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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Advent je doba očekávání. Čekání na nejkrásnější svátky roku, čekání na
narození Ježíše Krista. Je to také doba pro zastavení se v dnešním uspěchaném
životě a možnost v klidu domova prožít pár chvil s našimi nejbližšími. Přeji
všem, aby se podařilo najít tyto klidné chvíle každou adventní neděli a věnovat
je svým dětem, popovídat si s nimi o jejich starostech a strastech, přáních a
tužbách. Přáním nás dospěláků je vidět rozzářené dětské oči. Pokusme se proto
udělat vše, aby tomu tak bylo.
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

III. slavnostní rozsvícení
vánočního stromu ve Tmani,
které se letos uskuteční v areálu Kulturního domu ve Tmani

v sobotu 29. listopadu 2014 od 17,00 hodin.
•
•
•
•

Pro návštěvníky je připraven bohatý program:
Divadelní představení v provedení žáků základní školy o narození
Ježíška.
Vystoupení žáků základní školy, kteří zahrají na flétničky.
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.
Vstupné dobrovolné – takto získané finanční prostředky
budou použity na nákup učebních pomůcek tmaňské školy.
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 15. prosince 2014 od 19,00 hodin.
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 3. listopadu 2014 se konalo ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tmaň po komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014. Na následujících stránkách
přinášíme základní materiály z tohoto jednání – zápis a usnesení.
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo v pondělí dne 3. listopadu 2014
Přítomno:
15 členů zastupitelstva obce, 40 občanů (presenční listiny – viz příloha č. 1)
Ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce Tmaň, a tudíž je schopné usnášení.
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce pan Václav
Macourek.
Bod 1)
Složení slibu členy zastupitelstva.
• Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Tmaň a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „Slibuji.“ a podpisem na připraveném archu (viz příloha č. 2)
• Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Bod 2)
Určení ověřovatelů a zapisovatele.
• Předsedající určil ověřovateli zápisu Jarmilu Rysovou s Petrou Rekovou a zapisovatelem
Bc. Petru Foltýnovou.
• Návrhová komise. Předsedající navrhl návrhovou komisi ve složení Mgr. Miroslava
Kepková a Antonín Kiml. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o návrhové komisi:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Miroslava Kepková a Antonín Kiml.
• Volební komise. Předsedající navrhl následující složení volební komise: Mgr. Pavlásek
Pavel st. – předseda komise, Martina Ježková – člen komise, Slavomír Malík – člen
komise.
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Hlasování o volební komisi
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Do volební komise byli zvoleni Mgr. Pavel Pavlásek st, Martina Ježková a Slavomír
Malík.
Bod 3)
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1) Složení slibu zvolenými členy obecního zastupitelstva.
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3) Schválení programu.
4) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů;
b) určení způsobu volby starosty a místostarostů;
c) volba starosty;
d) volba místostarostů.
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) volba předsedy finančního výboru;
b) volba předsedy kontrolního výboru.
6) Volba členů rady obce.
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Diskuse
9) Závěr a usnesení
Hlasování o programu zasedání:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Program zasedání byl jednomyslně schválen.
Poté předsedající předal slovo panu Mgr. Pavlu Pavláskovi st., předsedovi volební komise.
Ten bude od této chvíle řídit zasedání zastupitelstva obce.
Bod 4)
Zastupitelstvo obce Tmaň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly,
proto bylo hlasováno o tomto návrhu:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo, že ve funkčním období 2014 – 2018 budou dva
místostarostové.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarostů veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby přednesli své návrhy na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány, proto nebylo třeba hlasovat a volba starosty a
místostarostů bude probíhat veřejným hlasováním.
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•

•

•

Volba starosty obce Tmaň:
Kandidáti:
Mgr. Pavlásek Pavel ml.
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Starostou obce byl zvolen pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
Volba I místostarosty obce Tmaň:
Kandidát:
Jan Plátěnka
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
I. místostarostou obce byl zvolen pan Jan Plátěnka.
Volba II. místostarosty obce Tmaň:
Kandidát:
Antonín Kiml
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželi 0 členové zastupitelstva.
II. místostarostou obce byl zvolen pan Antonín Kiml.

Bod 5)
• Volba předsedy finančního výboru:
Kandidát:
Mgr. Hana Laňová
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Mgr. Hana Laňová.
• Volba předsedy kontrolního a revizního výboru:
Kandidát:
Jiří Eschner
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Předsedou kontrolního a revizního výboru byl zvolen pan Jiří Eschner.
Bod 6)
Volba dvou členů rady obce Tmaň:
Kandidáti:
Mgr. Kepková Miroslava
Mgr. Hana Laňová
• Mgr. Kepková Miroslava:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Členkou Rady obce byla zvolena paní Mgr. Kepková Miroslava.
• Mgr. Hana Laňová:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Členkou Rady obce byla zvolena paní Mgr. Hana Laňová.
Volba Správní rady Sociálního fondu:
Kandidáti:
Mgr. Hana Laňová – předseda;
Antonín Kiml – člen;
Jiřina Soukupová – člen.
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
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Správní rada Sociálního fondu byla zvolena ve složení: Mgr. Hana Laňová, Antonín
Kiml a Jiřina Soukupová.
Po ukončení poslední volby předal předseda volební komise Mgr. Pavel Pavlásek st. slovo
nově zvolenému starostovi panu Mgr. Pavlu Pavláskovi ml. Ten poděkoval za důvěru
vyjádřenou jeho zvolením do funkce starosty obce a poděkoval všem, kteří mu dali ve
volbách svůj hlas. Konstatoval, že to je pro něho velká čest a obrovský závazek současně a
je rád, že nezklamal své voliče z roku 2010 a přesvědčil další voliče, že Tmaň má
budoucnost. Na závěr svého krátkého vystoupení poděkoval odstupujícímu starostovi panu
Václavu Macourkovi za jeho práci v předchozím volebním období a popřál mu hodně zdraví
a životní spokojenosti v jeho dalším životě.
Nově zvolený starosta pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil zastupitelstvu obce návrh
bodů usnesení z tohoto ustavujícího jednání:
• Schválení jednacího řádů zastupitelstva obce, rady obce. Bylo navrženo, aby jednací
řády byly převzaty a schváleny v podobě, v jaké byly schváleny zastupitelstvem obce
Tmaň dne 1. listopadu 2006.
• Schválení pravidel pro čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení tak, jak byly schváleny
zastupitelstvem obce Tmaň dne 20. června 2011.
• Schválení zásad pro používání Sociálního fondu zaměstnavatele Obce Tmaň v dosud
platné podobě ze dne 7. června 2006.
• Schválení termínu příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň v pondělí dne
15. prosince 2014.
• Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce předložit složení výborů a komisí, plán
práce rady obce a termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Tmaň v roce 2015.
• Schválení volebního programu na volební období 2014 – 2018, který vychází z volebních
programů všech tří kandidátek (viz příloha č. 4).
• Schválení návrhu na navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Tmaň o částku 70.000,- Kč určenou
k úhradě instalace dveřního a kamerového systému v komplexu školních budov.
Bod 7)
• Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
I. a II. místostarosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen rady + předseda komise (výboru)
•
•
•
•

5.200,-Kč
1.500,-Kč
1.155,-Kč
462,-Kč
2.200,-Kč

Zastupitelstvo obce Tmaň v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Zastupitelstvo obce Tmaň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 40.853,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty (viz příloha č. 5).

5

Bod 8)
Poté starosta obce Mgr Pavel Pavlásek ml. otevřel diskuzi.
• Ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň Mgr. Kybikásová poděkovala jménem příspěvkové organizace
Obce Tmaň ZŠ a MŠ Tmaň panu Václavu Macourkovi a bývalému zastupitelstvu obce za
podporu tmaňské školy ve funkčním období 2010 – 2014. V další části svého příspěvku
vysvětlila důvody instalace dveřního a kamerového systému v komplexu školních budov.
Popřála mnoho úspěchů nově zvolenému starostovi a členům zastupitelstva.
• Paní Segečová Jana poděkovala pracovní četě při Obecním úřadu ve Tmani za úklid
veřejného prostranství v obci.
Protože nebyl žádný další příspěvek do diskuse, starosta obce Mgr Pavel Pavlásek ml.
ukončil tento bod programu.
Bod 9)
Členka návrhové komise paní Mgr. Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, o němž bylo poté hlasováno:
Pro hlasovalo 15 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi členy zastupitelstva obce Tmaň.
Po vyčerpání programu starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. poděkoval všem přítomným
za účast a prohlásil ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň za ukončené.
Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 3. listopadu 2014 od 19,00 hodin v kulturním domě ve Tmani
I.
II.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce vyslechlo a bere na vědomí:
1) Slib přítomných 15 členů zastupitelstva obce na období 2014 – 2018.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce souhlasí a schvaluje:
1) Volbu starosty obce pana Mgr. Pavla Pavláska ml. pro volební období 2014 –
2018.
2) Volbu I. místostarosty pana Jana Plátěnky a II. místostarosty pana Antonína
Kimla.
3) Volbu členů rady obce: Mgr. Miroslavy Kepkové a Mgr. Hany Laňové.
4) Volbu předsedy kontrolního a revisního výboru pana Jiřího Eschnera.
5) Volbu předsedkyně finančního výboru paní Mgr. Hanu Laňovou.
6) Volbu předsedy a členů Správní rady sociálního fondu, a to: předsedkyni: Mgr.
Hanu Laňovou a členy – Antonína Kimla a Jiřinu Soukupovou.
7) Převzetí jednacího řádu zastupitelstva obce Tmaň a rady obce Tmaň v dosud
platném znění ze dne 1. listopadu 2006.
8) Pravidla pro čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení tak, jak byla schválena ZO
dne 20. června 2011.
9) Zásady pro používání sociálního fondu zaměstnavatele obce Tmaň v dosud
platné podobě ze dne 7. června 2006.
10) Zasedání schvaluje výši odměn pro neuvolněné funkcionáře a členy
zastupitelstva obce Tmaň. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva:
I. a II. místostarosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen rady + předseda komise (výboru)

5.200,-Kč
1.500,-Kč
1.155,-Kč
462,-Kč
2.200,-Kč

11) Schvaluje termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva, a to v pondělí dne
15. prosince 2014.
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III.

12) Zastupitelstvo schvaluje volební program na období 2014 až 2018, který vychází
z volebních programů všech tří kandidátek, a který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
13) Navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Tmaň o částku 70.000,-Kč.
Prostředky budou použity k úhradě nákladů na dodávku a instalaci dveřního
kamerového systému v komplexu školních budov.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce ukládá radě obce:
1) Do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce zřídit komise rady obce, a to:
komisi pro školství, mládež, kulturu a sport, komisi sociální, komisi veřejného
pořádku a životního prostředí a sbor pro občanské záležitosti.
2) Zpracovat plány práce na rok 2015: veřejných zasedání zastupitelstva obce, rady
obce, výborů a komisí včetně sboru pro občanské záležitosti.
3) Vypracovat návrh rozpočtu obce na rok 2015 se zaměřením na plnění volebního
programu.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

•

Základní škola Tmaň
Protože je okolo nás mnoho nebezpečí, se kterými se děti každodenně setkávají,
požádali jsme o spolupráci tiskovou mluvčí berounské policie nprap. Marcelu
Pučelíkovou, která mezi nás zavítala v pátek 24. října 2014 se svojí kolegyní Dagmar
Pelikánovou. Ve světle nedávných událostí nejen v naší obci, ale i v celé společnosti si
velmi zajímavě, ale bez obalu, s dětmi promluvila o zásadách osobní bezpečnosti
zejména při styku s cizí osobou. Vylíčila mnoho různých situací, které by mohly děti
ohrozit a ty si mohly vyzkoušet, zda by v nich obstály. Pohovořila s dětmi také o šikaně a
osobních vztazích dětí ve třídě i v celé škole. V další části si děti zopakovaly mnoho
zásad, bez kterých se neobejdou při pohybu v dopravním provozu. Poznávaly dopravní
značky, připomněly si, jak správně přecházet přes ulici, jak bezpečně cestovat v
automobilu, jaké nosit oblečení, aby byly pro řidiče dobře viditelní apod. A protože děti ve
zkouškách obstály, odnesly si nejen mnoho zajímavých poznatků, ale také dárečky
v podobě hezkých pexes o dopravní výchově.
Dne 30. října 2014 navštívili naši školu dva pracovníci akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun s výukovým programem „Co do odpadu nepatří“. Zajímavé přednášky,
doplněné o doplňovačky, luštění, přesmyčky a další soutěže, se zúčastnili žáci 4. a 5.
ročníku. Děti s napětím vyslechly informace, které nejsou známé i některým dospělým.
Kam s vatovými tyčinkami, olejem nejen z auta, ale i z kuchyně, a co si počít se zbylým či
prošlým léčivem nebo s použitou injekční stříkačkou. Přednáška byla obohacena o
soutěže a děti obdržely od naší návštěvy celou řadu odměn, jako tričko
s maskotem, zápisníčky a dárečky v podobě tužky a pexesa. Také si každý odnesl
pracovní sešit, který si vypracoval ve škole. Tímto ale naše zajímavé dopoledne
neskončilo. Pokračovali jsme turistickou vycházkou a následnou exkurzí na místní
zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Žáci byli sami svědky, že leckdo vhodí do
odpadu i věci, které tam opravdu nepatří, například vlhčené ubrousky, které jsme na
vlastní oči viděli zachycené v česlech čistírny. Dopoledne bylo velice zajímavé a poučné
a program rádi doporučíme příští rok našim mladším spolužákům.
V průběhu měsíce října se naše škola zapojila do charitativní akce na podporu nadace
CHRPA, která ze získaných peněz financuje nákup a výcvik koní pro hiporehabilitaci.
Žáci měli možnost zakoupit si za 20,- Kč pohlednici s koňmi a tím přispět na dobrou věc.
Na naší škole se jich prodalo 50 kusů, čímž jsme nadaci přispěli částkou 1000,-Kč. Není
to sice mnoho, ale každý finanční obnos je vítán. Poděkování patří všem dětem, které si
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pohlednici zakoupily, protože chtějí pomáhat druhým, i jejich rodičům, kteří je v tom
podporují. Snad nás bude příště ještě více.
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu
jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a
stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké
použití a to nejen v medicíně. Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA je
nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po
mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu
mladých koní a posléze o širokou oblast hiporehabilitace především z hlediska postavení
koní v ní.

Sběr plastových víček od PET lahví pro charitativní účely
Připomínáme, že v naší škole probíhá sběr plastových víček od PET lahví pro
charitativní účely. Vysvětlení pro naše konání najdeme v ekologických materiálech. Zde je
jedno z nich: Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme samostatně,
lze je prodat firmám, které je zpracovávají. Výkupní cena je od šesti do devíti korun za
kilogram víček. Rok od roku se však mění podle poptávky a ceny ropy na světových trzích.
Víčko samostatně hozené do žlutých kontejnerů dále zpracováno nebude, takto malé
kousky se na dotřiďovací lince k recyklaci nevybírají. Víčko našroubované na PET lahvi
může ztěžovat její lisování, ve výsledku však je spolu s lahví prodáno na další zpracování.
Pro děti je tato akce velmi poučná, neboť se samy mohou přesvědčit o tom, že druhotná
surovina má finanční hodnotu a že třídění se vyplácí
Co se s víčky děje po odevzdání do zpracovatelského závodu?
• Víčka se před jejich dalším zpracováním třídí nejen podle plastů, které byly užity
k jejich výrobě, ale i podle jednotlivých barev.
• Výkupní cena sesbíraných víček se liší podle firmy i v závislosti na materiálu a barvě
– všeobecně se cena za kilogram pohybuje v rozmezí od šesti do devíti korun za
kilogram víček.
• Jejich další zpracování je založeno na principech recyklace.
• Víčka jsou roztavena a dále využita při výrobě například pozemních krytin nebo
součástí stavebních konstrukcí, případně plastového potrubí.
Peníze takto získané jsou určeny pro rodiny s těžce postiženými malými dětmi, které je
využívají na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro léčbu dětských onemocnění.
Představa, že zbytečnost, jako jsou víčka od lahví, pomáhá druhým, se dětem líbí. Žáci
vědí, proč víčka sbírají, že to pomůže nemocným dětem. Tahle informace jim stačí. V době
psaní tohoto příspěvku probíhalo intenzivní hledání rodiny s postiženým dítětem, kterému
děti z tmaňské školy takto pomohou. Připojte se k nám a pomozte nám udělat něco pro
druhé! Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát stranou víčko z lahve,
kterou vyhodíme do kontejneru s tříděným odpadem pro plasty. Čím víc nasbíráme, tím více
budeme moci pomáhat!
Děkujeme široké veřejnosti za jakoukoliv pomoc – i to zdánlivě malé množství
plastových víček od PET lahví, které máte doma, zvýší náš podíl v dobré věci!
•

Na konci měsíce října jsme se všichni ve školní družině a v I. třídě připravovali na super
„halloweenskou“ oslavu a noc ve školní družině spojenou s průvodem masek po Tmani,
na kterou jsme se moc těšili! Nejprve jsme vydlabali a vyřezali dýně a připravili zajímavý
program. V pátek 31. října pak odpoledne ožila školní družina různými maskami, jak
pohádkovými, tak i strašidelnými. Nejprve jsme se seznámili s tím, co vlastně Halloween
je a kde se slaví, poté jsme si vymalovali obrázek plný dýní. Pak se k nám, družiňákům,
začali přidávat prvnáčci a začal velký rej masek. Tančili jsme, až se z nás kouřilo. Po
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tanci jsme si dali svačinu a začali se řadit na vytouženou cestu setmělou Tmaní. Za úkol
jsme měli strašit dospěláky a to se nám moc líbilo. Křičeli jsme, bubnovali a vydávali
různé zvuky. Dospěláci otvírali okna a možná se i trochu báli. Najednou jsme se ohlédli a
za námi byla bílá paní na koni a to bylo opravdu něco. Po návratu do školní družiny na
nás čekala cesta odvahy. Chodba školy byla osvícená pouze vyřezanými dýněmi a byla
hodně strašidelná. Někteří jsme šli hrdinně sami, někteří ve dvojici, ale všichni jsme se
shodli, že to bylo něco úžasného. Každý začátek má ale svůj konec. Bylo 20 hodin a pro
nás družiňáky halloweenské odpoledne skončilo. Prvňáčkům ale začala halloweenská
noc. Nejprve si ještě pořádně zařádili v maskách a pak následovalo hodnocení průvodu
noční Tmaní. Všem se moc líbilo. Líbila se nám i stezka noční školou, nazvaná bobřík
odvahy, i když někteří z nás se trošičku báli. A pak už jen hurá do spacáků. Zbývalo jen
přečíst na dobrou noc strašidelnou pohádku, pak zazvonil zvonec a pohádky byl konec!
Ráno se nám vůbec nechtělo končit. Klidně bychom si to celé zopakovali znovu a už se
moc těšíme na příští rok. Velké poděkování patří panu Janu Foltýnovi za sehnání a
přivezení dýní, paní Květě Foltýnové a paní Věře Lukášové za vyřezání strašidelných
motivů na dýně. Díky patří také všem rodičům, kteří nám poslali něco na zub, paní
Buckové za strašidýlka, paní Kučerové za krvavé prsty i Elišce a Jiřině Koubíkovým za
doprovod na koních. Moooc děkujeme!
U příležitosti Roku české hudby vyhlásila naše základní škola regionální výtvarnou
soutěž k tomuto tématu. Ztvárnit hudbu není tak jednoduché, jak by se zdálo. V každém
ročníku k tomu děti přistoupily po svém a je vidět, že to velice dobře zvládly. Nejlepší
práce budou školu zastupovat v regionálním kole 5. prosince 2014. Žákům Davidu
Drabešovi z první třídy, Adélce Zikmundové z druhé třídy, Aničce Pavláskové ze třetí
třídy, Majdě Krpcové ze čtvrté třídy a Terezce Janovské z třídy páté budeme držet palce,
aby jejich umístění bylo co nejlepší!
Listopad v Mateřské škole Tmaň
V pondělí 3. listopadu 2014 jsme si ve školce povídali o „Dušičkovém svátku". Na
vycházce jsme zamířili na místní hřbitov, kde jsme si připomněli své blízké.
Od čtvrtka 6. listopadu se začalo používat nové zabezpečení vstupních dveří. Děkujeme,
že v zájmu bezpečnosti dětí používáte zvonky dle pokynů.
Workshop "Kouzla barev". Ve středu 5. listopadu 2014 jsme si hráli s barvičkami.
Seznámili jsme se s housenkou Oliverem, který nás provedl světem barev. Zjistili jsme,
jak se míchají barvy, jaká barviva jsou v přírodě, co všechno lze s barvami dělat. Naučili
jsme se básničku o jablíčku, které bylo nejprve zelené a pak zčervenalo.
Vyrobili jsme si barevného Olivera, podzimní strom plný barev, a zapouštěli jsme barvy
na magický papír pipetkou. Tvoření se nám všem moc líbilo a už teď se můžeme těšit na
další.
Ve III. třídě si povídáme a hrajeme na počasí. Pohráli jsme si s mlhou. Do holící pěny
jsme kreslili nejrůznější obrázky, vedli jsme mlhou kamarády přes les, hráli si na déšť a
vítr i na předpověď počasí. Víme už, jak se počasí předpovídá, známe různé síly větru a
zjistili jsme, že vítr umí lidem pomáhat, ale i škodit. Viděli jsme obrázky větrné elektrárny,
ale také na přání dětí jsme si hráli s duhou. Míchali jsme barvy, vytvářeli duhu z
potravinářského barviva, vody a nakonec jsme si ji i namalovali. Na procházkách si
hrajeme se spadanými listy, dokonce jsme dokázali uplést „korunu" z listů. Všichni jsme
si ji vyzkoušeli, abychom zjistili jak takový Pán podzimu vypadá.
Preventivní pořad s Divadlem VeTři. Páteční dopoledne si předškolní třída zpestřila
pořadem zaměřeným na prevenci šikany – chování mezi spolužáky a obtěžování –
kontakt dítěte s cizím člověkem. Pořadem nás provázela sympatická dvojice Vlasta Vébr
a Michaela Marková, kteří nás s humorem, ale i vážně upozorňovali, jak se správně v
daných situacích chovat, zahráli nám scénky, při kterých jsme se smáli, ale když jsme se
zamysleli, tak jsme zjistili, že to taková legrace není.
Tento měsíc pojede mateřská škola do Svíčkárny u Plzně, kde nás čeká naučný program
o výrobě svíček s vlastnoruční výrobou. Na výlet se všichni moc těšíme.
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125 let společnosti Lhoist
Ve čtvrtek 30. října 2014 se sešel na hradě Křivoklát management akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani se zástupci zaměstnanců reprezentovaných
členy výboru odborové organizace, aby si společně připomněli 125 let od založení firmy
Lhoist. Pro účastníky byl připraven dokumentární film zachycující nejdůležitější okamžiky
historického vývoje skupiny Lhoist od prvopočátků do současnosti. Poté následovala
netradiční prohlídka hradu Křivoklát za umělého osvětlení po setmění, po níž účastníci
rozdělení do osmi skupin si nejenom zavzpomínali na léta strávená ve skupině Lhoist, ale
zamýšleli se nad problémy nejžhavější současnosti. Pro všechny účastníky bylo asi
nejvýznamnější konstatování, že se dlouholetou systematickou prací podařilo pro další léta
zajistit další úspěšný rozvoj VČS díky generační výměně vedoucích pracovníků i
zaměstnanců v provozu. Výrazně nižší věkový průměr zaměstnanců na všech úsecích
v porovnání s minulostí nedávno minulou je toho živým důkazem. To dovoluje dívat se
optimisticky do budoucnosti akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve
Tmani.
Skupina Lhoist
Počátek dnešní velikosti firmy skupiny Lhoist je v roce 1889, kdy Hippolyte Dumnt založil
Lomy a vápenky Dumont – Wautier v Hermalle v Belgii. V roce 1924 Léon Lhoist – zeť
Hippolyta Dumonta, založil podniky Léon Lhoist v Jemelle v Belgii. V roce 1926 došlo k první
etapě internacionalizace firmy zřízením závodu Lomy a vápenky v Dugny ve Francii.
Osmdesátá léta minulého století představují úspěšné proniknutí této firmy na
severoamerický kontinent, když v roce 1981 převzala účast v Chemical Lime Company
(CLC) v Texasu. Tento krok umožnil vytvoření strategické základny Lhoist Groupe
umožňující další šíření výrobních a obchodních aktivit na území Severní Ameriky.
Významnou expanzi na východ Spojených států amerických představovala koupě Vápenek
Genstar v roce 1986. Od roku 1989 pokrývá skupina Lhoist jihovýchod Spojených států
získáním podniku Allied Lime.
Rok 1992 představuje období pronikání na východoevropské trhy převzetí účasti a později
majoritního podílu ve Vápence Čertovy schody. Po vstupu do Vápenky Čertovy schody v
roce 1992 firma expandovala do dalších zemí Evropy, jako jsou Německo, Skandinávie a
Polsko. U našich severních sousedů v Polsku Lhoist působí od roku 1996 v pěti výrobních
závodech. Skupina Lhoist rozvíjí své aktivity nejenom v Evropě a zmiňované Severní
Americe, ale i v Jižní Americe a v Asii – celkem ve 24 zemích světa.
Vápenka Čertovy schody a Lhoist
Vápenka Čertovy schody byla vybudována počátkem šedesátých let jako zpracovatelský
závod na výrobu vápna a upravených vápenců z ložiska Koněprusy. Základem výrobní linky
byla baterie pěti šachtových pecí o výkonu 160 tun denně každá. Koncem sedmdesátých let
byla postavena pec Maerz o výkonu 300 tun vápna denně. Celková výroba vápna ve
vápence se tak dostala na úroveň 400 tisíc tun za rok. Celková těžba vápenců se
pohybovala kolem 2,5 miliónu tun. Hlavními zákazníky byli výrobci stavebních hmot, ocelárny
a zemědělství. Nejvyšší výroby vápna bylo dosaženo v roce 1989 - 414 tisíc tun.
Po roce 1989 Vápenka Čertovy schody musela vyřešit jednak ekologické problémy spojené
zejména s výronem oxidu uhelnatého z koksových šachtových pecí a dále pak reagovat na
nové požadavky trhu. Jelikož tyto problémy bylo možno řešit pouze rozsáhlou modernizací,
bylo počátkem devadesátých let rozhodnuto o potřebě zahraničního partnera. Po dvouletém
procesu privatizace bylo finálně rozhodnuto o vstupu belgické firmy Lhoist, která nejlépe
splňovala podmínky výběru. Smlouvy o vstupu Lhoist do VČS byly podepsány s Fondem
národního majetku 14. února 1992.
Po vstupu do VČS se Lhoist orientoval na transfer svého know- how do České republiky a
stál u vzniku celé řady nových technologií na bázi vápna v té době v ČR nepoužívaných, jako
je úprava zemin, stabilizace elektrárenského a teplárenského popílku, dekontaminace zemin
apod. Zároveň spolupracoval s investory a dodavateli technologií pro odsíření. Lhoist je v ČR
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držitelem několika patentů. K tomu, aby mohl naplnit potřeby nových trhů, musel Lhoist zcela
zmodernizovat Vápenku Čertovy schody.
V průběhu let 1992-1995 Lhoist vybudoval novou pec Maerz o výkonu 600 tun vápna denně,
rekonstruoval dvě stávající šachtové pece, postavil novou sekundární drtírnu vápenců, mlecí
zařízení pro vápno, hydrátor, železniční a silniční expedici, paletizační linku, pneumatickou
dopravu vápna, vybudoval zcela novou laboratoř, vyvinul a nakoupil nové železniční vagóny
na kusové a mleté vápno a hydrát, řízení výroby převedl pomocí počítačů do centrálního
velína. Celkové investice dosáhly téměř dvou miliard korun. V současnosti je nejvýznamnější
investicí zbourání staré pece Maerz a na stejném místě výstavba pece nové. V roce 1998 byl
výrobní proces ve VČS certifikován dle ISO 9002 a od té doby si udržuje svůj vysoký
standard.
V současné době Vápenka Čertovy schody patří k nejmodernějším vápenkám v Evropě a je
největším výrobcem vápenných a vápencových výrobků v České republice. Vápenec jako
hlavní surovina se těží v přilehlých ložiscích Koněprusy a Suchomasty I. Z hlediska
chemického složení obsahuje tato geologicky významná oblast nejkvalitnější vápence
v České republice. Sám výrobní proces splňuje nejpřísnější požadavky na čistotu ovzduší.
Skupina Lhoist považuje bezpečnost a ochranu zdraví za jednu ze svých klíčových hodnot.
Naše zásoby a závody představují sice významná aktiva, nejdůležitějším zdrojem jsou ale
naši pracovníci. Všichni zaměstnanci se řídí přísnými bezpečnostními zásadami. V každém
závodě využíváme preventivní a proaktivní opatření. Jsme tak schopni rozpoznat a řešit
nebezpečné situace. Aktivně v rámci celé skupiny sdílíme zkušenosti a ověřené postupy,
čímž neustále snižujeme riziko nehod a zvyšujeme efektivitu. Aktivně též vystupujeme v
průmyslových sdruženích a organizacích odpovídajících za vytváření globálních i lokálních
bezpečnostních standardů.
Vápenka Čertovy schody společně s Českomoravským cementem vlastní Velkolom Čertovy
schody, který pro obě společnosti zabezpečuje těžbu. Těžba probíhá podle stanovených
pravidel za dozoru státní báňské správy a Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Cílem je co možná nejšetrnější přístup k přírodě. Ve vytěžených partiích lomů se provádí
průběžná rekultivace.
Vápenka Čertovy schody spolupracuje se svým okolím, je dobrým partnerem pro okolní
obce. Nemalé finanční částky vydává na rozvoj školství, kultury a sportu.
Výrobky skupiny Lhoist
Výrobky skupiny Lhoist mají široké použití v průmyslu, stavebnictví, při ochraně životního
prostředí a v zemědělství:
• Minerály a výrobky na bázi vápníku a hořčíku slouží v celém procesu výroby železa a
oceli jako pojiva nebo struskotvorná činidla. Struska odstraňuje škodlivé nečistoty, jako je
oxid křemičitý, fosfor a síra. Výrobky Skupiny Lhoist pomáhají též zlepšovat produktivitu a
umožňují vám snadněji vyhovět zákonům na ochranu životního prostředí.
• Minerály a vápenné výrobky na bázi vápníku a hořčíku slouží jako plnivo, neutralizační
činidlo či chemické činidlo ve výrobě mnoha organických a anorganických chemických
látek. Výrobky na bázi vápna a minerálů mají v chemickém průmyslu mnoho různých
využití, a to díky svým přirozeným vlastnostem, konzistentní kvalitě a výhodné ceně.
Jsou součástí výroby mnoha látek, které používáme každý den, jako je kůže, víno, barvy,
mýdla, nemrznoucí směsi, syntetické hmoty atd. Výrobky Skupiny Lhoist hrají též roli v
přechodu z fosilních paliv (ropa, uhlí, lignit) na alternativní ekologická paliva, jako je
bioetanol, bioplyn a bionafta. Jsme ověřeným, spolehlivým a dlouhodobým partnerem
společností působících v chemickém průmyslu po celém světě.
• Vápno napomáhá při výrobě vysoce kvalitního silného i tenkého papíru. Používá se v
mnoha papírových výrobcích, se kterými se setkáváme každý den – v dopisních
papírech, tištěných časopisech, novinách atd. Vápno slouží jako plnivo a ochranná vrstva
při výrobě celulózy a papíru, obzvláště pak při výrobě sráženého uhličitanu vápenatého
(PCC). Náš výrobek Britelim® nabízí vynikající fyzikální a bělicí vlastnosti, které zajistí
výrobu vysoce kvalitního papíru. Kaustifikace je třetí nejdůležitější aplikací vápna při
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výrobě papíru. Při výrobě papíru je vždy nutno vyčistit odpadní vodu, procesní vodu a
vodu určenou k recyklaci. Teprve poté lze tuto vodu znovu použít nebo vypustit.
Minerály a výrobky na bázi vápna hrají klíčovou roli při těžbě neželezných kovů a při
úpravě vzniklých odpadních vod. Pomáhají též zvyšovat bezpečnost pracovníků v
dolech. Lhoist nabízí výrobky na bázi vápna o odpovídající čistotě a reaktivitě pro
optimální zušlechťování kovů. Naše řešení lze používat speciálně pro rafinaci mědi,
hořčíku, zinku, niklu, uranu, zlata, olova, niobu, kobaltu a hliníku.
Sklo je ekologický výrobek používaný v oblasti stavebnictví, balení a technologií. Vyrábí
se z křemičitého písku, sody a vápence anebo dolomitu. Oxidy těchto přírodních minerálů
vytváří sklo, zpevňují ho a vylepšují jeho hlavní chemické a fyzikální vlastnosti.
Vápenec, dolomit a jíl slouží jako plnivo v mnoha polymerech, jako jsou plasty, pryž,
barvy, pojiva a podložky koberců. Mnoho aplikací vyžaduje přísně kontrolované chemické
složení a velikost částic. Všechny naše výrobky, které pro toto odvětví dodáváme, splňují
nezbytné vysoké standardy. Nabízíme též řešení přizpůsobená potřebám zákazníka,
např. požadovaný granulometrický rozsah a rozložení anebo omezení nejvyšší velikosti
částic.
V celé historii využívali stavitelé pojivosti vápna k výstavbě různých typů objektů –
chrámů ve starověkém Římě, hradů, katedrál či mostů. I v dnešní době jsou malty na
bázi vápna stále součástí zdiva a omítkových směsí. Vápno se používá i v moderních
stavebních materiálech, jako jsou pórobeton a vápenopískové cihly. Tyto materiály mají
skvělé tepelně-izolační, zvukově-izolační a ohnivzdorné vlastnosti a snadno se s nimi
pracuje, díky čemuž jsou velice oblíbené. Vápenec a jíl jsou důležitými složkami výrobků
pro stavebnictví. Skupina Lhoist nabízí široký sortiment kameniva, drcených a mletých
minerálů se speciálním složením jako plniva. Tradical® je globální značka Skupiny Lhoist
pro stavební výrobky a služby.
Vápno zlepšuje zpracovatelnost a mechanické vlastnosti zeminy pro výstavbu
železničních tratí, vozovek, dálnic, vodních děl, letišť a průmyslových ploch. Hašené
vápno přispívá k trvanlivosti všech asfaltových konstrukcí, jako jsou vozovky, dálnice,
chodníky atd.
Při spalování uhlí, odpadů a v mnoha dalších průmyslových procesech vznikají kouřové
plyny. Tyto plyny často obsahují škodlivé látky, jako jsou oxidy síry (SO2 + SO3), kyselina
chlorovodíková (HCl), kyselina fluorovodíková (HF), těžké kovy, dioxiny a furany. Výrobky
na bázi vápna, hašeného vápna a vápence představují vysoce účinné prostředky k
zachycování kyselých látek. Při smíchání s dalšími složkami (aktivní uhlí, hnědouhelný
koks) odstraňují též tzv. organické mikropolutanty.
Výrobky na bázi vápna a vápenného hydrátu se používají v nejrůznějších fázích čištění
pitné nebo procesní vody. Upravuje tvrdost pitné vody a brání tvorbě vodního kamene,
usnadňuje flokulaci organických látek, sráží fosfáty a těžké kovy v procesní vodě a
likviduje bakterie zvýšením hodnoty pH a někdy i teploty.
Čištění odpadních vod představuje fyzikální, chemické a biologické procesy, na jejichž
konci lze vody vypustit zpět do přírody. Odpadní voda vzniká v obydlích, institucích,
nemocnicích a v komerčních a průmyslových zařízeních. Lze ji čistit v blízkosti míst, kde
byla vytvořena, nebo shromažďovat a přepravovat sítí potrubí a čerpacích stanic do
veřejné čističky odpadních vod. Odpadní voda z průmyslových zdrojů často vyžaduje
specializované čisticí procesy, které se obvykle provádí přímo na místě.
Vápno, vápenec, dolomit a další minerály se používají v zemědělství a lesnictví k úpravě
kyselosti půdy a k zajištění živin, zejména hořčík a vápník. Tyto živiny jsou nezbytné pro
zdravý růst rostlin a ke zvyšování zemědělské produkce. Lze jimi zvýšit výnos na
hektar a snížit vliv intenzivního zemědělství (hnojiv) na životní prostředí (např. znečištění
podzemní vody).
Zvířata potřebují každodenní příjem vápníku a hořčíku k zajištění rovnováhy organismu.
Nabízíme řadu výrobků s obsahem minerálních látek, které vám pomohou zajistit
vyváženou výživu zvířat.
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Výrobky Skupiny Lhoist na bázi vápence a hašeného vápna se hojně používají k
zajišťování hygienických podmínek pro zvířata. Farmáři i konzumenti totiž stále častěji
požadují zcela přírodní, ekologická řešení. Tyto výrobky se používají také v některých
stelivech pro drobná domácí zvířata.
V některých zemích dodává Skupina Lhoist vysoce kvalitní vápenec pro výrobu vápna v
cukrovarech. Proces kalcinace při výrobě cukru totiž vyžaduje oxid uhličitý. Při výrobě
bílého cukru slouží vápno jako čeřidlo šťávy z cukrové třtiny. Lze je též přidávat během
procesu praní cukrové třtiny k úpravě odpadních vod. Na trhu s cukrem a alkoholem se
vápenné mléko používá k úpravě šťávy a k praní cukrové třtiny.

140. výročí úmrtí P. Josef Vorla
V neděli 16. listopadu 2014 se konala ve zdickém kostele Narození Panny Marie mše u
příležitosti 140. výročí zdického faráře, hudebního skladatele a vlastence P. Josefa Vorla
(13. 11. 1801 – 19. 12. 1874). Mši sloužili čtyři kněží na čele s emeritním biskupem
českobudějovickým Jiřím Paďourem1 OFMCap2, který je rodově spjat se Zdicemi – jeho
matka Jarmila, rozená Volmanová, se narodila ve Zdicích. Dalšími byli bývalý zdický farář
JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera, současný farář Římskokatolické farnosti Žebrák P.
ThDr. Krzysztof Drzazga a jáhen Josef Jonáš ze Zdic. Kostel byl zaplněn do posledního
místa. Mezi čestnými hosty byli představitelé Zdic a Tetína na čele se svými starosty. Při mši
zazněly dvě duchovní Vorlovy skladby v podání Zdického smíšeného vokálního sboru pod
vedením Martiny Rajtmajerové. Po čtyřiceti letech tak měla zdická veřejnost možnost
poslouchat si ukázky jeho tvorby – naposledy se tak stalo v roce 1974 při stém výročí jeho
úmrtí. Po mši následovala přednáška pana Ladislava Zvonaře o životě tohoto významného
zdického duchovního. Závěr vzpomínkové akce byl u hrobu P. Josefa Vorla na zdickém
hřbitově, kam se z kostela společně odebrali účastníci mše sv. Zde zazněla pietní promluva,
modlitba a byl vysvěcen nákladem 140.000,- Kč nově zrekonstruovaný hrob P. Josefa Vorla
Se jménem P. Josefa Vorla se nesetkáváme na stránkách OBZORU poprvé, neboť se jedná
o významnou osobnost Berounska v devatenáctém století. Obsáhlá pětistránková studie se
objevila již v prvním ročníku vydávání OBZORU v jeho prosincovém čísle v roce 1974 z pera
Františka Zacha a byla věnována 100. výročí jeho úmrtí. Na stránkách únorového vydání
OBZORU v roce 1994 jsme si mohli přečíst vzpomínku na P. Josefa Vorla věnovanou
k tehdy 120. výročí jeho úmrtí, jejímž autorem byl opět jeho tehdejší redaktor František Zach.
Připomeňme si tedy opět po dvaceti letech na stránkách OBZORU tuto osobnost a jeho
nejvýznamnější životní křižovatky, a pokusme se současně zjistit, jak se P. Josef Vorel na
cestách své pozemské životní pouti dostával do kontaktu s Tmaní.
…………………………………………………………………
P Josef Vorel3, kněz, skladatel a buditel se narodil 13. listopadu 1801 v Opočně u Dobrušky
v rodině opočenského učitele Jana Vorla. Zde získal základní vzdělání a v roce 1815
1

Narodil se 4. 4. 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Oricí. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975 v Praze. V červenci
ztratil tzv. „státní souhlas“. Dne 4. 10 1978 se konala jeho tajná obláčka – vstup do kapucínského řádu. V letech
1978 – 1979 byl neoficiální sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB
v roce 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně 10 12. 1983. Pražským
pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. dne 3. 12. 1996 a biwskupské svěcení přijal z rukou
přažského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka dne 11. 1. 1997 v Svatovítské katedrále v Praze. Vedení
lčeskobudějovické diecéze se ujal 25. 9. 2002. Dne 1. 3 2014 papež František přijal jeho zřeknutí se úřadu
dvanáctého českobudějovického biskupa.
2
Řád menších bratří kapucínů, zkratka z latinského Ordo Fratrum Minorum Capucinorum, jedna ze tří větví
františkánského řádu. Nosí výrazně dlouhou a špičatou kapuci na řeholním hábitu, která je odlišuje od
zbývajících dvou větví františkánského řádu – minoritů a observantů. Do českých zemí přišli kapucíni přes
Vídeň 13. listopadu 1599 na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé´a usadili se v Praze.
3
Při zpracování bylo použito údajů z těchto pramenů:
• 210. výročí narození P. Josefa Vorla, Jana Smíšková.
• Monografie Hořovicka a Berounska – díl V.
• www.opocno.cz
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nastoupil na piaristické gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Následně studuje v Praze
filosofii a teologii. Na kněze byl vysvěcen v srpnu v roce 1825. Jako kaplan působil celý život
na Berounsku a Hořovicku – v listopadu téhož roku se stal kaplanem v Cerhovicích,
následovalo působení v Žebráku a Počaplech (dnes součást Králova Dvora), od roku 1835
až do své smrti pak ve Zdicích, kde byl od roku 1846 jmenován farářem. Jeho velkým
osobním přičiněním se po 150 letech stala zdická fara samostatnou.
Svůj čas věnoval kostelu, škole a hudbě. Jeho vlastenecká kázání, v nichž zdůrazňoval
myšlenku národnostní, byla mezi farníky oblíbená. Hrál na varhany a klavír, skládal písně,
kostelní sbory, ale také taneční skladby (v archivu Národního muzea je uloženo asi
70 Vorlových skladeb). Mnohé z jeho písní znárodněly – např. Pijme pivo s bobkem (jinak
nazývaná Babí rada), Nad Berounkou pod Tetínem, Že peníze světem vládnou. O vzniku
písně Nad Berounkou pod Tetínem se traduje, že vznikla při jednom z Vorlových setkání
s básníkem Chmelenským. Při setkání uzavřel básník sázku: „Než vykouříte, pane bratře,
doutník, složím Vám báseň,“ tvrdil Chmelenský. Vorel se nenechal zahanbit a dodal: „Než
vypijete černou kávu, složím na Vaši báseň nápěv.“ Chmelenský skutečně dopsal báseň
dříve, než Vorel vykouřil oblíbený doutník. Páter poté zasedl k piánu a začal psát nápěv
k právě složené básni. Sázku vyhrál také, nápěv dokončil dřív, než Chmelenský dopil kávu.
Část této melodie uslyšíte i v dnešní době každý den vždy v každou celou hodinu od 9,00
hod do 20,00 hod. na Tetíně, kde ji hraje zvonkohra, jež je součástí hodin na tetínském
zámku.
Jeho přítelem byl básník Karel Jaromír Erben, který do dřívějšího Vorlova působiště dojížděl
do rodiny svého spolužáka z pražských studií. V Žebráku také poznal K. J. Erben svoji lásku
Barboru Mečířovou, dceru tamního purkmistra. O téměř desetileté známosti uzavřeli
manželství ve zdickém kostele, kde je oddával 11. května 1842 P. Josef Vorel. Žebrák byl
znám čilým vlasteneckým životem o začátku 19. století zde byl ochotnický divadelní soubor.
V roce 1837 zde ochotníci uvedli Erbenovu hru „Sládci“, ke které napsal hudbu Josef Vorel.
Hra patřila po dlouhá léta do základního repertoáru mnoha ochotnických spolků, v roce 1903
byla hrána v Národním divadle.
P. Josef Vorel si pro oblibu svých písniček u prostého lidu podal ruku s dvěma největšími
mistry českého výtvarného umění druhé poloviny devatenáctého století – Josefem Mánesem
a Mikolášem Alšem. Roku 1862 na podzim byl Mánes v našem kraji na návštěvě v Litni.
Záznamově si črtá obrazové výklady k písním. Jednou z nich je i náčrt k verši s nápěvem
Vorlovým „Pijme pivo s bobkem“ nadepsaný „Babí rada“. Možná, že tuto píseň slyšel Mánes
právě za pobytu v Litni, kde byla zpívána okolím zdického skladatele
Když Mikoláši Alšovi zemřel otec, obracel často své kroky do našeho kraje ke svému strýci
do Žebráka a jako mladý student malířské akademie prožíval na Berounsku krásné chvíle.
Na sklonku svého života býval častým hostem majitelky tmaňského velkostatku. Byl velkým
malířem, který dovedl přesvědčivě vyjádřit kresbou a obrazem podstatu českého života.
Vorlova písnička „Nad Berounkou pod Tetínem“ se proměnila v obrázek. Její rozcitlivělost
Alše přinutila, aby kresbou vyjádřil všechny záhyby vojenského srdce: hrdinnost, touhu, lásku
i faleš.
Osobnost Josefa Vorla byla spolu s učiteli pro obec zárukou bohatého společenského
a kulturního života. S učitelem Václavem Michálkem založil v 60. letech 19. století čtenářský
spolek Zdík, vznikl zde i spolek pěvecký a divadelní. Později ze všech vznikla Občanská
beseda Zdík.
Děti měl Páter Vorel rád, podělil je často dárky. Jako správce školy ale byl přísný
a vyžadoval od dětí pilnou školní docházku. Netrpěl zbytečné zameškání vyučování.
Správcem školy, která byla v malé budově nad kostelem v čp. 37, byl až do roku 1869. Od
•
•
•

Zdické noviny, listopad 2014.
Zdice. Kapitoly z historie a současnosti města. Zdice 2004.
Z historie obce. Josef Vorel. OBZOR, číslo 10 – prosinec 1974. Autor: František Zach.
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tohoto roku se podle nového zákona stali správci škol učitelé, kněží zůstali pouze učiteli
náboženství.
Jak žertovně dovedl Josef Vorel zvát své spolubratry na hostiny, svědčí následující list psaný
ve verších tmaňskému faráři P. Josefu Petru Kopalovi dne 6. ledna roku 1847:
„Můj milý, kulatý bratříčku!
Chcete-li okusit dobrou jitrničku, tedy važte
zítřejšího dne cestičku
sem do Zdic k našemu obydlíčku.
Při tom dostanete štípanou hubičku,
až vás bude tvář brnět chviličku
a řeknete: „Vem tě ďas, přítelíčku,
když ze mne chceš vymačkat dušičku!“
Cesty se nemusíte bát ani trošičku,
můj čeledín vezme večer lucerničku
a dovede Vás k Vašemu stádíčku.
Jenom pak nezbořte postýlečku,
ale zticha dejte polštář pod hlavičku
a trubte celou noc polčičku.
Přičiňte se, milý kamarádíčku,
přijíti k Vašemu upřímnému Vorlíčku!“
Celý život P. Vorel rád pomáhal spoluobčanům, na sebe spíš zapomínal. Byl vítán na
zábavách o poutích a posvíceních. Byl vlídný, uměl potěšit i domluvit, pomáhal potřebným.
Těšil se oblibě jak u lidí a svých spolubratří, tak i u úřadů. V době svého působení
ve Zdicích si rád popovídal s upřímnými sedláky v hostinci U Frýdlů, ale mohl se setkat určitě
i s dělníky průmyslových podniků – např. Hroudy, cukrovaru. Dalšímu průmyslovému
podnikání pomohlo vybudování železniční trati – první vlak České západní dráhy projel
Zdicemi 14. července 1862. Určitě to byla veliká událost i pro P. Vorla. Stojí také za
zajímavost, že v cukrovaru pracoval od konce října 1857 Josef Němec, manžel Boženy
Němcové. V březnu 1858 Božena Němcová svému muži píše: „Jestli tam zůstaneš, možná
že se tam, až bude tepleji, také podívám asi na dva tři dni.“ K uvažované návštěvě Zdic
nedošlo, Josefa Němce, který byl pod policejním dozorem, majitelé cukrovaru začátkem
dubna propustili.
Vorel chtěl v prvních letech svého farářování zrušit první zdickou pouť připadající na sv.
Trojici, protože neměl na hostinu pro spolubratry. Ohlásil, že tato první pouť se nebude
konat. Zdičtí farníci nedbali, napekli koláče a pozvali své známé. Vorel nevěděl o přípravách
občanů. Na sv. Trojici časně zrána zaslechl tři rány z hmoždířů. Nesmírně se ulekl, protože
pochopil, co znamenají. Rychle se však rozhodl. Nechal přivézt břízky k výzdobě kostela a
než odsloužil „ranní“, nechal přivézt z Tmaně faráře, aby pouť byla slavnostnější. Vše
dopadlo dobře, Vorel byl spokojený a teprve u oběda se svěřil tmaňskému faráři, jak jej zdičtí
občané polekali. Nikdy se již nepokusil zrušit první zdickou pouť.
Vorlův bohatý život naplněný vlastenectvím, hudební tvorbou s kněžskou činností se uzavřel
19. prosince 1874, kdy ve věku 73 let ve Zdicích zemřel. Během svého téměř čtyřicetiletého
působení ve Zdicích P. Josef Vorel nestonal, onemocněl až v listopadu 1874 a po krátké
nemoci zemřel. Pochován byl na zdickém hřbitově. Na poslední cestě se s oblíbeným
farářem rozloučili 22. prosince kněží, vlastenci a osobní přátelé spolu s množstvím lidí
z obce a celého okolí. Pohřební průvod se ubíral z fary dolů po náměstí a kolem hospody
u Frýdlů (nyní restaurace U Zímů) zpět po silnici ke kostelu. Po obřadu v kostele byl P. Vorel
pochován na novém hřbitově v souladu s prvním ustanovením jeho poslední vůle:
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Ve jménu Boha otce, syna i ducha svatého amen.
Jelikož jest smrt každému jista den a hodina té samé a té nejistá, odhodlal jsem se
ovšem že v nemoci a té při dobrém vědomí a smyslů následující poslední vůle učiníti.
1) Přeji sobě, aby mrtvola má přišla k pochování na pravé straně kapličky
hřbitova Zdického a aby tam do toho hrobu ostatky mé matky a sestry
přenesené.
Pamětní deska z kararského mramoru s reliéfem hlavy P. Josef Vorla a nápisem:
ZDE PŮSOBIL A ZEMŘEL P. JOSEF VOREL,
PROSLULÝ SKLADATEL ČESKÝCH PÍSNÍ, † 1874.
byla na zdickou faru umístěna v srpnu 1882. Zhotovil ji pražský sochař Otto Sandtner. Jejím
odhalením uctil akademický spolek „Jungmann“ společně s místní radou památku vlastence,
skladatele a dlouholetého zdického faráře Josefa Vorla. Oslavy, která se konala 19. a
20. srpna 1882 s kulturním programem a pochodňovým průvodem, se kromě místních
občanů zúčastnilo mnoho hostí z okolí i z Prahy.
S touto událostí je spojeno jméno ze světa tehdejší žurnalistiky – Josef Merhaut, jinak
Jaroslav Maruška zvaný (1863 – 1907), narozený ve Švábíně u Zbiroha jako syn sládkův.
Jeho otec záhy si po jeho narození najal pivovar v Tmani u Berouna, avšak žena mu do roka
zemřela. Proto dal synka sotva dvouletého na vychování do Zdic k své sestře Marii Zítkové,
ženě krejčího, která se starala o něho jako vlastní matka. Ve Zdicích chodil do školy, čtvrtou
třídu však již navštěvoval v Praze na Malé Straně, kde měl tetu. Tamtéž se vzdělával na
reálném gymnáziu, ale nematuroval. Jeho vztah k podbrdskému kraji byl vroucí.
V Suchomastech navštěvoval otce, který se přestěhoval ze Tmaně, a nejraději se zdržoval
na lesnatém kopci Marušce (odtud jeho pseudonym). Merhaut byl činný i ve výše
zmiňovaném berounském krajinském spolku „Jungmann“, s čímž souvisí i událost, jež ho
snad přiměla k odchodu z Čech. Napsal totiž báseň či proslov „Josef Vorel“, již vydal u
Vilímka vlastním nákladem k odhalení pamětní desky ve Zdicích, jež byla tamtéž v srpnu
roku 1883 péčí „Jungmanna“ zasazena. Podle novinářských zpráv z téhož roku byla
Merhautova práce konfiskována a u kněžstva na Zdicku prý vyvolala vzbouření, takže prý asi
v jeho odchodu na Moravu lze hledat částečné příčiny, která ho roku 1885 přiměla ke kroku
Čechy opustit. Merhaut zakotvil v Brně v redakci tehdy největšího moravského deníku
„Moravská Orlice“.

Tmaň na internetu a v literatuře
Technické památky
Internet dnes představuje nevyčerpatelnou studnici milionů stránek informací, které si
můžeme prohlížet z klidu domova. Každý uživatel internetu ve Tmani určitě zná a občas
nahlédne na webové stránky obce, aby se dozvěděl nějaké aktuálnosti týkající se života ve
Tmani vydané nebo vydávané místním obecním úřadem. Nejsledovanější a nejčastěji
navštěvované budou asi webové stránky Základní školy a Mateřské školy Tmaň s četnými
informacemi ze života školy doplněnými bohatou fotodokumentací z pořádaných akcí. Proto
není divu, že došlo v tomto čísle poprvé ke změně názvu občasné rubriky TMAŇ
V LITERATUŘE na daleko výstižnější a aktuálnější název TMAŇ NA INTERNETU A
V LITERATUŘE.
Všichni, kteří bydlí ve Tmani nebo na Louníně, mají tu možnost vidět z různých úhlů provozní
objekty akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody. Zatímco Vápenka nám
začíná pomalu mizet za deroucími se k nebi stromy na protihlukovém valu před Vápenkou,
vytěžené prostoru Velkolomu Čertovy schody jsou viditelné na velkou vzdálenost. Hodně lidí
zde trvale žijících bylo a i v současnosti je trvale spojeno svým profesním životem s těžbou a
zpracováním vápence a následnou výrobou vápenných a vápencových výrobků ve Vápence
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nebo do nedávna cementu v Králodvorské cementárně z něho. S tím souvisí zájem o
povrchovou těžbu a její historii v našem regionu. Mnoho z nás má doma menší nebo větší
sbírku prvohorních zkamenělin nebo krásných krystalických forem vápence.
Existují webové stránky www.hornictvi.info/techpam/techpam.htm , kde se můžeme
seznámit s různými hornickými technickými památkami nejenom na území České republiky,
ale i jinde ve světě.
Není bez zajímavosti, že prvních jedenáct položek se nachází v širším Berounském regionu
a některé z nich v bezprostřední blízkosti Tmaně: Králodvorská cementárna, Malodráha
Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy, Lom Kosov u Berouna, Kom Kobyla u Koněprus,
Vápenka Zdice, Vápenka Loděnice u Berouna, Tomáškův lom a vápenka u Srbska, Lomy
Hostím I a II u Srbska – Alkazar a Divadýlko, Petzoldův lom u Srbska, Červený lom u
Koněprus a Kruhový lom – lom Tetín.
Ke každé z těchto vyjmenovaných technických památek je k dispozici její popis – od těch
stručnějších až o ty velmi podrobné – ve většině případu doplněný o obsáhlou
fotodokumentaci technických objektů (vedle dobových snímků z minulosti je současnost
zachycena fotoaparátem většinou v roce 2006). Šíře záběru jednotlivých položek je zárukou,
že každý zájemce se jejich studiem má možnost dozvědět se něco nového a rozšířit si tak
své vědomosti. Věděli jste například, že:
• Pro dopravu suroviny z lomu Lejškov do Vápenky Zdice byla roku 1927 vybudována 7 km
dlouhá lanovka?
• Ve vrstvách sedimentů z poslední doby ledové v Lomu Kobyla byly objeveny kosti
mamutů, jeskynních medvědů, srstnatých nosorožců a dalších vyhynulých savců a že
tyto unikáty jsou dnes součástí sbírek Národního muzea v Praze?
• Provoz Malodráhy Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy byl zahájen 9. května 1898?
To je jenom hodně malá ukázka co všechno můžete při listování těmito webovými stránkami
zjistit.

Česká republika – města a obce České republiky
Vydavatelství PROXIMA Bohemia s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm vydalo knižní
publikaci encyklopedického charakteru Česká republika – města a obce České republiky,
která přináší ucelené informace o všech městech a obcích v České republice. Zápisy
přibližují historicky zajímavá místa a turisticky atraktivní místě nebo přírodní zajímavosti.
Zhruba v polovině knihy – přesně to je na straně 962 – je mezi obcemi správního obvodu
Beroun informace o Tmani následujícího znění:
Tmaň
Devět kilometrů jihozápadně od Berouna, v nadmořské výšce 361 m leží obec Tmaň, k níž
patří osady Lounín, Slavíky, Havlíčkův Mlýn a hájovna u Křižatek. Rozkládá se na 1 512 ha
katastrální výměry a žije v ní 1 050 obyvatel.
Významnou památkou je katolický kostel sv. Jiří na místním hřbitově, který byl vystavěn
v polovině 18. století. Další sakrální stavby obce představují barokní sousoší u Veského
rybníka s křížem z roku 1899, kaple sv. Blažeje na Koukolově hoře a sbor Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské, postavený v roce 1926.
Text je ilustrován znakem Tmaně v barevném provedení a odkazem na oficiální webové
stránky Obce Tmaň www.obectman.cz .
Jak vidíte, opravdu se jedná o velmi stručný text o Tmani skládající se z pouhých čtyř vět. Na
webových stránkách vydavatelství www.mistopisy.cz však najdeme o každém městě nebo
obci objemově mnohem více informací doplněných zajímavými fotografiemi z jednotlivých
míst, než se podařilo umístit do knižní verze místopisného průvodce po České republice. To
samé platí i o údajích o Tmani.
Tato kniha je uložena na Obecním úřadu ve Tmani a případní zájemci si v ní mohou
zalistovat po dohodě s pracovnicemi Obecního úřadu.
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Výlet do Tmaně padesátých let
Výlet do Tmaně padesátých let v jedenadvacátém století? Ano, je možné podívat se, jak
vypadala Tmaň, Lounín, Havlíčkův Mlýn a Slavíky v roce 1952 – v době internetu no není
zase až tak složitá záležitost. Stačí si otevřít webové stránky www.kontaminace.cenia.cz a
najdeme tam černobílou leteckou mapu celé České republiky snímkovanou pro vojenské
účely, kterou pro tyto účely zpřístupnilo Ministerstvo obrany České republiky a dnes určenou
pro registraci kontaminovaných míst. Na mapě vidíme při největším zvětšení jednotlivé
stromy a detaily kolem rodinných domků v obci. Můžeme tam vidět naši obec v době, kdy
v severovýchodní části byla pouze škola a pole, pole, pole … nebylo ještě Sídliště (myšleno
pochopitelně to staré), ulice U Jednoty nebo Přátelství, a ovocná alej ke kostelu sv. Jiří
začínala hned za areálem tmaňské školy. Do základní mapy lze nastavit popisky – popisná
čísla (i domů v té době ještě nepostavených), názvy současných ulic nebo katastrální mapy
– katastr nemovitostí a pozemkový katastr. Mapa celé republiky byla snímkována postupně –
oblast Tmaně v roce 1952, území kolem Králova Dvora v roce 1953 – i tento údaj si lze na
mapě nastavit. Prohlížení této mapy v nás může probouzet melancholické myšlenky na to,
jak se svět nás obklopující mění, ale je dobře, že díky internetu jsou to informace snadno
dostupné. Je přece doba vánoční a tak si i takový rozmar plný romantismu můžeme klidně
dovolit, neboť dokonale zapadá do atmosféry těchto dní v závěru kalendářního roku.

Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Pozvánka na Vánoce do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavíků k návštěvě římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani o letošních
Vánocích, kde bude pro velké i malé připraven ve dnech 24. a 25. prosince 2014 zajímavý
program.
•

•

Na Štědrý den – ve středu 24. prosince 2014 bude kostel sv. Jiří otevřen od 16,00
do 17,00 hodin. Návštěvníci si budou moci spatřit a obdivovat keramický betlém – letos
daleko větší a krásnější nebo africký betlém, a nebude chybět velký vánoční strom.
Bude možno zazpívat si společně v prostředí tmaňského chrámu koledu a na konec si
odnést domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo. Srdečně budou vítány děti, které
přinesou s sebou vlastnoručně namalovaný obrázek s jejich představou podoby Panny
Marie, jenž bude v kostele po dobu svátečních dnů vystaven a ony samy za grafické
ztvárnění svých představ odměněny i sladkostmi nebo omalovánkami.
Ve čtvrtek – 25. prosince 2014 – den narození Páně (Boží hod vánoční), v občanském
kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“ – se v kostele sv. Jiří uskuteční v 15,30
hodin vánoční koncert berounského pěveckého sboru BONBON, který svými
písněmi nejen dobu vánoční připomene a podtrhne, ale také návštěvníky lidsky potěší a
rozjásá. Vstupné dobrovolné.
Přijďte zažít atmosféru opravdových Vánoc do kostela sv. Jiří ve Tmani!

Vánoční a novoroční přání občanům obce Tmaň
Vážení a milí přátelé! Přeji Vám, ať zakoušíte Boží blízkost nejen v době vánočních svátků,
ale také v každém dni nového roku 2015!
P. ThDr. Krzysztof Drzazga, farář Římskokatolické farnosti Žebrák
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•

•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v zimním období od listopadu
2014 do konce března 2015 nebudou konat. Konání mší sv. v kostele sv. Jiří bude
obnoveno o pouti v dubnu 2015. O případných akcích konaných v období od prosince
2014 do konce března 2015 budou občané informováni obvyklými způsoby.
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
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve na adventní bohoslužbu ve sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani, které se koná v neděli dne 30. listopadu 2014 v 17 hodin – I.
adventní neděle. Další adventní bohoslužba se bude konat v Koněprusích v sobotu 13.
prosince 2014 v 17 hodin; při této bohoslužbě vzpomeneme na pana Tomáše Svobodu
z Koněprus.
Vánoční a novoroční bohoslužby:
• Štědrý den – středa 24. prosince 2014 – Půlnoční ve 24,00 hodin;
• Nový rok – čtvrtek 1. ledna 2015 v 15,00 hodin.
Milí přátelé,
opět se přiblížil vánoční čas, který symbolizuje množství rozzářených světel, očekávání a
radost v dětských očích, stromek i štědrovečerní stůl. Popřemýšlejme společně, zda nám
v tomto předvánočním shonu neuniká něco důležitého, co bychom mohli nazvat skutečnou
podstatou Vánoc.
Kolem nás je v této době spousta světel, ale to nestačí. Ani světlo svící nenahradí světlo
radosti a lásky, které by mělo zářit v nás, v našem srdci. Sebekrásnější dárek nevykoupí
nedostatek času a pozornosti našim dětem, rodičům i přátelům. Nádherně ozdobený
vánoční stromek nezakryje prázdnotu domova, kde není opravdová a hluboká láska. Bohatý
štědrovečerní stůl nenahradí jiný pocit nedostatku ze ztráty hlubšího zacílení života. Občas
procházíme v životě těžkou zkouškou, nemocí, bolestí. Někdy dokonce zůstane místo u
stolu prázdné a může se zdát, že jsme zůstali docela sami. A přesto je ten skutečný
vánoční dar štěstí a lásky připraven pro každého člověka!
Je to hvězda Boží lásky, kterou do světa nese v rukách betlémské dítě. Kéž ji spatříme a její
odlesk si odneseme do všedních dnů. Jak čteme na začátku Janova evangelia: „V něm byl
život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
Dovolte, abych Vám popřála radostné a pokojné Vánoce a Boží požehnaní do roku 2015.
Vaše R. Adamová, farářka

Klub důchodců Tmaň zve na vánoční posezení
Klub důchodců Tmaň srdečně zve na

VÁNOČNÍ POSEZENÍ,
které se bude konat

v úterý 16. prosince 2014 od 16,00 hodin
v přístavbě kulturního domu ve Tmani.
Ochutnáme vzájemně vánoční cukroví, vyměníme si recepty a bude možno zakoupit si
některé z našich výrobků jako dárky pro naše nejbližší a přátele. Při poslechu a zpěvu koled
se rozloučíme s kalendářním rokem 2014.

Úprava provozní doby místní knihovny ve Tmani
Místní knihovna Tmaň má upravenou provozní dobu na půjčování takto:
• pondělí od 18,00 do 19,00 hodin;
• středa od 18,00 do 19,00 hodin;
• telefonický kontakt na knihovnici paní Silvii Fodorovou je 607 141 462.
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Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák probíhá do čtvrtka 18. prosince 2014
výstava fotografií Lucie Suché s názvem Jak je krásně u řeky.
Lucie se narodila v Berouně v roce 1968. Vystudovala gymnázium a
nějaký čas strávila studiem medicíny. Nakonec podruhé odmaturovala
jako radiologický laborant. Je členkou volného sdružení fotografů „Berounští fotorici“, se
kterým pravidelně vystavuje. Pořádá Masopust Na Černém vršku a rovněž výstavy fotografií
Na Vršek a z Vršku zachycující život v tomto koutě Berouna. Lucie rovněž maluje. Malovat
začala potom, co dostala od svého muže pod stromeček olejové barvy. První obraz vznikl v
létě roku 1989 na chatě pod hradem Týřovem a do dnešního dne jich namalovala již přes
čtyři sta. Její život je neodmyslitelně spojen s řekou Berounkou a právě fotografie převážně
od této řeky na výstavě uvidíte.
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 20. prosince 2014 v 10 hodin dopoledne do Galerie
Čerťák na vernisáž výstavy fotografií Miroslava Hucka s názvem Je málo hudby ...
Miroslav Hucek (1934 – 2013) fotografoval od roku 1954. Skutečným fotografem se však stal
až na začátku šedesátých let. Svůj fotografický názor začal profilovat v tisku. Od roku 1960
spolupracoval a od roku 1962 byl i zaměstnán v novém obrazovém týdeníku Mladý svět.
Jeho fotografie se každý týden objevovaly na stránkách časopisu až do roku 1975, kdy pod
tlakem normalizace zvolil svobodné povolání. Zůstal fotografem a najednou se mu otevřel
prostor pro práci na větších fotografických celcích. Mezi ně patří i téma Jak chutná polibek,
které je použito v novém kalendáři Vápenky Čertovy schody na rok 2015, který bude na
vernisáži slavnostně pokřtěn. Křtu se ujme pan Jiří Stivín. Mimo fotografií z nového
kalendáře je hlavním tématem výstavy hudba, nevšední pohled Miroslava Hucka na známé
muzikanty. Na vernisáži zahraje kromě kmotra kalendáře Jiřího Stivína také první dáma
českého folku Pavlína Jíšová se svou dcerou Adélou Jonášovou a čeká na Vás rovněž
tradiční předvánoční překvapení. Výstava se uskuteční k nedožitým osmdesátým
narozeninám pana Miroslava Hucka. Výstava je otevřena do 19. února 2015.
Mediálním partnerem Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň má v prosinci 2014 následující prodejní dobu:
pondělí až pátek: 9,00 – 16,00 hodin, sobota: 9,00 – 13,00 hodin, v neděli je
zavřeno. V prosinci bude otevřeno do pátku 19. prosince 2014 (toto omezení se
nevztahuje na prodej vánočních stromků).
Prodej vánočních stromků bude probíhat od soboty 6. prosince 2014 do úterý 23.
prosince 2014. Zákazníci si mohou vybrat a uříznout stromek přímo na poli podél
silnice na Chodouň proti hasičskému cvičišti, nebo se rozhodnout pro některý
z čerstvě uříznutých stromků z polí, kam není přístup zájemců možný. Prodej bude
probíhat ve výše uvedeném období každý den v době od 8,00 do 16,00 hodin,
včetně sobot a nedělí.
Na základě dobrých zkušeností z let minulých bude s prodejem vánočních stromků
probíhat doplňkový prodej, kde v nabídce budou stojany na stromky, svíčky, františky,
purpury, vánoční skleněné ozdoby, keramika a dekorace. Těšíme se na naše zákazníky,
kterým se budeme snažit splnit jejich přání!
Výjimečnou akci nabízíme v sobotu 13. prosince 2014 a v neděli 14. prosince 2014!
Návštěvníci bezprostředně uvidí po oba dva dny v době od 8,00 do 16,00 hodin, jak
se malují skleněné vánoční ozdoby a při té příležitosti si budou moci vybrat z naší
bohaté nabídky originální dárečky pro své blízké a občerstvit se přímo na místě nejenom
svařeným vínem nebo medovinou …
Máme širokou nabídku krmných směsí, které jsou potřebné bez ohledu na roční období.
Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby, kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro
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domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky, morčata, andulky a kanárky. Nabízíme
stále více oblíbené belgické granule pro kočky – 1 kg za 36,- Kč, nebo dlouhodobě v akci
za výhodnou cenu granule pro psy – jeden kilogram za 20,- Kč.
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 našich webových stránkách.
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví Tmaň
v roce 2014 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2015!
Těšíme se na vaše návštěvy v příštím roce!
Důležité upozornění pro návštěvníky Berouna: Uzávěrka lávky v Berouně!
Lávka pro pěší vedoucí od berounského vlakového nádraží do centra je od 20.
listopadu 2014 uzavřena. Náhradní trasa je vyznačena pod dálničním mostem kolem
Finančního úřadu. Rekonstrukce má trvat do konce roku 2014.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2014 a na začátku roku 2015
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
29. -30. 11. 2014

6.-7.12.2014
13.-14.12.2014
20.-21.12.2014
22.-23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.-28.12.2014
29.-30.12.2014
31.12.2014

1.1.2015
2.-3.1.2015
4.1.2015

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Pilbauerová Irena
Beroun, Talichova 825
Prosinec 2014
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Třída Politických vězňů 40
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Palackého náměstí 895
MUDr. Tilschová Monika
Liteň, Nádražní 401
MUDr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Svobodová Eliška
Komárov, ordinace Buzuluk
MUDr. Šedivá Markéta
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541
MUDr. Šedivá Štěpánka
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541
MUDr. Šmejkalová Zdeňka
Lochovice, Nádražní 308
MUDr. Švábová Ladislava
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 68
Leden 2015
MUDr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 68
MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Třesohlavá Magdalena
Beroun, Železniční stanice

311 600 220

21

311 746 418
311 685 674
311 684 138
311 512 119
311 572 389
311 612 291
311 611 241
311 537 796
311 513 375
311 672 253

311 672 253
311 542 396
311 621 497

Sportovní informace
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Po podzimu jsou fotbalisté VČS Tmaň se ziskem 8 bodů na 11. místě
1. kolo – sobota 23. srpna 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1),
branky: Aduwa Destine 2, Potěšil Dominik, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Knotek, 50
diváků. Další zápasy 1. kola: TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Karlštejn 7:5, SK Cembrit
Beroun - Závodí – TJ Sokol Vysoký Újezd 6:2, TJ Tetín – TJ Vižina 1:3, FK Svatá – FK
Králův Dvůr B 1:2, TJ Lužce – FK Olympie Zdice B 4:1, TJ Chodouň – SK Hudlice 1:3.
2. kolo – sobota 30. srpna 2014 – 17,00 hodin – FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1
(5:0), rozhodčí zápasu Závora, jediný úspěch Tmaně zaznamenal Fiala Lukáš, 70 diváků.
Další zápasy 2. kola: TJ Karlštejn – SK Hudlice 3:1, FK Olympie Zdice B – TJ Chodouň
6:3, SK Nižbor B – TJ Lužce 1:1, TJ Vižina – FK Svatá 1:2, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
Tetín 1:4, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK Cembrit Beroun – Závodí 5:7.
3. kolo – sobota 6. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Vižina 4:1 (2:0), střelci
branek: Fiala Miroslav mladší, Potěšil Dominik, Kaplan David, Smíšek Martin, rozhodčí
zápasu Pánek, 50 diváků. Další zápasy 3. kola: SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ
Karlštejn 4:2, TJ Tetín – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 5:2, FK Svatá – TJ Sokol Vysoký
Újezd 4:2, TJ Lužce – FK Králův Dvůr B 6:3, TJ Chodouň – SK Nižbor B 4:0, SK Hudlice
– FK Olympie Zdice B 2:0.
4. kolo – neděle 14. září 2014 – 17,00 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň
1:0 (1:0), rozhodčí zápasu Bidšovský, 40 diváků. Další zápasy 4. kola: TJ Karlštejn – FK
Olympie Zdice B 2:0, SK Nižbor B – SK Hudlice 2:1, FK Králův Dvůr B – TJ Chodouň 7:3,
TJ Vižina – TJ Lužce 2:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK Svatá 5:4, SK Cembrit
Beroun - Závodí – TJ Tetín 1:0.
5. kolo – sobota 20. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:3 (2:2), střelci branek: Aduwa Destine, Večeřa Jakub, Haas Radek,
rozhodčí zápasu Krbec, 70 diváků. Další zápasy 5. kola: TJ Tetín – TJ Karlštejn 0:2, FK
Svatá – SK Cembrit Beroun – Závodí 1:9, TJ Lužce – TJ Sokol Vysoký Újezd 2:4, TJ
Chodouň – TJ Vižina 1:4, SK Hudlice – FK Králův Dvůr B 2:0, FK Olympie Zdice B – SK
Nižbor B 1:1.
6. kolo – neděle 28. září 2014 – 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ VČS
Tmaň 5:3 (2:1), branky: Haas Radek – 2, Kaplan David, rozhodčí zápasu Pánek, 90
diváků. Další zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B 6:1, FK Králův Dvůr B – FK
Olympie Zdice B 4:0, TJ Vižina – SK Hudlice, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ Chodouň 4:0,
TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Lužce 5:1, TJ Tetín – FK Svatá 3:1.
7. kolo – sobota 4. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 0:8 (0:3),
rozhodčí zápasu Šnajdr. Další zápasy 7. kola: FK Svatá – TJ Karlštejn 1:1, TJ Lužce –
SK Cembrit Beroun – Závodí 1:3, TJ Chodouň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:6, SK
Hudlice – TJ Sokol Vysoký Újezd 0:1, FK Olympie Zdice B – TJ Vižina 2:2, SK Nižbor B –
FK Králův Dvůr B 3:4.
8. kolo – neděle 12. října 2014 – 16,00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Mázdra, 80 diváků.
Další zápasy 8. kola: TJ Karlštejn – FK Králův Dvůr B 1:4, TJ Vižina – SK Nižbor B 1:2,
TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 5:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK
Hudlice 2:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Chodouň 3:1, TJ Tetín – TJ Lužce 12:1.
9. kolo – sobota 18. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn 2:6 (0:6),
branky: Haas Radek, vlastní, rozhodčí zápasu Knotek 50 diváků. Další zápasy 9. kola: TJ
Lužce – FK Svatá 3:1, TJ Chodouň – TJ Tetín 0:8, SK Hudlice – SK Cembrit Beroun –
Závodí 2:5, FK Olympie Zdice B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 1:7, SK Nižbor B – TJ
Sokol Vysoký Újezd, FK Králův Dvůr B – TJ Vižina 9:1.
10. kolo – sobota 25. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2),
branky: Potěšil. Dominik, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Veverka, 50 diváků. Další
zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – TJ Vižina 7:1, TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Králův Dvůr B
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1:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – Nižbor B 7:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – FK
Olympie Zdice B 8:1, TJ Tetín – Hudlice 3:2, FK Svatá – TJ Chodouň 4:1.
11. kolo – neděle 2. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:2
(4:2), branky: Kaplan David, Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Špicl, červené karty: Fišer
Ladislav, Kaplan David, 40 diváků. Další zápasy 11. kola: TJ Lužce – TJ Karlštejn 0:9,
SK Hudlice – FK Svatá 1:0, FK Olympie Zdice B – TJ Tetín 0:1, SK Nižbor B – SK
Cembrit Beroun – Závodí 2:2, FK Králův Dvůr B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:5, TJ
Vižina – TJ Sokol Vysoký Újezd 2:3.
12. kolo – sobota 8. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice 0:10,
(0:4), rozhodčí zápasu Pánek, 50 diváků. Další zápasy 12. kola: TJ Karlštejn – TJ Sokol
Vysoký Újezd 4:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Vižina 12:0, SK Cembrit Beroun Závodí – FK Králův Dvůr B 2:5, TJ Tetín – SK Nižbor B 6:2, FK Svatá – FK Olympie
Zdice B 1:6, TJ Lužce – TJ Chodouň 1:1.
13. kolo – neděle 16. listopadu 2014 – 13,30 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ VČS
Tmaň 5:3 (3:0), branky: Haas Radek – 2, Potěšil Dominik, 50 diváků, rozhodčí zápasu
Bidšovský. Další zápasy 13. kola: TJ Chodouň – TJ Karlštejn 1:4, SK Hudlice – TJ Lužce
3:1, SK Nižbor B – FK Svatá 1:0, FK Králův Dvůr B – TJ Tetín 2:1, TJ Vižina – SK
Cembrit Beroun – Závodí 0:3, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 1:3.
Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2014 - 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Nový Jáchymov
Tetín
Králův Dvůr B
Karlštejn
Hudlice
Vysoký Újezd
Lužce
Svatá
Nižbor B
Olympie Zdice B
VČS Tmaň
Chodouň
Vižina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
10
9
7
7
4
4
3
3
2
2
1

1
1
0
0
1
0
0
3
1
3
2
2
1
1

1
2
3
3
3
6
6
6
8
7
8
9
10
11

58:25
69:29
54:14
53:27
52:22
30:18
27:28
26:45
25:35
18:39
23:43
25:60
20:52
12:55

34
31
30
30
28
21
21
15
13
12
11
8
7
4

Skončila se podzimní část III. A třídy ročnímu 2014 / 2015 …
… a bude třeba bilancovat výsledky fotbalistů TJ VČS Tmaň dosažené na domácím hřišti a
hřištích soupeřů. Nebudeme v této poznámce zabíhat do detailů – podrobný přehled
doplněný statistikou podzimní části přineseme na stránkách únorového OBZORU. V každém
případě lze konstatovat, že ještě po pátém kole to vypadalo na zabydlení se tmaňských
fotbalistů v klidném středu tabulky. Potom však došlo ke zlomu ve výkonnosti a postavení
v tabulce je takové, jaké je. Nebude asi daleko od pravdy tvrzení, že zisk pouhých osmi bodů
na podzim nečekal ani ten největší pesimista. III. A třída se teď uloží k zimnímu spánku,
který však bude spánkem jenom zdánlivým. Bude to období, kdy se bude třeba konstruktivně
zamyslet nad příčinami některých nestandardních výsledků v druhé polovině podzimní části
soutěže, k nimž musíme zařadit porážky 0:8 s Tetínem a 0:10 s Hudlicemi – v obou
případech na domácím hřišti. Výsledkem je osm bodů za dvě vítězství, dva nerozhodné
výsledky a devět proher. Jeden smutný primát však naši fotbalisté po podzimu drží – obdrželi
celkem 60 branek, a to je nejvíce ze všech účastníků III. A třídy. Než se nadějeme a uklidíme
po vánočních svátcích, bude tady zase jaro. Z úřední zprávy OFS Beroun ze 13. listopadu
2014 vyplývá, že předběžný začátek jarní části soutěže je stanoven na 21. – 22. března
2015. Do té doby bude muset vedení fotbalového oddílu VČS Tmaň udělat společně s hráči
podrobnou analýzu právě ukončené poloviny soutěže a něco vymyslet, aby se na jaře
neopakovaly hororové záchranářské práce známé z některých minulých ročníků.
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PF 2015
Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti, mnoho osobních i
pracovních úspěchů a život v míru
v roce 2015 přejí všem občanům a
jejich rodinám ve Tmani, na Louníně,
v Havlíčkově Mlýně a Slavíkách
• 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 Tmaň: Bc. Petra Foltýnová,
Jiřina Soukupová, Petra Vinšová;
• členové pracovní čety Obecního úřadu Tmaň;
• 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: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. prosince 2014.
Cena výtisku 3,- Kč.
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