OBZOR
Internetová verze informačního časopisu

Ročník XXV.

Únor 2013

Číslo 2/2013 (275)

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

99. hasičský bál,
který se koná v sobotu 16. února 2013
v kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje GALAXIS.
Zahájení ve 20,00 hodin. Bohatá tombola.
Vstupné 70,- Kč.

Šťastný Nový rok 2013 přejí
a na hojnou návštěvu se těší tmaňští hasiči!
------------------------------------------------------

Věcné ceny do tomboly se přijímají
v předsálí kulturního domu
ve stejný den v dopoledních hodinách
od 09,00 do 11,00 hodin.
Za dary do tomboly předem děkují pořadatelé.

Zápis č.5/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 17. prosince 2012 od 19.00 hodin v Kulturním domě Tmaň
Přítomno:
10 členů zastupitelstva + 11 občanů
Omluveni:
5 zastupitelů
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů OZ Tmaň,
a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Macourek Václav. Poté
seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení
2. Organizační věci
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva z Rady obce
5. Zpráva finančního výboru
6. Rozpočet na rok 2013
7. Diskuse a různé
8. Usnesení a závěr zasedání
Hlasování o programu veřejného zasedání:
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Navržený program byl všemi přítomnými členy ZO odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Miroslava Kepková a Antonín Kiml.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jan Plátěnka a Jarmila Rysová.
K bodu 3.
Paní Hana Laňová, která zastoupila omluveného zastupitele pana Víta Hofmanna, předsedu
kontrolní a revizní komise, provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní body:
• výstavba v obci – komunikace Na Boru – umožněno předčasné užívání stavby, hala
na Sběrném dvoře - kolaudace, kotelna v ZŠ a MŠ;
• výměna a doplnění radiátorů v tělocvičně ZŠ;
• tenisové tréninky;
• žádost občanského sdružení Slavíky – bezplatný pronájem;
• žádost p Vodičky – zrušení předkupního práva;
• zakoupení a vysazení růží;
• redukce topolů Slavíky;
• rallye Hořovice;
• zimní úklid komunikací;
• poskytnuté dary – Unicef, Církev československá husitská, SDH;
• rozpočtové změny č. 10;
• nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
• příloha knihovního řádu;
• rozpočet na rok 2013.
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K bodu 5. a 6.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu finančního výboru, ve které seznámil přítomné
s rozpočtovými změnami č. 10 a s návrhem rozpočtu na rok 2013.
K bodu 7.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi:
• Pan Ondřej Svoboda – dotaz, se zda zvažuje kompletní rekonstrukce Travnatky.
Odpovídá starosta obce pan Václav Macourek, a uvádí, že poté, až bude vyhlášen
dotační titul, zažádá Obec Tmaň o dotaci na rekonstrukci této komunikace. Zatím bude
v roce 2013 dodělána II. etapa silnic Na Boru.
• Paní Miroslava Kepková, poděkovala za spolupráci při výstavbě nové kotelny a popřála
jménem školy všem přítomným příjemné prožití svátků. Také vyjádřila svoji spokojenost
se zimním úklidem v obci.
• Pan Motyka upozornil na problém s vozidlem Tranzit SDH, které neodvezlo dárce krve. U
vozidla jsou sjeté gumy, čeká se na dodání nových, baterie byla vyndána z vozu
z důvodu zimního období. Hasiči i přesto mají jiné zásahové vozidlo a to vůz VW, které je
plně funkční.
• Pan Krejčí – vyjádřil se ke stejnému tématu.
• Pan Motyka oznámil, že další plánované darování krve se uskuteční v pátek 1. března
2013.
• Zimní údržba – k tomuto tématu vystoupila také paní Jindrová. Závěrem bylo
konstatováno, že při ledovce byla postupně uklizena celá obec. Současně je třeba
zdůraznit, že není možné uklidit obec v jeden čas na všech místech.
• Problémy s nabídkou v prodejně COOP Jednota. Diskuse k tomuto tématu byla uzavřena
konstatováním, že pokud by si chtěl někdo z občanů v obci otevřít večerku, Obec Tmaň
by k takovému podnikatelskému záměru neměla námitek. Obec jako taková není
schopna zařídit, aby byly v krámu v 10 hodin stále ještě čerstvé rohlíky.
• Kácení stromů v obci – toto prováděl ČEZ, který kácel a redukoval stromy u drátů
elektrického vedení, které bylo nutné a opodstatněné
• Pan Jozef Bucko – požádal o konkrétní vysvětlení položek v rozpočtu – vysvětlení podali
pan Pavel Pavlásek ml.a pan Josef Sakáč.
K boru 8.
Hlasování o trvání na předkupním právu – p. Vodička:
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo odhlasovalo trvat na předkupním právu.
Zastupitelstvo obce se v diskuzi zabývalo také Rallye Hořovice, jehož zástupci se dostavili
na obec a chtěli by trasu rallye vést přes obec.
Hlasování o zamítnutí konání Rallye Hořovice přes obec Tmaň a jejích přiléhajících částí:
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 1 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
ZO nesouhlasí s konáním Rallye Hořovice v obci Tmaň. Toto bude oznámeno pořadatelům
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo přijato a stává se závazným dokumentem pro celé zastupitelstvo.
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Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce pan Václav Macourek jeho jednání za ukončené. Na závěr poděkoval všem
zastupitelům a občanům Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků za celoroční práci pro
obec a popřál jim a jejich rodinám krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2013
hodně zdraví a štěstí.
Zpráva z rady obce přednesená na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném
17. prosince 2012 členem rady obce panem Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření rady obce Vás seznámím se zprávou o činnosti rady obce pro dnešní veřejné
zasedání zastupitelstva obce.
• V oblasti výstavby a hospodaření s nemovitým majetkem obce došlo k následujícím
změnám:
o Především byly uvedeny do provozu dvě stavby. 2. října 2012 proběhla úspěšně
kolaudace přístřešku na kontejnery v areálu Sběrného dvora. Následně byly pod
přístřešek umístěny kontejnery a některá obecní technika. V souvislosti s novými
možnostmi se pokoušejí pracovníci obce o další třídění komunálního odpadu,
v této fázi především starého papíru. Předpokládá se, že tříděním směsného
odpadu, který byl dosud umisťován nevytříděný do kontejnerů, by bylo možné
snížit množství odpadu, ukládaného na skládku ve Stašově a ušetřit tak část
nákladů na systém shromažďování a likvidace odpadu.
o Druhá stavba, která byla dokončena, je část komunikací Na Boru. Po několika
jednáních vedených starostou obce panem Václavem Macourkem
s kompetentními orgány, bylo vyhověno žádosti o předčasné užívání stavby
(komunikace).
o Dále rada obce rozhodla o umístění informační tabule na pozemku p.č. 115/151
v k.ú. Tmaň. Je to prostor v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad.
• Se společností JD Rozhlasy pak byla podepsána smlouva na rozšíření bezdrátového
rozhlasu právě v lokalitě Na Boru.
• Poté, co byla zkolaudována přístavba kotelny Základní školy Tmaň, byla v radě obce
projednána a schválena výměna a doplnění radiátorů v tělocvičně základní školy.
Radiátory byly kdysi redukovány na menší výkon a neumožňovaly dosáhnout v zimním
období hygienického teplotního minima. Články byly proto doplněny a uspořádány tak,
aby umožnily normální vytápění a plnohodnotné využívání tělocvičny.
• Tělocvična základní školy začala být také využívána k tenisovým tréninkům dětí. Rada
obce schválila návrh místostarosty pana Josefa Sakáče, aby nájem tělocvičny byl po
tenisové škole požadován ve výši (nájmu), stanovené pro členy TJ VČS. To vše za
předpokladu, že děti navštěvující tréninky, se stanou členy TJ VČS. Nepřímo tak bude
podpořeno fungování tenisové školy.
• Kontrolním měřením v průběhu roku 2012 byla zjištěna vyšší úroveň výskytu radonu. Po
prohlídce nefungujícího ventilačního systému proběhla jeho oprava. Předpokládaný
dopad znovuzprovoznění ventilačního sytému – tzn. snížení úrovně výskytu radonu,
bude ověřeno následným opakováním měření.
• Na podzim také proběhla objednaná výmalba kulturního domu s následným úklidem.
• Rada obce obdržela žádost Občanského sdružení Slavíky o bezplatný pronájem
veřejného prostranství na pozemku p.č 191/1 v k.ú. Tmaň, rozhodla se žádosti vyhovět a
sepsat o pronájmu smlouvu.
• Jinou žádost, týkající se nemovitostí obce, podal p. Vodička. Žádá o zrušení předkupního
práva obce na byt v domě č.p. 141. Rada obce záležitost projednala, doporučuje
zastupitelstvu obce žádost zamítnout podobně, jako jiné žádosti tohoto druhu v minulosti
a na předkupním právu obce trvat.
• Obec Tmaň rovněž obdržela nabídku na odkoupení akcií společnosti VaK, které jsou
v držení obce. Prodej akcií rada obcce zamítla jako neodůvodněný.
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•

RO se také zabývala péčí o zeleň. V měsíci říjnu byly nakoupeny sazenice růží pro
výsadbu na veřejných prostorách. Následně byly sazenice distribuovány obyvatelům,
kteří jimi osadili záhonky před oplocením svých pozemků.
• V osadě Slavíky proběhla redukce a prořezávka korun topolů odbornou firmou. Firma
zároveň provedla předběžné ocenění případné úpravy korun lip v dolní části hřbitova.
• V průběhu podzimu navštívili obec také organizátoři Rallye Hořovice, aby projednali
uspořádání jedné z rychlostních zkoušek závodu na katastrech obce. Termínem konání
by byla sobota 18. 5. 2013. Po projednání se starostou a oběma místostarosty byla
původně plánovaná trasa rychlostní zkoušky od Chodouně přes Lounín na křižovatku Na
Ručičce změněna. Snahou bylo zabránit uzavírce příjezdových komunikací do obce
během většiny dne. Nově navržená trasa by vedla od Chodouně na křižovatku u zámku a
bývalého JZD, dále ulicí prof. Krbce do Chaloupek, odtud potom na silnici Tmaň –
Suchomasty a po ní směrem na Beroun k rybníku Jezdičák. Úplný závěr rychlostní
zkoušky by vedl směrem k VČS. Organizátoři soutěže byli také seznámeni se záměrem,
předložit žádost o pořádání RZ na dnešním veřejném zasedání ZO.
• Na zasedáních rady obce byla rovněž projednávána příprava na zimní úklid komunikací v
obci. Bylo rozhodnuto, že sněhové zábrany, které byly v minulosti zcizeny, případně
v některých místech se neosvědčily, budou nahrazeny dřevěnými, které zhotoví
pracovníci obce. V současné době jsou umístěny při komunikaci z obce směrem na
Beroun v nejexponovanějších úsecích.
• Rada obce rozhodla o poskytnutí dvou darů. Dar ve výši 1000,- Kč byl poskytnut Fondu
UNICEF, dar 10 000,- Kč byl poskytnut Církvi československé husitské na opravu sboru
Jiřího z Poděbrad v Tmani.
• Rada projednala několik materiálů, které předkládá ZO ke schválení.
o Za prvé jsou to rozpočtové změny č. 10 rozpočtu Obce Tmaň na rok 2012.
o Za druhé je to nová obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace
komunálních odpadů. Původní vyhláška z června 2011 přestane být v r. 2013
platná v důsledku novelizace zákona č.565/1990Sb. o místních poplatcích zákony
č.174/2012 Sb. a č.142/2012 Sb. Nová vyhláška, jejíž text je zastupitelstvu obce
předkládán na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce ke schválení, se
odlišuje zněním některých pasáží, ale také výpočtem nákladů na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálních
odpadů. Kalkulace vychází z jiného množství plátců v obci a z jiné výše celkových
nákladů. Důležitou skutečností, kterou je třeba zdůraznit, je fakt, že sazba
dosavadní výše poplatku se nemění a i v roce 2013 zůstane na úrovni roku 2012.
o Třetím materiálem je příloha č. 1 Knihovního řádu. Její vznik iniciovala knihovnice
obecní knihovny ve Tmani, paní Fodorová na základě potíží při správě knihovního
fondu. Příloha upravuje výši několika hlavních poplatků obecní knihovny.
o Poslední záležitost, která byla na zasedáních RO projednávána a která je
dnešnímu jednání zastupitelstva obce předkládána ke schválení, je rozpočet obce
na rok 2013.
Tolik zpráva z rady obce o její činnosti za období od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Případné dotazy budou zodpovězeny v průběhu dalšího jednání. Děkuji
za pozornost.
Rozpočet obce Tmaň na rok 2013
Příjmy
Příjmy z daní, místní poplatky, správní poplatky
Příjmy z lesa
Rybářství
Vytěžené prostory
Vyúčtování neinvestičních nákladů
OBZOR
Kulturní dům
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10 034 000,00
36 000,00
14 000,00
2 800 000,00
250 000,00
2 000,00
10 000,00

Dar od VČS a.s. na práci s mládeží
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitovní poplatky
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nájmy z kontejnerů
Kurýrní služba
Úroky, dividendy
Celkem

230 000,00
1 600 000,00
220 000,00
1 000,00
131 000,00
200 000,00
28 000,00
197 200,00
160 000,00
15 913 200,00
Výdaje

Náklady těžba dřeva
Výstavba silnice
Dopravní obslužnost
Náklady na vodu
Náklady na kanalizaci
Náklady na MŠ – knihy pro prvňáčky
Náklady na školu
Dotace na školu
Náklady na školu v přírodě
Náklady na knihovnu
Náklady na kroniku
Kulturní památky
Náklady na rozhlas
Náklady na OBZOR
Náklady na Kulturní dům
Náklady na sbor pro občanské záležitosti
Náklady na tělovýchovnou jednotu
Náklady na práci s mládeží
Příspěvek na DD
Příspěvek Klubíčko
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Náklady na nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Náklady na hřbitov
Místní hospodářství
Nebezpečné odpady
Náklady na svoz a likvidaci odpadů
Separovaný sběr
Kompostárna
Náklady na Sběrný dvůr
Náklady na údržbu obce a veřejnou zeleň
Náklady na požární ochranu
Zastupitelstvo obce
Náklady na správu
Platba úroků z úvěru a.s. VČS
Převod na Sociální fond
Platba daně za obec
Příspěvek na Klonk + Klub důchodců
Celkem

10 000,00
4 200 000,00
288 000,00
10 000,00
10 000,00
11 500,00
331 000,00
1 500 000,00
50 000,00
38 000,00
30 000,00
10 000,00
12 200,00
18 000,00
334 000,00
67 000,00
138 000,00
42 000,00
15 000,00
5 000,00
152 500,00
550 000,00
261 000,00
55 000,00
461 500,00
34 000,00
930 000,00
70 000,00
300 000,00
285 000,00
2 127 000,00
152 000,00
1 177 500,00
1 908 000,00
20 000,00
100 000,00
150 000,00
60 000,00
15 913 200,00
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Obec Tmaň – obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 5/2012
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Článek 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

7

pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
757 249,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 757 249,-Kč děleno 1115 (1075 počet osob s pobytem na území obce + 40
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 679,14 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození a úlevy
Osvobození ani úlevy se neposkytují.
Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
4

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
5

8

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.9
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu z nich.10
Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Poplatkové povinnosti vzniklé před
nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. ledna 2013 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
Mgr. Pavel Pavlásek – místostarosta obce

Václav Macourek – starosta obce

Příloha č. 1 Knihovního řádu Obecní knihovny ve Tmani
Ceník placených služeb a poplatků
A) Služby
Obecní knihovna ve Tmani poskytuje tyto služby:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) přístup na internet
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a až d a odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon) poskytuje obecní knihovna všechny tyto služby zdarma.
B) Poplatky
• registrační poplatek_________________________________________________50,-Kč;
• vystavení duplikátu čtenářského průkazu_________________________________10,-Kč;
• poplatek z prodlení_______________________________________________2,-Kč/den;
• 1. upomínka - (obyčejná listovní zásilka + e-mail nebo SMS) 30 dní po uplynutí výpůjční
lhůty_____________________________________________________________20,-Kč;
• 2. upomínka - (obyčejná listovní zásilka + e-mail nebo SMS) 60 dní po uplynutí výpůjční
lhůty _____________________________________________________________20,-Kč;
• 3. upomínka - (doporučená listovní zásilka + e-mail nebo SMS) 90 dní po uplynutí
výpůjční lhůty ______________________________________________________50,-Kč;
• 4. upomínka - (doporučený dopis s doručenkou + e-mail nebo SMS) 120 dní po uplynutí
výpůjční lhůty _____________________________________________________50,- Kč.
Ve Tmani, dne 17. prosince 2012.

Václav Macourek – starosta obce

Plán práce rady obce na rok 2013
Schůze rady obce se konají v roce 2013 každé dva týdny – vždy ve středu v lichém týdnu od
15,00 hodin. Z této zásady jsou dvě výjimky. K posunu termínu dojde v květnu, neboť řádně
předpokládaný termín zasedání 8. května 2013 je dnem státního svátku. V době letních
prázdnin byl zvolen čtyřtýdenní odstup mezi jednotlivými zasedáními z důvodů čerpání řádné
dovolené členů zastupitelstva obce. V případě potřeby nebo časové tísně v jakémkoliv jiném
termínu svolá starosta obce operativně k projednání nutných záležitostí mimořádné zasedání
rady obce. Stálý program každého zasedání rady obce obsahuje tyto body: kontrola zápisu
9

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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z posledního zasedání rady obce, došlá pošta, zprávy z výborů a komisí, různé. V roce 2013
budou podávány zprávy z výborů a komisí na jednotlivých zasedáních rady obce takto:
Termín zasedání
2. ledna 2013
16. ledna 2013
30. ledna 2013
13. února 2013
27. února 2013
13. března 2013
27. března 2013
9. dubna 2013
24. dubna 2013
Bude upřesněno
22. května 2013
5. června 2013
19. června 2013
3. července 2013
31. července 2013
28. srpna 2013
11. září 2013
25. září 2013
9. října 2013
23. října 2013
6. listopadu 2013
20. listopadu 2013
4. prosince 2013
18. prosince 2013

Zprávu podává výbor / komise
Sociální komise
Sbor pro občanské záležitosti
Komise životního prostředí a veřejného pořádku
Kontrolní výbor
Příprava zprávy rady obce na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Komise školská a kulturní
Finanční výbor
Sociální komise
Komise životního prostředí a veřejného pořádku
Příprava zprávy rady obce na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Komise školská a kulturní
Sbor pro občanské záležitosti
Finanční výbor
Sociální komise
Komise životního prostředí a veřejného pořádku
Kontrolní výbor
Příprava zprávy rady obce na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2013
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se budou v roce 2013 konat vždy v pondělí od 19,00
hodin v kulturním domě ve Tmani v těchto termínech:
• pondělí 18. března 2013;
• pondělí17. června 2013;
• pondělí 16. září 2013;
• pondělí 16. prosince 2013.
Usnesení č. 5/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 17. prosince 2012 od 19°° hod. v kulturním domě ve Tmani.
I.

II.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 17. září 2012
přednesenou paní Hanou Laňovou;
2. zprávu z rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou
místostarostou panem Pavlem Pavláskem ml.;
3. zprávu finančního výboru, návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtové změny č.10
přednesené místostarostou panem Pavlem Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1. rozpočtové změny č. 10, tak jak je zřejmé z výkazu čerpání rozpočtu a zprávy
finančního výboru. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
2. návrh rozpočtu obce Tmaň na rok 2013 jako vyrovnaný v paragrafovém znění, tak
jak byl předložen na dnešním jednání a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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III.
IV.

•
•

V rozpočtu není použit zůstatek účtu z roku 2012. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úřední desce dne 30. listopadu 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013.
3. plán práce rady obce a termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce
Tmaň na rok 2013;
4. příloha č. 1 knihovního řádu obecní knihovny ve Tmani o placených službách a
poplatcích;
5. obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
6. trvání na předkupním právu na byt v č.p. 141 – p. Vodička;
7. zastupování obce Tmaň na valné hromadě společnosti VaK Beroun, a.s.,
starostou obce panem Václavem Macourkem.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1. s konáním Rallye Hořovice v obci Tmaň a jejích přilehlých částech.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
1. sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2. sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat;
3. zajistit odhad na obecní byty č. 4 v č.p.145 a č. 6 v č.p.147 a vyhlásit výběrové
řízení na jejich prodej.

Oznámení Obecního úřadu Tmaň
Poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů se vybírají
pouze v úřední dny: pondělí 7,00 – 16,30 hodin a středa 7,00 – 17,30 hodin.
Upozorňujeme občany, že v úterý bude od 10,00 hodin a ve čtvrtek po celý den
Obecní úřad Tmaň uzavřen pro veřejnost.
Macourek Václav – starosta obce

Přímá volba prezidenta
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo vůbec poprvé v historii samostatného českého státu
první kolo přímé volby prezidenta republiky. Údaje o jejím průběhu na nás chrlily hromadné
sdělovací prostředky, proto toto téma přejdeme mlčením. Přinášíme bez jakéhokoliv dalšího
komentáře (ten si musí každý udělat sám za sebe) konečné výsledky hlasování ve Tmani,
které jsou pro porovnání doplněné o výsledky z nejbližších sousedících okolních obcí (údaje
převzaty z webových stránek Českého statistického úřadu).
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2,23
4,65
0,48
0,72
2,52
6,25
1,75
2,10

3,07
2,63
3,83
5,07
1,68
3,50
2,83

2,71
1,82
2,39
0,72
0,84
1,56
1,17
2,44

22,88 7,01 15,43 26,10
29,49 6,06 16,97 19,39
26,79 4,31 22,01 19,62
15,22 15,94 13,04 31,88
30,25 2,52 18,49 22,69
32,81 4,69 12,50 28,12
23,03 8,45 17,78 22,16
25,32 7,23 16,62 23,17
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Karel
Schwarzenberg

17,03
16,16
17,70
9,42
19,33
12,50
19,53
17,50

Jiří Dienstbíier

3,53
2,83
2,87
7,97
1,68
1,56
2,62
2,79

Prof. JUDr.
Vladimír Franz

Ing. Miloš Zeman

8

MUDr. Přemyslav
Sobotka

7

Taťána Fischerová

Číslo kandidáta
4
5
6

Ing. Jana
Bobošíková

3

Ing. Jan Fischer,
CSc.

Středočeský kraj
Tmaň
Suchomasty
Koněprusy
Bykoš
Vinařice
Chodouň
Zdice

2

MUDr. Zuzana
Roithová, MBA

1

Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 se konalo druhé kolo prezidentských voleb, do kterého
postoupili první dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola – Ing. Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg. Vítězem druhého kola přímé volby prezidenta a prezidentem na následující
pětileté období se stal Ing. Miloš Zeman. Hlasování dopadlo v našem regionu v jednotlivých
obcích takto:
Ing. Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Středočeský kraj
310 383
298 726
Okres Beroun
21 513
20 572
Tmaň
280
181
Suchomasty
143
74
Koněprusy
55
68
Bykoš
61
45
Vinařice
28
34
Chodouň
179
150
Zdice
1 085
843

Základní škola a Mateřská škola Tmaň ve školním roce 2012 / 2013
•

•

•
•

•

•

Jako každoročně pořádáme plavecký výcvik žáků naší školy v plaveckém bazénu
KAPKA HOŘOVICE. Letos se tohoto výcviku budou účastnit žáci první až čtvrté třídy.
Začalo se v úterý 8. ledna 2013. Doprava tam a zpět je zajištěna autobusem.
Organizační pokyny související s hladkým průběhem plaveckého výcviku byly rodičům
předány prostřednictvím dětí.
V novém roce vydal Státní zemědělský intervenční fond informační leták o projektu
Ovoce do škol, který je určen zejména rodičům dětí zapojených do projektu.
I naše škola se účastní projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je dětem 1. – 5.
Ročníku základních škol ZDARMA dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.
Projekt OVOCE DO ŠKOL probíhá již čtvrtým rokem a těší se stále větší oblíbenosti.
V tomto školním roce se ho účastní již 416 tisíc dětí, což je 92% všech dětí na prvním
stupni základních škol. Tento projekt vznikl proto, aby pomáhal vytvářet správné
stravovací návyky dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě nebo přispívat k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí i rodičů. Celosvětové výzkumy dokazují, že
pravidelná konzumace ovoce a zeleniny pomáhá chránit zdraví dětí a zvyšovat jejich
imunitu. Navíc děti v kolektivu svých spolužáků zkonzumují ovoce a zeleninu, které by
zřejmě jinak nekonzumovali. Společným cílem je projekt nadále zlepšovat a proto se jeho
autoři obrátili prostřednictvím letáku na rodiče dětí se žádostí o spolupráci při jeho
hodnocení formou vyplnění krátkého dotazníku. Leták obsahuje základní informace o
projektu a krátký dotazník, který je přístupný od 15. ledna 2013 na webových stránkách
projektu www.ovocedoskol.szif.cz , kde najdete i spoustu dalších zajímavostí a informací.
Ve čtvrtek 10. ledna 2013 se od 14 do 16 hodin konaly ve všech třídách individuální třídní
schůzky. Na programu byly informace o prospěchu a chování za 1. pololetí, výuka
plavání, příští akce nebo o škole v přírodě.
Ve čtvrtek dne 31. ledna 2013 se koná v době od 13,00 do 15,30 hodin v budově
základní školy zápis dětí do první třídy ve školním roce 2013 – 2014. Rodiče k zápisu
přinesou rodný list budoucího školáka a svůj občanský průkaz.
Leden 2013 v mateřské škole
Vánoce jsou za námi, děti se vrátily do mateřské školy nadšené, plné zážitků. Konečně
se dočkaly dlouho očekávaného sněhu. Plně ho využívaly při pobytu venku k různým
zimním radovánkám. Děti třetí třídy si sníh i nabarvily a vytvořily si na hřišti zimní
obrázky. Poznávaly, co dokáže mráz, a vyrobily si ledové obrázky.
V rámci spolupráce mateřské školy a školní družiny si děti školní družiny pro nás
připravily taneční program. Taneční vystoupení na moderní hudbu se jim moc povedlo.
Na závěr jsme si všichni zatančili. Další společné odpoledne plánujeme na jaro.
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•

•

Měsíc leden byl ve školce ve znamení pohádek. Děti poslouchaly, vyprávěly pohádky,
učily se je zahrát, cvičily a tančily. Své dojmy zkoušely nakreslit, vytvářely pohádkové
postavy. Motýlkové ze třetí třídy se vypravili do lesa, aby zvířátkům vytvořily kouzelný
strom plný dobrot. Také využili možnosti k návštěvě zdejší knihovny. Zde se seznámili
s různými žánry literatury, poslechli si pohádku a „četli si“ v různých knížkách.
Předškoláci se připravovali k zápisu do školy, který se konal ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Z naší mateřské školy se zápisu zúčastnilo 24 dětí. Jistě to byl pro všechny důležitý krok
a věříme, že všichni se budou do školy těšit.

Jak příjemně zakončit dobu vánoční aneb Bonbon u sv. Jiří
Letos už podruhé, a opět na závěr vánočních svátků, kostel sv. Jiří ve Tmani „ožil“.... pro
člověka, který je zvyklý chodit do těchto míst jen tiše zavzpomínat na svoje blízké, kteří už tu
nejsou, nebo jen projde při procházce kolem, to musí být zvláštní – najednou v těchto
místech slyšet hudbu a zpěv, k tomu ještě radostný ... není to tak trochu urážka klidu
zesnulých? Je možné, že takto může leckterý kolemjdoucí uvažovat ...
Možná by však uvažoval jinak, kdyby nahlédl dovnitř – uviděl by nevídané: na jedné straně
sbor asi patnácti uvolněně a radostně zpívajících lidí, v popředí velmi energickou a
povzbuzující sbormistryni, po její pravici mladého akordeonistu a za křtitelnicí tyčícího se
neméně švarného trumpetistu. Zpívají o radosti z narození Krista tak přirozeně a
přesvědčivě, že by jim to člověk i věřil ... Na druhé straně by náhodně nahlédnuvší uviděl asi
40 posluchačů – dětské, mladé i starší tváře lidí, některé povědomé, některé méně, většina z
nich však s úsměvem, některé dokonce zpívající, některé přikryté fotoaparátem. Celková
atmosféra – pohoda, sdílená radost z vánoc, z muziky, ze setkání.
Kdyby se náš „náhodný kolemjdoucí“ po tom, co uviděl v kostele, znovu podíval na hřbitov
kolem kostela, možná by mu připadal veselejší než jindy ...
A myslím, že podobně optimisticky by se na všechno díval i člověk tak před sto lety – člověk
srozuměný s tím, že stejně jako smutek patří do života i radost, že ačkoliv kol kostela
odpočívá spousta mrtvých, v kostele se mohou lidé radovat při svatbě nebo křtinách. Tím
chci poukázat na to, že náš „hřbitovní kostel“, jak mu i místní přezdívají, vůbec není hřbitovní
– tenhle kostel by i dnes mohl bez problémů posloužit jako místo konání svatby či křtin – jen
už to zkrátka dnes není zvykem a kostelík se na hřbitově stává jen tichou a samozřejmou
kulisou, zevnitř vykukuje jen přítmí a chlad. Není to škoda?
Věřte, že 26. prosince odpoledne v kostele sv. Jiří rozhodně tma a zima nebyla – zpívaly se
tam koledy, některé známé, některé neznámé a o to hezčí – pěveckému sboru Bonbon z
Berouna to moc pěkně znělo, tak příští rok neváhejte a na Štěpána určitě přijďte tento sbor
podpořit svým poslechem. Poslední den vánočních svátků tak dostane úplně jiný, a nebojím
se napsat, že velice příjemný náboj.
Vše dobré do nového roku přeje L. Kopačková
P. S.
A nesmím zapomenout poděkovat všem (zvláště dětem!!), kdo na Štědrý den do kostela
přišli, ať už cíleně či neplánovaně, obhlédnout betlém a odnést si Světlo Betlémské –
nemohu nenapsat, že mnoho návštěvníků bylo mimotmaňských (Chodouň, Beroun, Praha,
Pelhřimov, …) a všichni se nezávisle na sobě shodovali, že náš kostel jim připadal vždy
krásný a tajemný a že jsou moc rádi, že si ho konečně mohli prohlédnout i zevnitř – prý to
stálo za to!!!

Významný úspěch Anety Špačkové
V rámci programu letních Slavností Rádia Blaník v loňském roce byla pro posluchače
společně s porotou z Divadla Kalich připravena pěvecká soutěž, ve které cena pro vítěze
nebyla jen tak ledajaká – vítěz získal možnost zazpívat si s dalšími účinkujícími z Divadla
Kalich v závěru muzikálu Pomáda. Porota jako nejlepší zpěvačku vybrala Anetu Špačkovou
z Tmaně, která se jednoho z kol této soutěže zúčastnila při letních Slavnostech Rádia Blaník
v Rokycanech. Čtenářům OBZORU přinášíme text rozhovoru Anety Špačkové, který byl
umístěn na webových stránkách Rádia Blaník.
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Blanická posluchačka Aneta Špačková si zazpívá v Pomádě!
Velká premiéra v Muzikálu Pomáda čeká v sobotu 12. ledna čtrnáctiletou Anetu Špačkovou z
Tmaně u Berouna. Společně s představitelem Dannyho Janem Křížem si Aneta jako Sandy
zazpívá v závěru muzikálu jeho snad nejznámější písničku Letní láska. Aneta se v létě spolu
s dalšími posluchači zúčastnila pěvecké soutěže na letních Slavnostech Rádia BLANÍK.
Porota z Divadla Kalich pak měla nelehký úkol – vybrat nejlepšího zpěváka či zpěvačku,
který/která si zazpívá přímo na prknech, která znamenají svět. Volba padla právě na Anetu.
Jak se na sobotu připravuje, zda má trému a co pro ni zpívání v muzikálu znamená, jsme se
zeptali Anety při její návštěvě v Rádiu BLANÍK.
• Aneto, na jakých letních Slavnostech Rádia BLANÍK si s protagonisty muzikálu Pomáda
zpívala na podiu?
o Soutěže jsem se zúčastnila v Rokycanech, kde jsem zřejmě také zaujala porotu.
Zpívala jsem právě Letní lásku, a to s Honzou Křížem. Bylo to fajn, ani trému
jsem moc neměla. Lidé tleskali a tak mám pocit, že se jim moje vystoupení líbilo.
• Ty nejsi – co se týče zpívání – žádným nováčkem…
o Zpívám od malička a všude kde to jde. Takže u nás v Tmani při různých školních
a obecních akcích, dále na Malé Paříži Teplice. Také jsem se zúčastnila soutěží
Česko zpívá a Králodvorská koruna. Vystupovala jsem také v Barování herečky
Sandry Novákové. Mám za sebou i konkurzy na role v muzikálech – zkoušela
jsem Casanovu, Monte Christa, Andílky za školou a dokonce i Pomádu.
• Kdo je pro Tebe vzorem?
o Mými největšími vzory jsou herečky Míša Doubravová a Sandra Nováková. No a
samozřejmě, hodně mě – co se týče zpívání – ovlivnila mamka, která zpívá v
jedné berounské kapele. Občas si s nimi dokonce i zazpívám.
• Jaké jsou Tvoje plány do budoucna? Budeš zpívat dál?
o Ráda bych zpívala, mým velkým snem je stát se muzikálovou herečkou nebo
zpěvačkou. V letošním roce se hlásím na konzervatoř, tak mi držte palce…
• K Tvému sobotnímu vystoupení v Kalichu – máš trému?
o Zatím ani ne a doufám, že ji ani mít nebudu. V hledišti se mnou bude mamka a
další blízcí (Aneta vyhrála pro svou rodinu a přátele mimo jiné i volné vstupenky –
pozn. red.), tak to snad zvládnu.
• Můžeš nám prozradit, co dalšího, kromě možnosti vystoupení a volných vstupenek jsi od
Rádia BLANÍK a Divadla Kalich dostala?
o Vyhrála jsem komentovanou prohlídku prostorami Rádia BLANÍK a také pobyt v
luxusním hotelu v Praze, tak už se moc těším.
• Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí!

Informační servis
•
•

•

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
V měsíci únoru 2013 se mše sv. v kostele sv. Jiří s ohledem na zimní období
nekoná. Nejbližším místem pro věřící z Tmaně, kde mohou v Žebrácké farnosti navštívit
každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.
V neděli dne 3. února si připomínáme sv. Blažeje, světce katolické církve, biskupa a
mučedníka, dle tradice ochránce při onemocnění krku a uší. V den jeho liturgické
památky se v kostelích udílí tzv. svatoblažejské požehnání. Ve Tmani je sv. Blažejovi
zasvěcena kaple na Koukolově hoře.
V pondělí 11. února je den zasvěcený památce Panny Marie Lurdské. Lurdy je
jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí. Před 155 lety – v roce 1858 – zde došlo
k mariánskému zjevení mladé Bernardettě Soubirousové, a brzy poté se Lurdy staly
jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa. Později exhumované a
v městečku Nevers vystavené tělo Bernardetty Soubirousové zůstalo dodnes
neporušeno.
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•

Popeleční středa bude letos ve středu 13. února 2013. Popeleční středa je
v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní
půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za
postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den
před Velikonoční nedělí, která je letos 31. března 2013.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Termíny bohoslužeb ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani v únoru 2013 budou s předstihem
oznámeny ve vývěsní skříňce.

Pozvánka do Galerie Čerťák
Srdečně Vás zveme do Galerie Čerťák na výstavu fotografií Dana
Bárty VÁŽKY ČESKÉ.
Dan Bárta je známý především jako zpěvák, textař a skladatel oceněný
mnoha cenami Akademie populární hudby. Do povědomí široké
veřejnosti se dostal díky účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar a později Evita. Jako
herec se objevil ve filmech Kytice F. A. Brabce a Výlet Alice Nellis, jeho hlas zazněl i v
animovaném snímku Báječná show. Amatérsky se však zabývá fotografováním vážek. Své
fotografie vystavoval na několika autorských výstavách, např. v Galerii a literární kavárně
knihkupectví Academia v Praze (ve Wiehlově domě), v Brně, ve Starém Plzenci, v AHOL
Gallery v Ostravě, v Zámecké galerii na Kladně a jinde. Některé jeho fotografie vážek byly
publikovány v populárně-vědeckém časopisu Živa nebo v českém vydání časopisu National
Geographic. Výstavu fotografií Dana Bárty VÁŽKY ČESKÉ můžete navštívit do čtvrtka
14. února 2013.
Srdečně zveme do Galerie Čerťák na vernisáž výstavy fotografií Barbary Huckové,
která se bude konat v sobotu 16. února 2013 v 10 hodin dopoledne. Na vernisáži
zahraje Bedřich Šmarda (saxofon) a Stanislav Mácha (klávesy).
Mediálními partnery Galerie Čerťák jsou
časopis Československá fotografie a Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Otevřeno je denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Karel Soukup, Řeznictví Zdice, Husova 371
•
•
•
•
•
•

Oznamujeme občanům, že v naší prodejně ve Zdicích
nabízíme široké spektrum masných výrobků na každodenní i sváteční stůl:
je zde možno zakoupit maso z české produkce (hovězí, vepřové, kuřecí);
lze objednat maso na gril – vepřová kýta celá (uzená nebo syrová) nebo sele na
gril;
výrobky vlastní výroby: domácí špekáčky, tlačenku, sulc, 2x uzený bok;
každý měsíc v zimním období budou prodávány vlastní zabíjačkové výrobky –
prodej zabíjačkové polévky do vlastních přinesených nádob;
od úterý do pátku je v době od 8,00 do 12,00 hodin v provozu vlastní bufet;
prodejní doba:
úterý – pátek 8,00 – 12,00, 13,00 – 17,00,
sobota: 7,00 – 11,00, neděle a pondělí zavřeno.
Děkujeme za projevenou důvěru a přízeň!

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Důležité upozornění: V ÚNORU 2013 BUDE V ZAHRADNICTVÍ TMAŇ S OHLEDEM NA
ZIMNÍ OBDOBÍ ZAVŘENO! PŘESNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PROVOZU V BŘEZNU
ZÁVISÍ NA POČASÍ A BUDE S PŘEDSTIHEM OZNÁMEN.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum

Zubní lékař / ordinace

Telefon

2.+3.2.2013

MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Aušteda Josef
Broumy 73
MUDr. Zímová Marie
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245

311 624 375

9.+10.2.2013
16.+17.2.2013
23.+24.2.2013

S p o r t o v n í

311 585 165
311 583 140
311 513 453

i n f o r m a c e

Termínová listina III. A třídy – jaro 2013
•

•

V sobotu 26. ledna 2013 se od 14 hodin konala ve Společenském domě ve Zdicích
volební Valná hromada Okresního fotbalového svazu v Berouně, která určila nejen
složení nového výkonného výboru OFS a revizní komise, ale zvolila také muže, který
usedne na pomyslné křeslo předsedy svazu na úrovni okresu.
Předposlední březnový víkend se opět probudí ze zimního spánku okresní mistrovské
fotbalové soutěže, kde se po zimní přestávce ročníku 2012 – 2013 opět představí v III. A
třídě mužstvo mužů TJ VČS Tmaň. Dnes přinášíme příznivcům kopané ve Tmani
rámcový program jarní části soutěže, který bude v březnovém vydání OBZORU průběžně
aktualizován, neboť oddíly mají možnost do 31. ledna 2013 požádat o změny hracích
termínů nebo začátků utkání. Informační časopis OBZOR bude opět jako jediný přinášet
podrobné informace o sportovních výsledcích našich fotbalistů i další zajímavosti o
průběhu III. A třídy.
Termín

Kolo

Zápas

Neděle 24. 3. 2013
Sobota 30. 3. 2013
Neděle 7. 4. 2013
Sobota 13. 4. 2013
Neděle 21: 4. 2013
Neděle 28. 4. 2013
Sobota 4. 5. 2013
Neděle 12. 5. 2013
Sobota 18. 5. 2013
Neděle 26. 5. 2013
Sobota 1. 6. 2013
Neděle 9. 6. 2013
Sobota 15. 6. 2013

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Broumy – Tmaň
Tmaň – Lužce
Čechie Nový Jáchymov – Tmaň
Tmaň – AFK Loděnice B
Tetín – Tmaň
Cembrit – Tmaň
Tmaň – Kublov
Svatá – Tmaň
Tmaň – Srbsko
Hudlice – Tmaň
Tmaň – Vysoký Újezd
Nižbor B – Tmaň
Tmaň – Ostrovan Zadní Třebáň
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