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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 18. března 2013 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne
17. prosince 2012.
4. Zpráva z rady obce.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Usnesení.
8. Závěr.

Pozvánka na XI. tmaňský dobročinný ples
Srdečně zveme veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

XI. tmaňský dobročinný ples,
který se bude konat

v sobotu 16. března 2013 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Jeho pořadatelem je Obecní úřad ve Tmani společně se Základní školou a Mateřskou
školou Tmaň a společenskými organizacemi působícími v obci: Myslivecké sdružení
HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovná jednota VČS Tmaň.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „Boss Beand V.H.“.
Předtančení žáků taneční školy a malá módní přehlídka.
Bohatá tombola. Vstupné 70,- Kč.
Výtěžek XI. tmaňského dobročinného plesu bude věnován Základní škole a Mateřské
škole Tmaň na zakoupení učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek pro žáky
základní školy a hraček a her pro mateřskou školu a školní družinu.

Přijďte se v sobotu 16. března 2013 do našeho kulturního domu nejen dobře
pobavit, ale především pomoci dobré věci!

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
V sobotu 26. ledna 2013 se konala v kulturním domě ve Tmani výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň, která hodnotila činnost tmaňských hasičů v uplynulém roce
2012. Účast členů byla podobná jako v roce 2011, ale menší než v roce minulém. Mnoho
členů se omluvilo z účasti ze zdravotních nebo osobních důvodů. Z hostů byli přítomni pan
Pavel Pavlásek ¨mladší za Obec Tmaň, zástupce akciové společnosti Vápenka Čertovy
schody, zástupce SDH Suchomasty, starosta okrsku pan Váňa, paní H. Foltýnová za OSH
Beroun, pan Jan Plátěnka – MS HORA Tmaň. Po letech byla znovu předávána vyznamenání
a ocenění členů SDH Tmaň. Předáno bylo deset čestných uznání SDH, dvě čestná uznání
OSH, tři medaile Za zásluhy: Marii Křivohlavé, Jaroslavu Sulíkovi a Josefu Sakáčovi, devět
medailí Za věrnost po deseti letech členství a množství stužek k medailím za věrnost dle
příslušných let členství.
Zpráva o činnosti SDH Tmaň přednesená starostou bratrem Vítem Hofmannem.
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň, abychom zhodnotili
činnost našeho sboru dobrovolných hasičů za rok 2012 a zároveň si stanovili úkoly pro
letošní rok 2013.
Dovolte mi mezi námi přivítat nové členy Mladých hasičů, a to Sabinu Gnojkovou, Vojtu
Puffera a Jana Ingra. Vítáme Vás v našich řadách.
Náš sbor má k dnešnímu dni 62 členů, z toho 10 žen a 11 mladých hasičů. Disponuje
následující požární technikou: nákladním automobilem Škoda 706, CAS-25, technickým
automobilem VW Transporter a dopravním automobilem Ford Tranzit, dále stříkačkou PS-15,
PS-12, pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou PPS-8 s vybavením, umístěnou na Louníně.
V našem sboru v uplynulém roce bylo svoláno 10 schůzí výboru, kde se řešily aktuální
otázky, které se týkaly činnosti našeho sboru a dále pak jedna výroční valná hromada. Na
údržbě výstroje a výzbroje, údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště za
pomoci mladých hasičů bylo odpracováno 2150 brigádnických hodin. Při přípravě kulturních
akcí bylo odpracováno 120 brigádnických hodin.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 28. ledna 2012 bylo průběžně plněno. SDH provedl,
zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo běžné činnosti následující akce:
• 22. ledna 2012 odstartovali mladí hasiči sezónu v Zadní Třebáni, kde se uskutečnily za
účasti dvou družstev hasičské zimní hry, které však byly předčasně ukončeny.
• 10. února 2012 jsme provedli jarní úklid hasičárny a vyhodnocení stavu techniky.
• 17.února 2012 jsme započali s přípravou 98. hasičského bálu, který se konal následující
den od 20:00.Ti, kteří se našeho plesu zúčastnili, mi jistě dají za pravdu, že se ples
vydařil. Tímto děkuji všem pořadatelům a ostatním členům, kteří se podíleli na této akci.
Věřím, že i ten letošní již 99. bál se nám povede dobře připravit a že jej navštíví velký
počet návštěvníků. Bude se konat v sobotu 16. února. K tanci a poslechu bude hrát
osvědčená kapela Galaxis.
• V březnu jsme se s mladými hasiči již tradičně zúčastnili 17. ročníku turistické akce
Loučení se zimou na Koukolově hoře.
• 18. dubna 2012 jsme po předchozích trampotách s transportem družstva mladých hasičů
zakoupili a dovezli krytý nákladní přívěs pro požární sport a záložní zásahové vybavení.
• V dubnu provedli průzkum stavu požární nádrže, při čemž jsme objevili velký únik vody,
načež jsme provedli výkop, zapažení, postupné navážení a hutnění jílového jádra až do
metru pod úroveň dna nádrže. Tím jsme únik vody zastavili.
• Dále jsme se ve dnech 26. – 28. dubna 2012 zúčastnili školení na HZS Beroun na
hodnosti 2x velitel družstva a 1x strojník.
• Koncem dubna jsme dočistili požární nádrž, provedli úklid hasičského areálu a přípravu
pro pálení čarodějnic. V této souvislosti děkujeme Obci Tmaň za poskytnuté dřevo.
Pálení čarodějnic se setkalo s úspěchem a obešlo se bez zranění.
• Počátkem května jsme zhotovili přepad v rohu požární nádrže pro odtok hladinových
nečistot.
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Dále jsme se 19. května zúčastnili okrskové soutěže v Suchomastech, kde muži
vybojovali druhé místo, a ženy byly třetí.
Po tomto odpočinku ve sportovním duchu jsme pokračovali prací na požární nádrži
čistěním přítoku, zhotovení přírodního vápencového separátoru kalu a provedli jsme
zatrubnění části přítoku v problémové části, kde podtékal pod a mimo nádrž a vytvářel
tak nebezpečnou bažinu. Následně jsme utěsnili stavidlo a počali s napouštěním.
V květnu ještě mladí hasiči úspěšně složili zkoušky pro získání odznaku odbornosti, a to
5 x preventista a 1x kronikář. Na letošní rok mají v plánu získání odbornosti strojník a
preventista junior.
Počátkem června jsme se již mohli těšit z opravené a napuštěné požární nádrže. Jelikož
požární nádrž byla přes léto mládeží hojně užívána, měli jsme z odvedené práce velikou
radost.
2. června 2012 jsme se vypravili do Hořovic na II. kolo hry Plamen, hasiči obsadili hezké
6. místo z 16 družstev. Tentýž den jsme se podíleli ve spoluprácí s Mysliveckým
sdružením HORA Tmaň, Občanským sdružením VRTULE a Obecním úřadem ve Tmani,
na organizačním zajištění oslav Dne dětí 2012 ve Tmani.
Dne 9. června 2012 se konal 12. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů v Trubíně, kterého
se zúčastnilo pouze družstvo našich mužů. Ti obsadili v konečném hodnocení nikoli
poslední, ale předposlední místo.
Dále jsme 16. června poprvé vyrazili na Memoriál zasloužilých hasičů do Radouše. Tento
netradiční memoriál se nám velice zalíbil – útok z vozu a netradiční štafeta, stejně jako
výborné zázemí stanů, výčepů a občerstvení – vše bylo pro nás příjemným překvapením.
Koncem měsíce jsme uspořádali pro mladé hasiče celodenní výlet do Zoologické
zahrady v Plzni a Dinoparku. Dětem se i přes celodenní úmorné vedro výlet líbil, a tak
jsme po návratu zakončili den koupáním v Požární nádrži.
Dne 28. července jsme se zúčastnili Memoriálu J. Rehoře v Bykoši, kde jsme obsadili
v obou kategoriích první místo.
4. srpna 2012 jsme jako tradičně vyrazili na memoriál v Bohutíně, kde díky souhře náhod
a netradičním provedením získali při velké konkurenci poslední místo.
Ve dnech 24. – 26. srpna 2012 jsme uspořádali několikadenní výlet mladých hasičů do
Bohutína, kde byl pro ně připraven celodenní náročný program. Dětem se pobyt v
Bohutíně líbil, a tak bych rád za veškerou náročnou a zodpovědnou práci s mládeží
poděkoval nejenom vedoucím mladých hasičů Martině Ježkové, Marcele Závorové, Ivě
Ježkové ale samozřejmě také ostatním členům našeho SDH, kteří se na organizačním
zajištění této akce aktivně podíleli.
Dne 1. září 2012 jsme byli pozváni na oslavy 110. výročí založení SDH Osov. I přes
nepěkné počasí se nám akce líbila – ze strany organizátorů oslav bylo připraveno
občerstvení a živá kapela, která doprovázela pohodovou atmosféru. Zapojili jsme se
aktivně do programu oslav a předvedli jsme ukázku příjezdu na místo zásahu a útok
přímo z vozu se stříkačkou PS8, za což jsme sklidili od přítomných, zejména starších
členů, uznání. Mladí hasiči provedli ukázku požárního útoku dle platných směrnic.
8. září byl pro nás velký den – uspořádali jsme již VII. ročník Memoriálu zasloužilých
hasičů SDH Tmaň. K naší velké radosti, se tohoto našeho memoriálu i přes další
atraktivní sportovní akce konané ve stejný den, zúčastnilo 5 družstev mužů a 2 družstva
žen. Memoriál byl pro naše družstva úspěšný. Muži obsadili druhé a ženy první místo. Na
tomto memoriálu se nám předvedli i mladí hasiči, kteří provedli útok na hořící domek a za
tento výkon byli odměněni potleskem a také sladkou odměnou.
V polovině září se mladí hasiči zúčastnili Karlštejnského poháru, a po loňském
neúspěchu, kdy byli v průběhu soutěže diskvalifikováni, získali letos přes velikou
konkurenci 1. místo, za což si zaslouží velikou pochvalu.
22. září 2012 jsme se prvně zúčastnili Hasičských hrátek v Drahlovicích, kde se družstvo
mužů umístilo na šestém místě z devíti účastníků, a mladí hasiči skončili na druhém
místě z šesti soutěžících. Toto hezké umístění bylo podtrženo příjemným zázemím,
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v neposlední řadě také zabijačkou a ovarem, kterého jsme si všichni dopřáli přiměřenou
porci.
• Dne 6. října se mladí hasiči zúčastnili prvního kola hry Plamen, kde získali sedmé místo.
• V listopadu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže a při této příležitosti jsme
provedli taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vody a přezkoušení stavu
veškerého dopravního a sacího vedení. Rovněž se zúčastnili mladí hasiči. Dále proběhl
podzimní úklid hasičské zbrojnice a úklid areálu.
• Mladí hasiči se zúčastnili okresní soutěže o nejkrásnějšího draka Soptíka, kde získala
Sabina Bartošová krásné druhé místo v kategorii jednotlivci – ještě jednou blahopřeji.
• V prosinci proběhlo ve spolupráci se Základní školou Tmaň a Obecním úřadem ve Tmani
rozsvícení vánočního stromu a vánoční koncert. Tato akce se rovněž dle mého názoru
velmi povedla a měla mezi občany kladné ohlasy.
• V roce 2012 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům:
bratru Jiřímu Skopovému, bratru Václavu Zykánovi, bratru Antonínu Plátěnkovi a bratru
Ladislavu Fišerovi.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, našim soutěžním družstvům, mladým hasičům a
ostatním členům za přízeň a aktivní přístup. Dále bych chtěl poděkovat starostovi obce panu
Václavu Macourkovi a radě obce Tmaň za pochopení a spolupráci. Dále děkuji zastupitelstvu
obce, akciovým společnostem Vápenka a Velkolom Čertovy schody za podporu a poskytnutí
jílu na opravu požární nádrže. V neposlední řadě také děkuji ostatním sponzorům a
občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru.
Úplným závěrem děkuji všem přítomným za pozornost a se slovy „Ohni zmar, hasičstvu
zdar!“ končím spoji zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tmaň v roce 2012.
Plán práce SDH Tmaň na rok 2013
Leden
Únor
Březen
Duben

Květen
Červen

Červenec
Srpen
Září

Říjen
Listopad
Prosinec
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Členská schůze – Výroční valná hromada
99. hasičský bál s tombolou
Účast na přípravách Dobročinného plesu
Loučení se zimou na Koukolově hoře
Pouťová zábava
Pálení čarodějnic
Jarní údržba požární nádrže a hasičského areálu, sběr odpadků
Pochod na Klonk
Účast na okrskové soutěží
Příprava na hru Plamen – děti
Účast na přípravách Dne dětí 2013 ve Tmani
Úklid odpadků a úprava hasičského areálu
Výlet mladých hasičů
Dle potřeby
Výlet mladých hasičů 21. – 25.srpna 2013
Uspořádat VIII. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
Vyznamenání na výroční valnou hromadu
Příprava na druhé kolo hry Plamen - děti
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu
Podzimní čistění požární nádrže
Příprava výroční valné hromady

Celoroční úkoly:
• schůze výboru základní organizace SDH Tmaň;
• schůzky mladých hasičů, členské schůze;
• údržba výstroje a výzbroje;
• spolupráce se složkami a společenskými organizacemi působícími v obci.
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Usnesení výroční valné hromady SDH Tmaň konané dne 26. ledna 2013
I.
Valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti hasičského sboru přednesenou starostou sboru bratrem Vítem
Hofmannem.
2. Se zprávou o stavu požární techniky – nebyla přednesena – otázky zodpovězeny
v diskusi.
3. Se zprávou o hospodaření SDH přednesenou hospodářkou sestrou Radkou Novou.
4. Se zprávou revizní komise SDH Tmaň přednesenou předsedou revizní komise bratrem
Josefem Sakáčem.
5. S povinnými brigádami pro členy do 60 let věku v rozsahu 25 hodin za rok, s náhradou
30,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Výbor může tento poplatek po projednání
individuálně prominout.
II.
Valná hromada ukládá výboru základní organizace:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 99. Hasičský ples, Pouťovou zábavu a Pálení čarodějnic.
3. Zabezpečit konání VIII. ročníku memoriálu Zasloužilých hasičů.
4. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných obecním úřadem a
společenskými organizacemi.
5. Najít vhodné kandidáty na doplnění výboru SDH.
6. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště, hasičské vodní nádrže a dětského
hřiště.
7. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
8. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (4. 1., 5. 4., 2. 8.,
1.11.)

Klub důchodců Tmaň na začátku roku 2013
•
•
•
•

•

Letošní rok jsme zahájili příjemným posezením s malým občerstvením. Hned na další
následující pravidelné schůzce jsme vytvářeli různé velikonoční nápady ze
samotvrdnoucí hlíny, které zvládli i ti méně zruční.
Dne 8. února 2013 se konala výroční členské schůze s hudbou.
Dne 26. února 2013 jsme se za pomoci terapeutky paní Jokelové naučili, co dělat proti
bolestem, na uvolnění prstů i bolestí zkrácených šlach.
V březnu uspořádáme jarní výstavu s ukázkami výrobků našich členů, které se opět
zúčastní i tmaňská základní škola. Za tím účelem předpokládáme spolupráci všech
našich členů, neboť ne nadarmo se říká, že „ten umí to a ten zase tohle …“ Sami sobě
tak uděláme radost z toho, že stále ještě nejsme ještě zbyteční.
Alespoň heslovitě o plánovaných zájezdech v roce 2013.
o V dubnu si zopakujeme víkend v Lázních Mšené. Nacházejí se v malebném údolí
Mšenského potoka, pouhých 45 km od Prahy. Již od roku 1796 jsou vyhledávány
klienty vedle léčby pohybového aparátu především pohodu, odpočinek a klid.
Sedm rekonstruovaných lázeňských pavilonů nabízí kompletní služby pro zdraví
lázeňských hostů.
o V květnu navštívíme zámek Žleby. Je to původně gotický hrad pánů
z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity
před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní
romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech
1849 - 1868 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní
historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy.
Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení
a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako
jakousi „užitnou sbírku starožitností" s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou
malebností. Zámecký park ve Žlebech o rozloze cca 24 ha vznikl v souvislosti
s romantickou přestavbou zámku ve druhé polovině 19. století podle představ
svého tvůrce, knížete Vincence Karla Auersperka. Při budování parku bylo
záměrně využito strmého hradního svahu i kaňonovitého meandru řeky Doubravy,
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které dodnes dodávají zámeckému parku v anglickém stylu na dramatičnosti
i půvabu zároveň. K tomu nemalou měrou přispívá nejen přemostěný vodopád,
kterým do Doubravy ústí říčka Hostačovka a šumící splav pod zámkem, ale
i množství rhododendronů, pěstovaných na rozsáhlých parkových plochách
pod zámkem. V parku se uplatňuje i řada historizujících staveb, připomínajících
„středověkou hradní architekturu“. Hradební zdi, věžičky s cimbuřím, hlásky
i brány, navazující na zámecké budovy, tak věrně dotvářejí romantickou
atmosféru zámeckého parku.
o Návštěvu Žlebů spojíme se zastávkou v Zahradnickém centru Starkl v Čáslavi.
o V červnu to bude opět účast na výstavě Šikovné ruce našich seniorů na Výstavišti
v Lysé nad Labem a tamtéž současně probíhající 3. ročník celostátní výstavy růží
a letních květin a zahradnické trhy Růžová zahrada 2013.
o Další výlet plánujeme do Muzea techniky a řemesel v obci Koloveč a do Chudenic
do Americké zahrady.
Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7500
exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V
expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se
nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních
řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic. Návštěvníci
mohou zhlédnout například tyto řemeslné dílny- řeznickou, pekařskou,
cukrářskou,
vlásenkářskou,
bednářskou,
sedlářskou,
kloboučnickou,
kartáčnickou, kamenickou, hřebenářskou, hodinářskou. Ze živností zaujme
holičství a kadeřnictví, hostinec, koloniální obchod, řeznický obchod, tkalcovna i
ordinace dentisty s laboratoří. Dále je k vidění expozice hodin a hracích strojů,
kočárků a hraček, elektropřístrojů, zařízení kuchyně, pastí na zvířata, zpracování
mléka i hasičskou zbrojnici. K zajímavostem patří i světoznámý kolovečský mlýn
na přemílání starých bab na mladá děvčata. Součástí prohlídky je také stále
vyrábějící hrnčířská dílna rodiny Volfů vyrábějící známou kolovečskou keramiku.
o Americká zahrada se nachází v lese asi 2 km od obce Chudenice, pod
rozhlednou Bolfánek, nedaleko chudenického zámku v okrese Klatovy. Jedná se
o arboretum z poloviny 19. století, které díky své zachovalosti, stáří a zajímavým
dřevinám představuje jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás - mj.
je zde zachován v rámci ČR nejucelenější soubor dřevin dovezených ze Severní
Ameriky. Americká zahrada čítá více než 200 druhů stromů.
o Loňská plavba lodí po Vltavě se moc líbila, chceme ji zopakovat letos v září.
V říjnu to bude pět let od ustavující schůze Klubu důchodců Tmaň a při této příležitosti
připravujeme k našemu půlkulatému výročí trvání nějakou malou oslavu.
Další akce v letošním roce budou záviset na našich finančních možnostech, ochotě
sponzorů přispět na naše akce a na zájmu našich členů.
Věříme, že i letošní akce Klubu důchodců Tmaň budou stejně úspěšné, jako tomu bylo
v minulých letech, a budeme se rádi setkávat pro poučení, zábavu i odpočinek.

Na dárek není nikdy pozdě
Na Obecním úřadu ve Tmani jsou v prodeji za 80,- Kč poslední exempláře stolního
kalendáře Berounsko 2013 – Města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích
(díl VII.). Mezi starými pohlednicemi obcí z Berounska nalezneme i tu z Tmaně. Stará
tmaňská pohlednice je umístěna na lístku na 45. týden (od 4. do 10. listopadu 2013) a
pochází z roku 1925. Na pohlednici jsou dva již dávno neexistující objekty – a sice první
tmaňská škola v č.p. 30 a druhá tmaňská škola v č.p. 42. Tyto dva domky ostře
kontrastují s menší fotografií současné školní budovy, která je součástí upoutávky na
Obec Tmaň v levé části tohoto týdenního lístku. Někdo může namítnout, že nabízet
kalendář v březnu není žádné terno, ale v tomto případě můžeme udělat výjimku, protože
se jedná o kalendář ve velmi dobrém grafickém provedení – a s pohledem do minulosti
naší obce. Určitě je dobré mít něco takového doma a porovnat si občanskou vybavenost
dříve a nyní.
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Vápenka Čertovy schody

1963 – 2013
Vážení čtenáři!
Nejvýznamnějšími průmyslovými závody na katastru naší obce jsou akciové společnosti
Vápenka Čertovy schody a Velkolom Čertovy schody. Před padesáti lety to však byl jeden
podnik, který vstoupil do všeobecného povědomí obyvatel nejenom našeho regionu zkratkou
VČS – tehdy jsme ji však četli Velkolom Čertovy schody (a někteří dříve narození tuto
zkratku čtou stejně i dnes), neboť na území tohoto závodu byla vápenka i lomové
hospodářství.
Před půl stoletím – v roce 1963 – procházel závod Velkolom Čertovy schody zkušebním
provozem před uvedením do plného provozu. Za začátek nové epochy můžeme považovat
zapálení šachtové pece č. 1 na výrobu páleného vápna, která byla zapálena v závěru roku
předcházejícího – 24. listopadu 1962. Je nutno vzpomenout i na období usilovné práce při
výstavbě vlastních šachtových pecí, které jsou součástí vápenky. Šachtové pece se začaly
budovat v místech silnice a skalní figury vstupu do Čertovy rokle. Tam, kde dnes stojí pece č.
1, 2 a 3 a budova zavážecího zařízení, byl skalní masiv. Lidé a stroje museli vynaložit velké
úsilí na přemístění tisíců krychlových metrů skály a zeminy. Vlastní betonáž základů
šachtových pecí byla zahájena v srpnu 1960 generálním dodavatelem stavební části, n. p.
Konstruktiva.1 Vlastní montážní práce pak byly započaty generálním dodavatelem
technologické části, n. p. Přerovské strojírny. Postupem času byly uvedeny do zkušebního
provozu další pece, zařízení na výrobu drcených vápenců a vápenných výrobků.
Ke koloritu doby patřila vedoucí úloha Komunistické strany Československa uplatňovaná
v průmyslovém sektoru prostřednictvím základních organizací KSČ a odborových organizací
(ROH) na závodech. Nástrojem k jejímu prosazování mezi zaměstnanci se staly zejména
brigády socialistické práce (BSP).
Připomeňme si rok 1963 na článcích, které byly otištěny v tomto roce v týdeníku
zaměstnanců Králodvorských cementáren A. Zápotockého KRALOCEMENT. Závod
Velkolom Čertovy schody byl v té době součástí organizační struktury tohoto národního
podniku v Králově Dvoře. Pro úplnost dodejme, že v té době vycházel jako jediné nejčtenější
regionální periodikum týdeník Budovatel, vydávaný Okresním výborem KSČ v Berouně –
faktem zůstává, že se tam ve vydáních v roce 1963 žádnou informaci o VČS nepodařilo najít.
Horáček Jaroslav – kronikář obce

Leden 1963. Horké chvíle2.
Prožívají je v těchto dnech pracující na Čertových schodech, protože mrzne. Právě mrazy jim
tyto horké chvíle připravily.
Těžko najížděla do provozu nová výrobní linka, namrzají dopravní pásy, v redukčních
skříních tuhne olej. Ale plán je zákon. Musí se plnit. Proto se tam v těchto dnech skoro
odstěhoval i podnikový ředitel Král, a když je třeba, nevydává jen rozkazy, ale dovede přiložit
i ruku k dílu. Proto tu celá řada vedoucích pracovníků prakticky nespí. Proto lidé, jimž slovo
strana znamená moje vlast, mé děti, má rodina, neznají oddechu, hrdinsky zápasí
1
2

KRALOCEMENT, číslo 45 – 23. listopadu 1963
KRALOCEMENT, Horké chvíle, Jiří Pavlík, číslo 4 – 26.ledna 1963.
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s obtížemi. Koho z nich dřív jmenovat? Komu z nich dřív poděkovat? Ať budou napsáni
v jakémkoliv pořadí, všichni jsou rovnocennými bojovníky první linie, všem patří naše láska,
obdiv a poděkování. Vám soudruzi, kteří jste přišli nedávno lz Bílého lomu, jemuž jste svou
prací vydobyli název závod XII. sjezdu KSČ. Při nástupu na nové pracoviště jste dali slovo,
závazek, že pomůžete v lednu na nejtěžších úsecích drtící linky i v lomu, bez ohledu na svou
profesi, bez ohledu na to, zda si vyděláte tolik jako dřív. Plníte svůj slib do posledního
písmene, pomáháte vydatně při zajišťování suroviny pro podnik. Stejně i vy, mistře
Rajtmajere z expedice s celým svým kolektivem, se zasluhujete o zajištění materiálu pro
cementárnu. A nebýt vás soudruzi z autodopravy našeho velkolomu, kteří nehledíte na čas,
na únavu a dopravujete dolů do podniku tolik suroviny, kolik je třeba, měli bychom mnohem
větší starosti s výrobou. Vy, soudruzi z lomu, Růžičko, Jiránku, Paiere, Stando Svobodo,
Pečený, vy všichni zápasíte s těžkostmi jako praví lomáci, správní chlapi. Ve dne v noci jste
pohotoví k odstraňování poruch, vy, soudruzi z údržby – Poluku a Jančare, i vy, soudruzi
z elektroúdržby, Boučku, Machači a Tejnore. Velmi dobré výkony podáváte při údržbě
agregátů i vy, soudruzi ze směn mistrů Čížka a Březiny. A vy soudruhu Šprungle se svým
autobagrem jste se při zajišťování svozu suroviny taky pořádně zahřál. Horké minuty na
Čertových schodech nekončí, protože zima nepolevuje. My však víme, že jsou tam lidé, kteří
se nevzdávají a jsou proto silnější, než všechna nepřízeň přírody.
Únor 1963 – Z usnesení celozávodní konference KSČ.3
Ke zvýšení úrovně stranické práce ukládá celozávodní konference Komunistické strany
Československa Králodvorských cementáren konaná v neděli 17. února 1963 ve velkém sále
Závodního klubu ROH v Berouně na Plzeňce všem hospodářsko-technickým pracovníkům:
• Zajistit, aby průběh investiční výstavby prováděné na Čertových schodech byl v souladu
s platnými harmonogramy. Dále zajistit, aby byly v období zkušebního provozu
jednotlivých akcí dosahovány projektem předpokládané kapacity v termínech,
odpovídajících rozpisu výrobních úkolů pro rok 1963. Toto se týká velkolomu Čertovy
schody a to v prvé řadě dokončení zkušebního provozu úpravny č. I, dále pak včasné
ukončení úpravny č. II a uvedení všech pěti šachtových pecí včetně vápenného
hospodářství do trvalého provozu.
• Ve Velkolomu Čertovy schody upřesnit v rámci organizačního řádu podniku jednotlivé
vztahy mezi pracovními úseky tak, aby tento závod mohl zajišťovat plnění úkolů jako
ucelený technologický organizační celek. Upřesnit podle získaných zkušeností stávající
organizaci. Doplnit jednotlivá pracoviště plánovaným stavem pracovníků, včas zaučených
a zaškolených pro novou technologii, která je zde instalována. Současně s nově
navrženou pracovní organizací organizovat i socialistickou soutěž, která na tomto úseku
byla až dosud značně opomíjena a která, nejenže bude zárukou plnění výrobních úkolů,
ale současně bude též řešit vzájemné soudružské vztahy mezi pracujícími. S největším
urychlením vybavit tento závod potřebným pracovním nářadím, ochrannými pomůckami
apod. Zajistit i ve VČS nepřetržitou službu sanitního auta a to nejpozději od 1. 3. 1963.
• Věnovat mimořádnou pozornost IV. provozu – surovina a VČS, které v současné době
jsou nejužším profilem celého výrobního procesu výroby cementu. Projednávat s ČSAD a
ČSD autobusové a vlakové spojení, aby bylo v souladu s pracovní dobou KDC a VČS.
Komunistům ve stranických skupinách Revolučního odborového hnutí a ostatních masových
organizacích:
• Zvýšenou kontrolou zlepšit a zvýšit kapacitu hromadného ubytování v souvislosti
s prováděným náborem pracovníků do nepřetržitého provozu a nové výrobní linky – VČS.
Březen 1963 – Byla zapálena třetí pec.4
Je čisté, sluneční odpoledne – pondělí 11. března 1963. Poslední zavážecí koš dosedá na
kychtu pece a s žuchnutím vyklápí svůj desetitunový náklad.

3
4

KRALOCEMENT – Z usnesení celozávodní konference KSČ. Číslo 8-9 – 23.února 1963.
KRALOCEMENT – Třetí šachtová pec v provozu. Jiří Pavlík, číslo 11 – 16. března 1963.
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Koš vyjíždí, vrata se zavírají. Třetí pec je zavezena až po kychtu a tak připravena ke
spuštění. Je osm hodin pět minut. Deset hodin patnáct minut. Pec je zapálena. Ze dvou
komínů se valí proti blankytně modré obloze těžký, žlutobílý dým, za několik dní se začne
z jejího nitra hrnout bělostné vápno. Tím pomůže „trojka“ svým dvěma předchůdkyním plnit
vápnem řadu vagónů i nákladních aut.
Třetí šachtová pec je tedy v provozu. Ale že je člověk od přírody stále nespokojený, ptáme
se hned při této příležitosti vedoucího skupiny montérů Přerovských strojíren Horáka: „Kdy
bude připravena k zapálení další pec, čtyřka?“ odpověď je víc než uspokojivá: „Během tří
týdnů.“ Věříme, že Přerováci svůj slib dodrží!
Duben 1963 – V této době se intenzivně dokončovala úpravna vápna.5
Mohutná budova na Čertových schodech. Mohutná, ale dosud mlčenlivá. Svět sám pro sebe,
obydlený moderními stroji, které v tichu čekají na člověka, jenž jim bude vládnout. Úpravna
vápna.
Vládnout znamená znát a umět. Proto pobyli nějaký čas v Čebíně Antonín Branný, Josef
Laurek a několik dalších, kteří se pod vedením mistra Karla Hrubého zaškolovali pro práci na
moderním zařízení nové úpravny. Až se tu rozjedou ty dopravníky, třídiče i mlýny, nezmění
se jen svět ticha v hlomoz, rachot a rámus. Změní se mnoho i pro pracující. K lepšímu.
Zanikne zcela nevyhovující nakládání vagónů na staré rampě, nevyhovující zejména
z hlediska bezpečné práce. Pod úpravnou je již připraveno moderní nakládací zařízení.
Z kolejí zmizí konečně i ten „pajcr“. Vagóny se budou posunovat pomocí dvou vrátků.
Květen 1963.
Metr za metrem nabýval na Čertových schodech převahu beton nad blátem. V květnu bylo
rozšířeno betonové prostranství před Bílým domem a dokonce i bahno před hlavními dílnami
překlenul betonový pás.6
Červen 1963
Občas bylo třeba řešit i poněkud kuriózní problémy. Jako příklad uveďme případ, kdy čtrnáct
dní nebylo poštovní spojení mezi VČS a KDC. Za viníka vzniklé situace byl označen pan
Malý z VČS, který tímto organizačním zásahem zrušil poštovní službu a zaměstnankyně
převedl do provozu na zajištění výroby. Řešení problému napovídá i o vysokém stupni
podřízenosti VČS vůči KDC, které se promítalo i v v některých nevýrobních vztazích. Osobní
oddělení zajistilo sílu na poštovní spojení mezi VČS a KDC, ta však byla po třech dnech
dočasně přeřazena pro doručování pošty v KDC, neboť tam jedna síla chyběla v důsledku
onemocnění.7
Červenec 1963 – První mleté vápno …8
Bylo na nich vidět, že jsou otráveni. Tonda Branný, Josef Laurek, Vašek Moniak a Franta
Středa. Budoucí mlynáři na úpravně vápna. Ostatní pracovníci se už od minulého týdne učili
od Přerováků pracovat na nových strojích. Jen oni se svým mlýnem pořád ještě stáli.
V úterý 16. července přijel zkušený mlynář z Přerova. Elektrikář EZ zapojil první proud, pár
zkoušek naprázdno a za několik hodin byl mlýn v provozu.
Čekalo se, že ve mlýnici bude plno prachu, že slova „tady se může pracovat v bílých
pláštích“ zůstanou jen slovy. V praxi se však ukázalo, že odprašovací zařízení mlýna funguje
výborně. Odpoledne vycházelo už první mleté vápno ze mlýna přes šneky a elevátory do sil.
Odtud pak přes baličku do prvního pytle. A protože to byl právě ten první, nebyl obyčejný.
Byla na něm kresba statného čerta, jak se sbíječkou v ruce se lopotí na skále. V pozadí
šachtové pece. A oznámení, že je to první pytel mletého vápna, vyrobeného na vápence
VČS dne 16. července 1963 za spolupráce kolektivu úpravny vápna. Dostal jej se vzorkem
mletého vápna jako dárek ředitel podniku. Snad z něj měl radost.
5

KRALOCEMENT – Svět ticha ožije. Jiří Pavlík, číslo 18-19¨- 18. května 1963.
KRALOCEMENT – číslo 20 – 25. května 1963
7
KRALOCEMENT – Ohlas na kritiku: Všeho moc škodí. Číslo 27 – 6.července 1963.
8
KRALOCEMENT – Ten první. Jiří Pavlík – číslo 29 – 20.července 1963.
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Srpen 1963 – VČS potřebuje pomoc.9
Velmi závažná slova řekl v diskusi na stranické konferenci pan Malý z VČS: „Jsme
v několikaterém ohni. Máme plnit výrobní úkoly na novém zařízení, které má závady, jež
generální dodavatel potřebuje odstraňovat, máme citelný nedostatek pracovníků. V jednom
měsíci bylo 48 pracovníků přijato, ale 30 opět rozvázalo pracovní poměr. A jaké tu máme
„kádry“! Absentéry, opilce, na něž není spolehnutí a za které musí plnění úkolů dotahovat
řada našich poctivých a obětavých pracovníků.“ – Pod dojmem tohoto diskusního příspěvku
apeloval pak na jednání přítomný pan Januška z ministerstva výstavby i předseda CV KSČ
Zelinka na stranické i odborové organizace, aby se stabilizací kádrů vážně zabývaly, aby
hodnotily jednotlivé pracovníky po stránce pracovní i charakterové a správně je rozmisťovaly.
Září 1963
• Deset prvních vagónů pytlovaného mletého vápna naložili a odeslali pracovníci expedice
VČS do středy 25.9. Zhledem k počátečním obtížím na novém zařízení je to hodnoceno
jako pěkný výkon.
• Montéři z Přerova připravují k provozu pátou šachtovou pec.10
• Do provozu se začala uvádět úpravna vápna.11
V první dekádě září se v jednom úseku velkolomu Čertovy schody ozývaly ještě rány
kladivem a občas se zableskla i elektrická svářečka a ozářila dosud ztichlé haly. Vše se
připravovalo na zahájení nového provozu – úpravny vápna. Surové vápno ze šachtových
pecí zde bude zpracováváno na tříděné kusové i mleté vápno a vápenný hydrát. A nyní se již
úpravna dočkala spuštění zkušebního provozu.
Bledě zelený panel na ovládání úpravny. Červená a bílá signalizační světélka. Do stovky jich
mnoho nechybí. Také přepínače a tlačítka. Odtud budou řízeny všechny dopravní linky nové
úpravny. Zmáčknutím jednoho tlačítka se postupně rozbíhají elektromotory a agregáty. Bez
zásahu lidské ruky putuje vápno od pecí, přes třídič do aut a vagónů. Část tříděného vápna
dopravuje se do zásobníku kladivového drtiče, který drtí kusy vápna na jemnou drť pro
hydratizaci.
Mlýn typu Lösche je pořádný kolos. Bude zpracovávat podsítné, z vibračního třídiče a
nevyhašené podíly z hydratizace, na mleté vápno. Nebude ho málo. Přibližně 8 tun za
hodinu. Mohutný ventilátor vhání spodem proud vzduchu, který unáší rozemleté částice do
cyklonového odlučovače, kde se oddělí vláno od vzduchu. Ten je pak nasáván do ventilátoru
a vháněn zpět do mlýna. Vápno je dopravováno soustavou šneků a elevátorů do tří velkých
sil v průčelí budovy.
Kusové vápno je nakládáno do aut a vagónů přímo od třídiče. Na moderní nakládací rampě
je vápno sypáno buď vrchem do vagónů, nebo mohou být plněny z boku pojízdnými
výkyvnými pásy, které elektricky ovládané, zajedou až do vnitřku. Mleté vápno je baleno na
tříventilové baličce. Její obsluha nasazuje střídavě na tři kohouty prázdné papírové pytle,
které jsou plněny určenou vahou. Od baličky již pytle putují gumovými dopravníky na rampu
a odtud do vagónů. Při plném výkonu naplní balička za hodinu 400 – 500 pytlů.
Říjen 1963.
Začalo se zkušebním provozem automatického zavážení na šachtových pecích.12
Tak trochu jako kouzelník si připadá v současné době zavažeč šachtových pecí. Místo
kouzelné hůlky několik tlačítek na panelu. A kouzelná formule je také prostá: Jedeme do
trojky! Potom zmáčkne dva knoflíky a mohutný kovový podstavec, zvaný karusel, se začne
otáčet o 180 stupňů. Dva ocelové koše na něm změní svá místa. Prázdný putuje pod příděly
vápence a koksu k naplnění a plný pod šachtu jeřábu. Jakmile zaklesne hlavice koše do
nosného ramene, začne jej jeřáb i s jeho desetitunovým obsahem vynášet vzhůru. První
rychlost, druhá, třetí a za několik okamžiků je nahoře na kychtě. Zapne horizontální pojezd a
9
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koš je unášen nad určenou pec. V tom okamžiku se otevřou vrata pece a koš se snáší do
pece. Tam vysype svůj obsah, vyjede z pece, vrata se zavřou, prázdný koš sjíždí zpět na
karusel. Mezitím je naplněn druhý koš a celý cyklus, který trvá přibližně deset minut, se
opakuje. Komplexní zkoušky automatického zavážení provádějí Přerováci. Do zkušebního
provozu bude předáno po uvedení páté šachtové pece do chodu.
• V říjnu bylo také uvedeno do provozu zařízení na výrobu hydrátu.13
Na budovách drtírny, třídírny i úpravny vápna ve velkolomu Čertovy schody je komínů dost.
Neslouží však jako kouřovody k odvádění kouře z topenišť a k získání většího tahu, ale je to
vyústění ventilátorů, odsávajících prach z pracovišť. Přesto z jednoho komína na úpravně
vápna se ve čtvrtek 24. října začal valit hustý dým. Co se stalo? Že by si na úpravně pod
ventilátorem zatopili? (Topení tam přece nemají dosud zavedené.) nebo snad vznikl požár?
Ne, nic takového. Pouze se začalo zkoušet další zařízení úpravny – hydratizace.
Vápenný hydrát je ve skutečnosti vápno, hašené na sucho, v práškovém stavu. Při jeho
výrobě probíhá stejná chemická reakce jako při hašení normálního vápna: CaO + H2O =
Ca(OH)2 + teplo.
Vody musí být přesné množství, aby ji vyrobený hydrát neobsahoval. Jako materiálu se
používá k výrobě hydrátu drceného vápna, frakce 0 – 10 mm. Vápno od pecí se vytřídí, (aby
neobsahovalo příliš prachu a popelu) a kusovém drtí na kladivovém drtiči. Podrcené vápno
se dopravuje soustavou elevátorů, pásů a šneků do zásobníku hydrátoru. Talířovým
podavačem padá do mísícího šneku, kde se zkrápí vodou a navlhčené přepadává do vany
hydrátoru.
Zde probíhá vlastní vyhašení. Lehčí hydrát vyplouvá na povrch, přepadává do chladícího
šneku a přes větrný třídič se dopravuje do sil. Nevyhašené podíly klesají ke dnu nádrže,
odkud jsou odváděny společně s velkými částicemi z větrného třídiče na mlýn k semletí.
Dodržovat technologický režim je hlavní podmínkou výroby vápenného hydrátu. Regulací
otáček talířového podavače i regulací přítoku vody na zkrápění vápna je nutno řídit správný
chod hydrátoru. Je-li zkrápění vápna příliš intenzivní, je hydrát vlhký, začíná hrudkovat. Může
to zapůsobit spoustu nepříjemností. Hydrát se může nalepovat na stěny sil, může ucpat
šneky, přesypy a jiné dopravní cesty, případně může dojít až k „zapečení“ vany hydrátoru,
kdy hydrát ve vaně ztvrdne a musí pak být s velkou námahou doslova vykopáván.
V opačném případě, kdy je do vápna přiváděno málo vody, dochází k nedokonalému
vyhašení vápna, hydrát není jakostní a navíc dochází k obdobným potížím jako v předešlém
případě.
Jak se však pozná správný chod hydrátoru? Nejlepším vodítkem jsou elektrické teploměry,
umístěné na začátku, uprostřed a na konci vany. Hydratizace vápna musí probíhat při stálé
teplotě (cca 950 C). Již malé odchylky teploty při hašení signalizují nesprávnost postupu.
Pozná se to též na příkonu elektromotoru apod. Přísné dodržování technologického režimu
je tedy základní povinností obsluhy hydrátoru.
Sestrojením přístroje, který by bez velkých obtíží vyráběl dobrý vápenný hydrát, se již
zabývalo mnoho techniků a vynálezců, zejména v zahraničí.
I na našich vápenkách pracuje už několik hydrátorů. Jsou to však výrobky zahraničních
firem, byly k nám dovezeny převážně z kapitalistických států a museli jsme za ně zaplatit
drahými devizami. Hydrátor, který bude pracovat na Čertových schodech, je již naší,
československé výroby. Zkonstruovali jej pracovníci Stavebních strojů, konstrukční byro
Gottwaldov. Ti jej také v současné době zkoušejí v praxi.
Kdy bude možno předat hydratizaci do zkušebního provozu, ukážou právě prováděné
zkoušky. Obvykle každé nové zařízení má své „mouchy“. „Někdy je jich až příliš mnoho!)
zvláště u hydrátoru, který je prototypem, bude jistě třeba udělat hodně úprav a odstranit
drobné závady až během provozu. Předpokládá se však, nedojde-li k nějaké větší poruše, že
by zařízení mohlo být uvedeno do zkušebního provozu během 14 dnů až tří neděl. Záleží
jistě také na kvalitě vápna z našich šachtovek. Doufejme, že se výroba vápenného hydrátu
na VČS zaběhne stejně, jako se zaběhla (i když s obtížemi) výroba vápna v šachtovkách a
mletého vápna na úpravně.
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Listopad 1963.
Jsme na konci našeho putování v čase rokem 1963. Následující příspěvek věrně odráží
atmosféru na v celé společnosti, nejenom na VČS. Do Pražského jara ještě zbývalo pět let.
Není vyloučeno, že se tyto řádky mohou zdát – zejména mladším čtenářům – poněkud
nadnesené, ale taková byla doba. Podívejme se tedy s nadhledem na závěr roku 1963 na
VČS – a kdo může, ať si zavzpomíná na ona léta.14
„Jsme připraveni zvládnout náročné úkoly, i když při současném stavu výstavby je plnění
úkolů spojeno s celou řadou problémů a obtíží. Jsme připraveni spolu se starým závodem
udělat všechno pro úspěšné plnění všech plánovaných úkolů letošního roku, jsme připraveni
zajistit splnění přijatých závazků,“ – prohlásil za všechny pracovníky vedoucí II. závodu
Svatopluk Schäffer u příležitosti přivítání Štafety přátelství ve velkolomu Čertovy schody
v sobotu 9. listopadu. Pracující na Čertových schodech jsou připraveni pomocí
socialistických závazků překonávat těžkosti. Na počest 46. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce, na počest Měsíce československo – sovětského přátelství.
Nejen na splnění letošních úkolů, ale i na dobrou práci v příštím roce pamatují soudruzi
z lomu. Špatná jakost vápence působí stále potíže při výrobě vápna na šachtových pecích.
Proto uzavřeli pracovníci lomového hospodářství svůj závazek, jehož plněním chtějí těžkosti
překonat nebo alespoň zmírnit.
„Abychom mohli v roce 1964 úspěšně plnit zvýšené výrobní úkoly,“ píše se v závazku,
„připravíme na etáži 360 porubní stěnu v délce 50 bm, východním směrem. Tím zajistíme
cykličnost těžby na etáži 360, odkud budeme nepřetržitě zásobovat drtírnu č. II. Nebudeme
muset svážet rubaninu ze vzdálenějších etáží, čímž ušetříme značné náklady na svoz
rubaniny. Umožníme tak i zásobování šachtových pecí kvalitnějším vápencem a tím
kolektivu vápenky vytvoříme předpoklady pro výrobu kvalitnějšího vápna. Abychom mohli
náš závazek do konce roku 1963 s úspěchem nejen splnit, ale i překročit, požadujeme od
našich elektroúdržbářů a strojních opravářů bagrů předání bagru č. 11 na etáži 360 do
provozu nejpozději 25. 11. 1963.“
Osádka vrtné soupravy Salzgitter I, Jiří Štěpán a Václav Smrž, se zavazují, že mimo svých
výrobních úkolů odvrtají v provozním průzkumu ve IV. čtvrtletí 1.250 bm vrtů. Svou
výkonovou normu budou v tomto čtvrtletí plnit v příznivých podmínkách na 110%,
v nepříznivých podmínkách na 105%.
Vagóny naložíme včas – to slibují ve svém závazku pracovníci expedice. Samozřejmě budou
při plnění plánu pokračovat ve svém závazku z května letošního roku, kdy se zavázali splnit
na 102% při úspoře 1% elektrické energie.
Expedice drtě pro výrobu cementu v KDC splní také alespoň na 102%. V listopadu uklidí
pracovníci expedice vápenců materiál z kolejiště pod rampou. Soudruzi Jan Křivohlavý a
Antonín Chramosta ze směny mistra Krejčího převezmou do socialistické péče násypky
kusového vápence a štěrku. Mimo to budou oba kolektivy expedice i nadále pokračovat
v organizování hlídek OBP, aby na jejich pracovišti nedošlo k úrazu.
Osádka vrtací soupravy Wirth HS – 51 také chce pomoci splnit a překročit akční plán
podniku. Zavazují se, že zvýší normu odvrtaných běžných metrů z 39 na 45 bm.
Vulkanizér Alex Jančar, Karel Frajer a Jaromír Šebek se rozhodli, že do 20. listopadu ustaví
kolektiv soutěžící o titul BSP. K nim se přidali pracovníci strojní údržby vápencové linky Alois
Cajthaml, Oldřich Sklenička, Zdeněk Fousek, Josef Loužecký, Josef Smrž, Vladimír Krejčí,
Jan Frajer, Václav Řezníček a František Halasz. Do 30. listopadu chtějí založit kolektiv
soutěžící o titul BSP, také soudruzi Vilém Kolář, Miroslav Chrz, Josef Hejlík a Antonín Vaňha
ze strojní údržby.

Opustili naše řady …
V neděli dne 17. února 2013 zemřela po dlouhé nemoci paní Zdeňka Šebková, rozená
Smržová. Nejbližší příbuzní se s drahou zesnulou naposledy rozloučili v úzkém kruhu
rodinném.
Čest její světlé památce!
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň ve školním roce 2012 / 2013
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V pondělí 11. února jsme šli poprvé po jarních prázdninách do školy a hned na nás
čekalo prima překvapení. Společně s dětmi z mateřské školy jsme navštívili představení
divadla Hračka. Věděli jsme, že se můžeme těšit na známou pohádku O Smolíčkovi.
Několikrát jsme ji četli, slyšeli jsme ji vypravovat, ale ještě nikdy se při ní tolik nenasmáli.
A i když byla s jezinkami legrace, víme, že hodné nebyly a Smolíček jim neměl otevírat.
Poučil se až po několikáté, ale my si už dávno pamatujeme, že nikomu cizímu nesmíme
otevírat. Malé děti si Smolíčka dokonce samy vyzkoušely. Šly mu zaklepat na okénko,
ale Smolíček, už opravdu neotevřel. No, a protože se nám pohádka líbila, nezapomněli
jsme ani na pořádný potlesk nakonec!
Zima si z nás letos tropí legraci - chvíli je teplo, pak najednou začne sněžit a mrzne až
praští a zanedlouho tu je zase téměř jarní počasí. Proto nesmíme váhat a musíme ihned
využít každé chvilky, kdy je snížek mezi námi!!! Trošku nás mrzí, že není dost sněhu na
sáňkování, ale vydovádět se naštěstí můžeme i na školní zahradě a hřišti.
A protože se chceme pořád zlepšovat, aby z nás byli delfíni, jezdíme opět do Plavecké
školy KAPKA Hořovice. Máme tu prima učitele a moc se nám tu líbí. Plavání si tady
bezva užíváme a na každou další lekci se velmi těšíme! V létě pak předvedeme všem a
hlavně rodičům, jací jsou z nás plavci.
V pondělí 18. února proběhlo ve školní družině masopustní veselí. Nejdříve nás však
čekaly veliké přípravy, aby vše dopadlo na výbornou. Potom nás paní vychovatelka
seznámila s lidovými tradicemi v období masopustu, a teprve pak začalo odpoledne plné
tance, soutěží a zábavy. Masky měly děti moc pěkné a ten, kdo si jí zapomněl vzít, měl k
dispozici barvy na tělo a během chvíle se proměnil třeba v kočičku. Paní kuchařky nám
upekly výborný dvoubarevný koláč, na kterém jsme si opravdu všichni pochutnali. Po
občerstvení si každý z nás vybral hudební nástroj, a se zpěvem jsme se vydali za malými
kamarády do mateřské školy. S předškoláčky jsme si zazpívali, zatančili a opět se vydali
na zpáteční cestu do družiny. Náš masopustní den jsme si opravdu moc užili.
V úterý 19. února proběhla v naší škole již tradiční recitační soutěž. Letos na téma
"Moderní básníci pro děti". Recitovalo se v klubovně a za každou třídu se zúčastnili
tři zástupci, kteří se nejlépe umístili ve třídních kolech. Soutěžící si zvolili opravdu pěkné
a veselé básničky, a tak jsme se všichni královsky bavili. Bylo tedy opravdu těžké vybrat
vítěze. Nakonec se na prvních místech ve svých kategoriích umístili Tomáš Anděl,
Magdaléna Krpcová, Karolína Bielichová, Filip Černovský a Adam Krejčí. Všichni
účastníci obdrželi za krásný přednes a odvahu diplom a malou odměnu. A jako bonus
nám všem zazpívali zpěváci, kteří budou naši školu reprezentovat na pěvecké soutěži
Králodvorská koruna.
Únor v mateřské škole
Měsíc únor byl v mateřské škole ve znamení her, pohádek, radosti a karnevalu.
V úterý 12. února 2013 děti navštívily v kulturním domě představení Divadla Hračka
Pohádku O Smolíčkovi. Bylo to veselé představení plné písniček a krásných loutek.
V úterý 12. února se také konalo Zimní sluníčkové vyrábění. Sešli se tu rodiče s dětmi,
aby si společně vyrobili kamaráda šaška.
Ve čtvrtek 14. února byly děti pozvány na Myslivnu na Louníně. Zde nás čekali myslivci
pánové Antonín a Jan Plátěnkovi a paní Vendula Plátěnková. Připravili si pro nás
zajímavé povídání o lesních zvířatech. Děti si prohlédly lovecké trofeje a dozvěděly se,
jak se v zimě o zvířata myslivci starají, jaká nebezpečí na nás v lese mohou číhat a jak
se máme v lese chovat. Děti byly z návštěvy nadšené, odcházely s novými dojmy a
poznatky. Velice za toto pěkné dopoledne děkujeme!
A samozřejmě nás jako každý rok čekal karnevalový rej masek. Vyzdobili jsme si celou
školku, vyrobili různé čepice, koruny a škrabošky.
V pondělí 18. února nás opět navštívily děti ze školní družiny v maskách. Mohli jsme
obdivovat jejich převleky a společně jsme si s nimi zatančili.
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Ve čtvrtek 21. února se konal ve všech třídách mateřské školy karneval. Rodiče dětem
připravili nádherné masky a tak se tančilo, zpívalo a s celým karnevalovým průvodem
jsme se šli pochlubit i do školy. Děti si tuto společnou akci moc užily.
Fotodokumentaci z těchto akcí najdete na našich webových stránkách
www.ms.tman.txt.cz .

Informační servis
Eurosignal nabízí aktivaci internetu s telefonní linkou s kreditem 500 Kč
Družstvo EUROSIGNAL nabízí občanům Tmaně aktivaci internetu s telefonní linkou
s kreditem na hlasové služby ve výši 500,- Kč s platností jeden rok. Paušál se u nich platit
nemusí. Akce platí od 1. do 31. března 2013 pouze pro nově připojené domácnosti a
firmy. V případě stávajícího zákazníka platí po telefonické konzultaci. Kontaktujte nás:
• Družstvo EUROSIGNAL, Roháčova 23, 130 00 Praha 3.
• HOT LINE: denně 8,00 – 22,00 hodin - +420 227 031 811
• E-mail: internet@eurosignal.cz , webové stránky: www.eurosignal.cz

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
V měsíci březnu 2013 se mše sv. v kostele sv. Jiří s ohledem na zimní období nekoná.
Nejbližším místem pro věřící z Tmaně a okolí, kde mohou v Žebrácké farnosti navštívit
každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se v březnu budou konat v neděli 10.
března 2013 v 17,00 hodin a na Hod Boží velikonoční v neděli 31. března 2013 v 17,00
hodin.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 16. února 2013 v 10 hodin dopoledne se konala vernisáž
výstavy
fotografií
Barbary
Huckové
s příznačným
názvem
FOTOGRAFIE. Návštěvníkům vernisáže zahráli Bedřich Šmarda
(saxofon) a Stanislav Mácha (klávesy).
Barbara Hucková je absolventkou FAMU, obor umělecká fotografie dokončila v roce 1989,
dále vystudovala IFTG na Univerzitě Jean Moulin v Lyonu. Pracovala ve svobodném
povolání, věnovala se aktivitám spojeným s výstavní a nakladatelskou činností, v současné
době pracuje jako výkonná ředitelka v Nadaci Leontinka. Realizovala řadu publikací ve
spolupráci se svým otcem Miroslavem Huckem. Její fotografie jsou ze všech koutů světa,
věnují se spíše „poezií všedního dne“.
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! Výstava Barbary Huckové
„Fotografie“ je otevřena je denně od 5,00 do 19,00 hodin až do 18. dubna 2013.

Prodej slepiček ve Tmani
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů, cena 149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2013
ve Tmani – u autobusové zastávky u Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH – v 16,20 hodin.
Případné bližší informace na telefonních číslech: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
Při prodeji slepiček nová služba – výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks.
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Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň oznamuje všem svým zákazníkům,
že zahájení prodeje v sezóně 2013 je

v pondělí 18. března 2013!
Prodejní doba v březnu:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 16,30 hodin;
sobota …………………………………………………………. 9,00 – 14,00 hodin;
neděle ………………………………………………………….
zavřeno.
Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či
větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky,
rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny,
jehličnany.
S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů,
které používáme např. při rekultivacích.
Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme u nás vypěstovali a nyní již čekají v
kontejnerech na své majitele.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např.: zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a
azalky, aj., bílou rašelinu, drcenou kúru, mulčovací kúru.
Dále si u nás můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezonní
dekorace, keramiku, svíčky atd.
Máme v nabídce velký výběr okrasných kamenů a kamínků.
Prodej krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice, králíky apod.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat.
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

OZNÁMENÍ VaK Beroun
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. nabízí od 1. 2. 2013 svým zákazníkům
doručování faktur za vodné a stočné v elektronické podobě. Faktury jsou zákazníkům
zasílány ve formátu pdf na e-mailovou adresu, kterou uvedou při uzavírání smlouvy na
dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento způsob zasílání faktur umožní zkrácení
doby od vystavení faktury k jejímu doručení zákazníkovi.
Faktury v elektronické podobě lze velmi snadno archivovat a mít tak vždy po ruce údaje o
spotřebě vody v domácnosti. Dalším podstatným přínosem tohoto způsobu doručování faktur
je jeho kladný vliv na životní prostředí šetřením spotřeby papíru.
V případě vašeho zájmu o tuto novou službu volejte naší bezplatnou linku 800 100 663
fakturační oddělení 311 747 124 nebo pište na e-mailovou adresu
zc.beroun@vakberoun.cz.

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XVIII. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově Hoře,
které se koná v sobotu 16. března 2013.
Místo konání:
prostor bývalého lomu
Prezentace:
průběžně od 10,00 hodin
Program:
- výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m),
- prezentace s předáním pamětních listů,
- soutěže – country hudba – občerstvení – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum
2.+3.3.2013
9.+10.3.2013
16.+17.3.2013
23.+24.3.2013
29.+30.3.2013
31.3.2013
1.4.2013

•
•
•

•
•

Zubní lékař / ordinace
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum
MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49
MUDr. Burková Blanka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21

Telefon
605 420 898
775 595 704
311 691 131
311 610 225
311 621 973
311 685 672
311 685 672

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.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května 2013.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Nabídka služeb PEDIKÚRA + MANIKÚRA + MASÁŽE
Pedikúra + manikúra: DPS Tmaň – středa – objednávky na telefonním čísle
777 691 199 (ceny: pedikúra 150,- Kč, manikúra 100,- Kč).
Masáže – úterý 8,00 – 20,00 hodin. Objednávky na telefonním čísle 606 602 668. Přímá
platba (nehradí zdravotní pojišťovny). Po domluvě možno i v jiný den.

Pozvánka na dětský karneval
Sociální komise při Obecním úřadu ve Tmani
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na
DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat
v neděli dne 24. března 2013 od 15 hodin v Kulturním domě ve Tmani.

Pozvánka na velikonoční výstavu
Klub důchodců Tmaň srdečně zve občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna Slavíků na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU VÝROBKŮ SVÝCH ČLENŮ,
která se bude konat
ve dnech 22. – 23.. – 24. – 25. března 2013 v přístavbě Kulturního domu ve Tmani.
Na výstavě se svými exponáty představí také děti ze Základní školy a Mateřské školy Tmaň
a chovanci Ústavu pro mentálně postiženou mládež v Suchomastech.
Na výstavě bude možno zakoupit drobné dárky s velikonoční tématikou.
Další podrobnosti o Velikonoční výstavě Klubu důchodců Tmaň sledujte na plakátech!
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