpráva finančního výboru
příprava zprávy RO pro zasedání ZO;
zpráva kontrolního a revizního výboru;
zpráva komise ŽP a VP
zpráva finančního výboru
zpráva kontrolního a revizního výboru
příprava zprávy RO pro zasedání ZO
zpráva komise školské a kulturní
zpráva SPOZ
zpráva komise ŽP a VP
zpráva sociální komise

•
•

příprava zprávy RO pro zasedání ZO;
zpráva finančního výboru;
zpráva kontrolního a revizního výboru

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2018:
• pondělí 8. ledna 2018;
• pondělí 19. března 2018;
• pondělí 11. června 2018;
• pondělí 10. září 2018;
• pondělí 10. prosince 2018.

I.

II.

Usnesení č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 11. prosince 2017
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce a zprávu
revizního a kontrolního výboru přednesenou jejím předsedou p. Jiřím Eschnerem;
2) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru p. Mgr. Hanou
Laňovou;
3) zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy.
2) Plánovací smlouvu s manželi Filipem a Terezou Cholevovými.
3) Podání žádosti o dotaci z Programu 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, dotační titul č. 5 – podpora obnovy
místních komunikací pro stavbu v ulici Travnatka. Obec disponuje finančními
prostředky ve výši vlastní spoluúčasti.
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III.

4) Podání žádosti o dotaci z Programu 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, dotační titul č. 6 – podpora obnovy
sportovní infrastruktury pro stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“. Obec
disponuje finančními prostředky ve výši vlastní spoluúčasti.
5) Záměr požádat Středočeský kraj o bezúplatný převoz pozemků v majetku
Středočeského kraje a současně darovat Středočeskému kraji pozemky obce.
6) Přijetí daru 150 000 Kč na základě smlouvy s Vápenkou Čertovy schody za
účelem podpory Náboženské obce CČSH ve Tmani.
7) Poskytnutí daru Náboženské obci CČSH ve Tmani ve výši 150 000 Kč na základě
darovací smlouvy.
8) Rozpočtové změny č. 12.
9) Schodkový rozpočet Obce Tmaň na rok 2018 v paragrafovém znění v podobě,
v jaké byl vyvěšen.
10) Směrnici č. III/2017 o poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň
v roce 2018.
11) Plán práce zastupitelstva a rady obce na rok 2018, který je doplněn o VZZO
konané dne 8. ledna 2018.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Dopracovat a opravit položky v kolonce náklady ve Strategickém rozvojovém
dokumentu Program rozvoje obce a poslat je k připomínkování zastupitelstvu
obce do 22. prosince 2017 a poté předložit k projednání na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 8. ledna 2018.
2) Hledat partnery na úrovni územně správních celků pro případnou koupi areálu
zámku ve Tmani.
3) Zadat vypracování objemové a provozní studie a statického posudku areálu
zámku ve Tmani.
4) Připravit anketu pro občany.
5) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
6) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

Prezidentské volby 2018
Termín prezidentských voleb vyhlašuje Senát, konkrétně předseda Senátu, nejpozději 90
dnů před konáním voleb. Volby prezidenta se pak musí konat nejpozději 30 dnů před
uplynutím volebního období současného prezidenta, Miloš Zeman skládal prezidentský slib
8. března 2013. První kolo prezidentských voleb tak bylo stanoveno na polovinu ledna,
konkrétně na 12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo se bude konat dva týdny poté: 26. a 27.
ledna. Dle zákona se volební místnosti vždy otevřou v pátek a v sobotu, konkrétně od 14 do
22 během pátečního odpoledne a od 8 do 14 během sobotního dopoledne. Volební systém
byl vybrán dvoukolový většinový, tedy ten samý, kterým volíme také senátory. Volební právo
mají občané ČR starší 18 let. V první kole vybírají z kandidátů, kteří splnili podmínku pro
kandidaturu, a jednomu z nich udělují svůj hlas. Pokud v prvním kole získá některý z
kandidátů více než 50 % hlasů, tak je zvolen prezidentem ČR. Pokud žádný z kandidátů
nadpoloviční množství hlasů nezíská, tak se koná druhé kolo volby, do kterého postupují dva
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Vyhrává ten, který získá více hlasů.
Kandidát na prezidenta musí být svéprávným občanem ČR a musí být starší 40 let. Každý
prezident může sloužit pouze dvě volební období, potřetí už kandidovat nemůže.
Volební lístky distribuují obce dle volebních obvodů v dostatečném časovém předstihu před
volbami, nejpozději je musíte dostat 3 dny před začátkem voleb. Volební lístky přijdou na
adresu stálého bydliště, v neoznačené obálce najdete lístky všech kandidátů. Pokud se k
vám volební lístky nedostanou, nebo je například ztratíte, či zapomenete doma, tak volební
lístky budou volně dostupné ve volebních místnostech.
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Informace o počtu a sídle volebních okresků
pro volbu prezidenta České republiky
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Informace o změně daně z nemovitých věcí od 1. ledna 2018
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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 roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
•

•

•

•

•

Koncem listopadu proběhl v naší škole projektový den zaměřený na dopravní výchovu
pod vedením p. Tomáše Kvasničky z AUTOŠKOLY KVASNIČKA. V pátek 24. listopadu
napjatě poslouchali teoretickou část páťáci, kteří již mají určité zkušenosti, protože se
tohoto projektu účastnili také v loňském školním roce. Ve středu 29. listopadu se ho pak
účastnili také naši čtvrťáci, kteří se už nemohli dočkat. Žáci takto získávali důležité
vědomosti a upevnili si své znalosti ohledně bezpečného chování dětí v silničním
provozu, předvídání rizik i správného vyhodnocování dopravní situace. Zabývali se také
teorií a pravidly jízdy na jízdním kole i povinnou výbavou nejen kola, ale i cyklisty.
Dokonce sami navrhovali dopravní značky, které ještě u nás chybí. V jarních měsících se
ještě mohou těšit na praktickou část tohoto projektu, která se uskuteční na dopravním
hřišti v Berouně, kde budou děti moci po úspěšném složení zkoušky získat průkaz
cyklisty. Už se všichni moc těšíme.
Klub důchodců ve Tmani již tradičně pořádal o víkendu v přístavbě KD krásnou výstavu,
která na všechny návštěvníky dýchla předvánoční náladu. V pondělí 27. listopadu jsme
na ni byli pozváni i my a nelitovali jsme. Nakoupili jsme si mnoho vánočních dárků pro
naše blízké a obdivovali jsme krásné vánoční svícny, křehkou keramiku, lehoučké
andělíčky, háčkované a pletené postavičky, lesklé šperky a další výrobky, které vyrobily
šikovné ruce našich seniorů. Moc jim za krásnou výstavu, milé přijetí i sladkou odměnu v
podobě perníčku, které jsme mohli ochutnat, děkujeme!
V úterý dne 5. prosince se uskutečnila na naší škole Mikulášská nadílka. Mikuláš se
svými pomocníky, andělem, čertem a čerticí, předal dětem nadílku v podobě sladkostí i
zdravého ovoce od pana Skučka, kterému patří naše velké díky. Každá třída si připravila
básničky a písničky, některé děti i nakreslily obrázek jako poděkování za vzácnou
návštěvu. Velké poděkování za krásně prožité dopoledne s Mikulášem patří také paní
Janě Šmídové a ostatním, kteří se na něm podíleli. Děkujeme.
V neděli 3. prosince proběhla v Berouně soutěž nazvaná Berounská vzduchovka.
Této soutěže se zúčastnilo několik našich spolužáků a mezi nimi i Bára Macourková z V.
třídy, která se umístila v kategorii mladších dívek i v kategorii mladších žáků na skvělém
druhém místě. Všichni jí moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší
školy.
Regionální výtvarná soutěž malotřídních škol s tématem České památky = české dědictví
zná už své oceněné. Jsme rádi, že jsme mohli předat diplomy a malé ceny hned 4 našim
žákyním! Ve svých kategoriích se nejlépe umístila Adéla Petráková z I. třídy – 1. místo,
Sabina Gnojková V. třída – 1. místo, Hanka Nováková III. třída – 2. místo a Kateřina
Šilhavá IV. tř. – 3. místo. Všem našim výtvarnicím gratulujeme!

Mateřská škola Tmaň
•

•

V úterý 5. prosince jsme všichni s obrovským napětím očekávali příchod Mikuláše,
anděla a čerta. Když přišli, báli jsme se jen trošinku. Zazpívali jsme vánoční píseň a
zatancovali. Od Mikuláše jsme dostali obrovskou pochvalu a také zdravé dobroty, anděl
udělal dětem radost zlatou hvězdičkou. Ti odvážnější z nás, se šli podívat na
strašidelného čerta, který čekal na chodbě školky. Mikulášovi jsme slíbili, že se
polepšíme a budeme hodní.
Začátkem prosince se uskutečnily ve školce vánoční dílničky. V tento adventní čas přišlo
do školky mnoho rodičů a sourozenců, kteří se svými dětmi vyráběli Mikuláše, anděly a
vánoční dárkové taštičky. Tvoření se všem dařilo a domů si odnesli krásnou vánoční
dekoraci.
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•
•

•

•

V neděli 10. prosince se v Kulturním domě konala Mikulášská nadílka, kterou pořádal
Obecní úřad ve spolupráci s naší školou. Děti zpívaly, tančily a soutěžily. Později přišel i
Mikuláš s andělem s knihou hříchů. Děti jim přednesly básničku a slíbily, že budou hodní.
Dne 13. prosince jsme navštívily zámek v Hořovicích. Z celého zámku dýchala vánoční
atmosféra. Zámek byl krásně vánočně vyzdobený. Prohlédli jsme si reprezentační
prostory prvního patra zámku. Paní průvodkyně nám vyprávěla o vánočních lidových
tradicích a některé zajímavosti z historie zámku. Po skončení prohlídky zámku jsme
navštívily výstavu her a hraček, s kterými si hrálí malí princové a princezny žijících na
zámku. Děti se dozvěděly, kde byl vyroben první plyšový medvídek, jak vypadali dříve
domečky pro panenky, a nakonec je čekal osvícený model železnice.
V úterý 19. prosince se uskutečnila generální zkouška Vánoční besídky všech dětí ze
školky. Na vystoupení se přišli podívat kamarádi ze základní školy. Zazpívali jsme jim
vánoční koledy, přednesli básně a zatančili. Odměnou nám byl obrovský potlesk. Děti si
na závěr společně zazpívaly a zatančily. Odpoledne jsme vánoční besídku ukázali
rodičům a svým nejbližším. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoční svátky, plné pohody
a radosti.
Mateřská škola bude v období vánočních prázdnin uzavřena, a to od 27. prosince 2017
do 1. ledna 2018.

Zahájení Adventu ve Tmani
V sobotu 2. prosince 2017 jsem přivítala všechny lidičky na zahájení letošního adventního
období. Sešli jsme se takto již pošesté a opět jsme dodrželi tradiční zahájení – zapálení první
svíce na adventním věnci, rozsvícení vánočního stromku. Zapálení první svíčky na
adventním věnci a rozsvícení vánočního stromku provedl starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek
ml. Předání světla z první adventní svíce do Všeradic jako poselství šíření předvánočního
pokoje a míru, se ujaly děti ze Světlušek z kostela Církve československé husitské.
Každoročně vyslovuji přání, abychom dokázali projít adventní dobou v klidu a v pohodě,
abychom se dokázali věnovat našim nejbližším a zažili tak společně radostné chvíle, na
které budeme moci vzpomínat. Vždyť právě společný prožitek s těmi, které máme nejraději,
je nenahraditelný a vždy na něj vzpomínáme s láskou v srdci a jasnou myslí.
Nedávejme si v tomto ohledu vysoké cíle, bývají většinou nesplnitelné, ale zkusme sobě a
našim dětem dopřát to, co opravdu každý můžeme bez velké námahy učinit hned. Sednout si
s dětmi u zapálené svíčky a začít si povídat o všem, co naše děti mají rády, po čem touží,
jaká mají trápení a jaká jsou jejich přání. Držím vám palce, aby se to podařilo a mohli jste si
všichni užít radost z přítomnosti a bytí všech nejbližších.
Nezapomínejme nato, že kořeny Adventu a Vánoc jsou ve šťastné rodině. Symbolem a
vzorem takové rodiny je Svatá rodina – Panna Marie, svatý Josef a Ježíš Kristus. A o svaté
rodině byla naše hra. Naši páťáci se zhostili úkolů spojených s představením na výbornou,
takže si zaslouží velkou pochvalu. Tu si ostatně zaslouží také naše doprovodné hudební
těleso, složené z našich současných i bývalých žáků. V neposlední řadě chválím i ostatní
žáky za vokální doprovod.
Poděkování směřuji samozřejmě všem, kteří společně s námi sobotní podvečer připravovali
a realizovali. Je jich opravdu hodně a vlastně s námi spolupracují od samého prvopočátku,
takže už téměř každý ví, o koho se jedná. Mnohokrát všem našim pomocníkům děkuji.
Poděkování patří také všem, kteří se ochotně zapojili do Vánočního jarmarku, který se konal
z iniciativy obecního úřadu ve Tmani. Podle zájmu lidiček o zakoupení dárku na jarmarku
můžeme konstatovat, že lidem není lhostejný osud těch, kteří nemají „právě na růžích
ustláno“.
A ještě jedno velké poděkování mi dovolte! Patří všem našim dětem s jakou kázní a
odpovědností se v sobotu chovaly. Byla jsem na vás všechny v tu chvíli opravdu hrdá. Děkuji
vám za tento prožitek.
Všem vám přeji, nejen v době adventní, najít klid, mír, pohodu, lásku, pokoru a splnění
alespoň některých přání.
Mgr. R. Kybikásová ředitelka školy
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Parkování zdarma za komunitním centrem v Berouně skončilo.
Kde teď v Berouně s autem zaparkovat?
Parkoviště na pozemcích Crestylu v prostorách bývalých kasáren je od 1. prosince 2017
definitivně uzavřené. Soukromý investor, kterému plocha patří a který zde doposud po
dohodě s městem Beroun umožňoval parkovat zdarma, postupně začne s bytovou
výstavbou. Skončilo tak poslední velké bezplatné parkoviště v širším centru Berouna hojně
využívané i řidiči z naší obce. Zbývají už jen menší plochy – například v prostoru bývalého
autobusového nádraží a v ulici U Archivu, a placená parkoviště.
Přehled kde a za kolik v Berouně zaparkujete, nabízí následující tabulka1:
Název parkoviště
Parkovací dům U
Černého koně

P+R u nádraží
Husovo náměstí
Kasárna I - Knihovna
Boškův statek
Nám. Marie Poštové
Medicentrum
Na Příkopě
Wagnerovo nám.
Karly Machové
Policie Beroun
Finanční úřad

Cena parkovného
Po-Pá: První půlhodina 10 Kč, do prvních
3 hodin 15 Kč, následně 50 Kč, So 7:00 13:00 15 Kč/hod., So od 13:00, Ne a
svátky: 2 Kč/hod.
Denní sazba 20 Kč/24 hod.
15 Kč/ 30 min. pro první hodinu, dále 50
Kč/hod.
5 Kč/30 min. pro první hodinu, dále 20
Kč/hod.
Prvních 30 min. 5 Kč, první hodina 10 Kč,
každá další 15 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další 35 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další 35 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další 35 Kč
20 Kč/hod.
20 Kč/hod.
Po-Pá 8:00 - 16:00 5 Kč/hod.
Po-Pá 8:00 - 16:00 5 Kč/30 min. první 2
hodiny, dále 20 Kč/hod.

Kapacita
158 míst

185 míst
93 míst
118 míst
155 míst
22 míst
47 míst
38 míst
16 míst
44 míst
75 míst
31 míst

Pozn.: Doba placeného stání není-li uvedeno jinak: Po-Pá 7:00 - 18:00, So 7:00 - 13:00

Setkání důchodců na Louníně
Ve středu dne 6. prosince 2017 se v odpoledních hodinách konalo na Louníně tradiční
předvánoční setkání důchodců – bývalých zaměstnanců akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody ve Tmani, kteří jsou současně i členy základní organizace
Odborového svazu Stavba České republiky a.s. VČS a VLČS Tmaň. Setkání zahájila paní
Pavla Kovačíková, do jejíž kompetence patří v odborové organizaci úsek práce s důchodci.
Uvítala všechny přítomné, vyjádřila radost z tak bohaté účasti a požádala je, aby všichni
povstáním a symbolickou minutou ticha uctili památku těch bývalých spolupracovníků, kteří
se tohoto setkání nedožili.
Hlavní zprávu nejenom o úseku práce s důchodci v roce 2017 přednesl předseda základní
organizace pan Jaroslav Karmazín. V první části připomněl akce, které se v kalendářním
roce 2017 uskutečnily pro důchodce, a které byly ve stejném rozsahu jako v letech minulých.
Z minulosti a současnosti přešel předseda ZO do budoucnosti. Ujistil přítomné, že ve
stejném se předpokládají akce pro důchodce i v roce 2018 a vyslovil naději, že se setkají se
stejně příznivým ohlasem, jako tomu bylo v roce 2017.
Pokud se jedná o vnitřní život odborové organizace, její základní činností je vše, co souvisí
s kolektivním vyjednáváním, což dokladoval na konkrétních číslech. Zdůraznil, že vedle
1

Zdroj: Pozor! Parkoviště za kominitním centrem končí. Kam s autem?, Berounský radničníé LIST,
číslo 12 / 2017
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otázek výdělkových, klade odborová organizace velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci. V závěrečné části svého vystoupení podrobně informoval předseda základní
organizace Jaroslav Karmazín přítomné bývalé zaměstnance o připravovaných na březen
2018 volbách výboru základní organizace na další čtyřleté období.
O změnách v technologickém procesu výroby ve Vápence a Velkolomu informoval přítomné
ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák a o některých
organizačních opatřeních jej doplnila manažerka pro lidské zdroje Bc. Kateřina Hrdinová. Na
závěr oficiální části programu popřála paní Pavla Kovačíková jménem výboru základní
organizace Odborového svazu STAVBA a.s. VČS a VLČS Tmaň k blížícím se vánočním a
novoročním svátkům všem přítomným členům odborové organizace a současně důchodcům
hlavně mnoho klidu, osobní pohody v obklopení jejich nejbližšími a do Nového roku 2018
především hodně zdraví.
Následovalo podání občerstvení a volná zábava s živou hudbou. Přítomní důchodci se ve
většině případů dlouho osobně nesetkali a tak diskusních témat bylo nepřeberné množství.
Všichni si pochvalovali a vysoce cenili skutečnost, že na ně odborová organizace
nezapomíná ani v době, kdy jsou již v mnoha případech i hodně let na zaslouženém
odpočinku po dlouholeté nebo i celoživotní práci na Čerťákách. Většina účastníků vydržela
až do závěru setkání. V půl osmé večer byl přistaven autobus, který rozvezl domů všechny
ty, kdo neměli zajištěnu dopravu z Lounína svými nejbližšími.

Z

h i s t o r i e

o b c e

Zrekonstruovaný školní sportovní areál slouží již deset let
Čas letí jako zblázněný … V září loňského roku tomu bylo již deset let od okamžiku
slavnostního zahájení provozu zrekonstruovaného školního sportovního areálu ve Tmani.
Tuto významnou událost si doma v soukromí určitě připomněli ti, kteří se na této akci
bezprostředně podíleli. Faktem je, že se žádné oficiální oslavy z tohoto důvodu nekonaly. Za
těch deset let se podoba tohoto areálu stala trvalou a neodmyslitelnou součástí optické
podoby této části Tmaně a s ohledem na tempo života, kterému se v dnešní době musíme
podřídit, nemáme čas zařazovat do našeho kalendáře vzpomínky na některé události
v našem každodenním životě. Přibližme si – i když možná trochu se zpožděním – tuto
událost textem z obecní kroniky:
Pondělí 10. září 2007 zůstane zapsáno zlatým písmem do historie naší obce. V tento den se
shromáždili děti Základní školy a Mateřské školy Tmaň se svými učitelkami, hosté i veřejnost
na zrekonstruovaném školním sportovním areálu s novým umělým povrchem, aby zahájili
jeho provoz.
Mezi hosty slavnostního zahájení byli např. Ing. Jan Šroubek – generální ředitel akciové
společnosti Vápenka Čertovy schody, Ing. Václav Korbel – ředitel akciové společnosti
Velkolom Čertovy schody nebo členové zastupitelstva obce – předsedkyně sociálního výboru
paní Dana Karmazínová, pan Mgr. Pavel Pavlásek starší – jinak také ředitel 2. základní školy
v Berouně a Masarykovu základní školu v Suchomastech zastupovala skupina žáků vedená
Mgr. Janem Havlíčkem.
Slavnostní okamžik zahájení provozu školního hřiště nastal v 10:43 hodin přestřižením pásky
starostou obce Antonínem Plátěnkou a ředitelkou tmaňské školy Mgr. Růženou
Kybikásovou.
Po přestřižení pásky a zahájení provozu hřiště si jej jako první vyzkoušely děti, jež se
představily přítomným s programem, který si připravily jednotlivé třídy základní školy i
mateřinky v průběhu prvního týdne nového školního roku. Krátkost času na jeho přípravu
vůbec nebyla vidět na kvalitě jejich vystoupení, která ve skutečnosti byla cvičením na
populární hudbu.
Po skončení této oficiální části programu provedla ředitelka tmaňské školy Mgr. Růžena
Kybikásová hosty slavnostního zahájení provozu zrekonstruovaného školního hřiště celým
areálem školy. Ukázala jim mateřskou školu, základní školu s ukázkou v jedné třídě
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možností, které nabízí použití výpočetní techniky při výuce, tělocvičnu i školní družinu a
počítačovou třídu. Závěr prohlídky byl ve školní jídelně, kde se hosté mohli přesvědčit, jak
vypadá provoz kuchyně i jídelny, která prošla v nedávné době generální přestavbou a plně
odpovídá všem přísným hygienickým požadavkům současnosti. Jménem přítomných hostů
poděkoval ředitelce Mgr. Růženě Kybikásové za pozvání na slavnostní přestřižení pásky
zrekonstruovaného sportovního hřiště s umělým povrchem asi ten nejpovolanější – člen
zastupitelstva obce Mgr. Pavel Pavlásek st. Na závěr svého vystoupení popřál pedagogům
tmaňské školy hodně úspěchů v jejich odpovědné práci při výchově budoucích generací naší
obce a vyslovil názor, že se podařilo realizovat stavbu, kterou nám mohou i mnohem větší
obce pouze závidět, neboť sportovních hřišť ve srovnatelné kvalitě povrchu a možnostmi
nabízejícími se ke sportovnímu využití jeho uživatelům je málo nejenom na Berounsku, ale i
ve Středočeském kraji.
Podrobnou informaci o této události doplněnou jedním snímkem z vystoupení dětí
z mateřské školy s učitelkou paní Jarmilou Rysovou při zahájení přinesl Berounský deník ve
svém vydání ve středu 12. září 2007.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

2
3

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červnu 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. ledna 2018 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 .
Z liturgického kalendáře.
o Sobota 6. ledna 2018 – Slavnost2 Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též
Epifanie (latinsky epiphania Domini) je křesťanský svátek, který připomíná
sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Svátek má svůj
původ ve východní liturgické tradici a je v něm zahrnuta též oslavu křtu Ježíšova,
klanění mudrců v Betlémě a první zázrak v Káně Galilejské. Svátek slaví církev 6.
ledna. Svátek Tří králů je považován za den, kterým je daného roku ukončeno
vánoční období. V římskokatolické církvi však doba vánoční končí až následující
nedělí, kdy se slaví svátek Křtu Páně.
o Čtvrtek 25. ledna 2018 – Svátek Obrácení3 sv. Pavla. Svatý Pavel z Tarsu,
apoštol Pavel, česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických
postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože
mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku
obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi
pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za
faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů Nového
zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes.
o Středa 31. ledna 2018 – Památka sv. Jana Boska, kněze. Svatý Jan Bosco, resp.
Don Bosco (někdy česky psán jako Bosko), vlastním jménem Giovanni Melchiorre
Bosco, (*15./16. srpen 1815, Castelnuovo d'Asti, dnes Castelnuovo Don Bosco, †
31. ledna 1888, Turín) byl italský katolický kněz, světec, vychovatel, zakladatel a
první hlava Salesiánů Dona Bosca. V roce 1989 byl Janem Pavlem II. prohlášen
za Otce a učitele mládeže. Se Salesiány a jejich prací s mládeží se můžeme
setkat v přímém sousedství naší obce – a to ve Zdicích, kde již několik let pro
svoji práci s mládeží využívají areál zdické fary, kde se také v rámci vzdělávacího
programu seznamují na svých vycházkách s okolím Zdic.

Zdroj: Wikipedie – heslo Epifanie
Zdroj: Wikipedie – heslo Pavel z Tarsu
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Každý druhý čtvrtek v měsíci se 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. Koná se ve čtvrtek 11. ledna 2018 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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný
milosti a pravdy.“
Evangelium podle Jana 1, 14

V Ježíši Kristu máme lásku, jejíž hloubka se nedá nikdy změřit,
světlo, které nikdy nezhasne, a duchovní zdroj, který se nikdy nevyčerpá.
Boží láska. Jiný rozměr vnímání a bytí. Přinesl a přináší ji ten, jehož příchod byl již dávno
prorokován. Nebeské dítě oslovující každé srdce.
O Boží lásce v lidském srdci čteme např. v 1. listě do Korintu, ve 13. kapitole. „Kdybych
mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl…, nic nejsem. Láska je trpělivá,
laskavá, nezávidí…, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy…, vždycky se raduje z
pravdy… Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska
nikdy nezanikne.“
Vánoce jsou dobou příchodu Mesiáše na svět a do lidských srdcí.
Pokud mu srdce otevřeme a odevzdáme, promění je do nevídané radosti a pokoje.

Přejeme nám všem, aby se světlo Kristovo rozzářilo v našich životech,
a my tak prožili nejen sváteční dny v blízkosti nebeského dítěte, ale aby se
každý náš další den odvíjel od tohoto doteku Boží lásky.
Církev československá husitská srdečně všechny zve do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
• Setkání rodičů a dětí – neděle 24. prosince 2017 ve 14 hodin – tradiční setkání rodin
na Štědrý den ve sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani (společné zpívání a spoluprožívání
svátečního dne).
• Půlnoční bohoslužba – neděle 24. prosince 2017 ve 24 hodin.
• Bohoslužba na Nový rok – pondělí 1. ledna 2018 v 15 hodin.
• Bohoslužby v lednu 2018:
o neděle 14. ledna 2018 v 17:00 hodin;
o neděle 28. ledna 2018 v 17.00 hodin.

POŽEHNANÝ, POKOJEM A LÁSKOU NAPLNĚNÝ ROK 2018
přeje všem občanům
farářka Růžena Adamová
kazatelka Jana Šmardová Koulová
a Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
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Pozvánka na zájezd na divadelní představení
Sociální komise a Obecní úřad Tmaň pořádají zájezd do divadla Studio DVA v Praze na
divadelní představení

4 sestry,
které se koná ve čtvrtek 22. března 2018.
Komedie Patrika Hartla 4 sestry je o módě, dietě, touze po lásce, milostných
dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu. Táta měl hodně rád ženy,
takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou
punkovou crazy komedií o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít
život s rodinou než bez ní.
Osoby a obsazení: Bibi – Berenika Kohoutová, Karin – Jana Stryková, Gábina – Ivana
Chýlková, Maruška – Anna Šišková, včelař Franta, šéfkuchař, sociální pracovníce Běta,
bobtail Jack Nicholson – Roman Štabrňák
Cena za vstupenku včetně dopravy je 570,- Kč.
Vstupenky zakoupíte:
• Kamila Kantorová, mobil: 602 627 785, e-mail: kamila.kantorova@email.cz .
• Jarmila Rysová, Mateřská škola Tmaň.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno od pátku 5. ledna 2018 takto:
pondělí – čtvrtek bude zavřeno, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2017 a v lednu 2018 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.+28.12.2017
29.+30.12.2017
31.12.2017
1.1.2018
6.+7.1.2018
13.+14.1.2018
20.+21.1.2018
27.+28.1.2018

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Aliaksandr Muzychka
Beroun, Plzeňská32/22
MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Antonín Spal
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Ekaterina Rumovskaya
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Jitka Šedivá
Beroun, Talichova 825
MUDr. Markéta Šedivá
Beroun, Wagnerovo nám. 1541
MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Wagnerovo nám. 1541
MUDr. Ladislava Švábová
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Jevgenij Taran
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Nadiia Taran
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
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Telefon
608 711 181
727 836 818
311 559 813
311 512 119
311 513 313
311 624 375
311 612 291
311 611 241
311 513 375
777 936 330
777 936 330
724 275 395

Hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti, mnoho osobních i
pracovních úspěchů a život v míru

V NOVÉM ROCE

2018
přejí všem občanům Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
a jejich rodinám
členové zastupitelstva obce:

Mgr. Pavel Pavlásek ml. (starosta obce),
Jan Plátěnka (místostarosta obce),
Antonín Kiml (místostarosta), Jiří Eschner,
Martina Ježková, Jaroslav Karmazín,
Mgr. Miroslava Kepková, Mgr. Hana Laňová,
Slavomír Malík, Mgr. Pavel Pavlásek st., Petra
Reková, Jarmila Rysová, Josef Sakáč,
Roman Sudík a Zdeněk Vinš.
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. ledna 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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