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Pozvánka na exkurzi do Velkolomu Čertovy schody a.s.
Velkolom Čertovy schody a.s., Vápenka Čertovy schody a.s., a Muzeum Českého krasu v
Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (24. – 26. května 2013) v sobotu
25. května 2013 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby. Účastníci se mohou těšit i na
ukázku těžební a dopravní techniky Caterpillar a terénních vozů Toyota používaných
v lomech a presentovaných přímo na dně lomu s malým občerstvením. Součástí
programu je i komentovaná prohlídka výstavy Zkamenělin, Geologicko – paleontologické
expozice a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea Mgr. Štěpánem
Rakem a RNDr. Petrou Přidalovou.
Exkurze proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v
8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun). Podrobnější
program na www.muzeum-beroun.cz .
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 lidí v jedné skupině. V případě zájmu
volejte na telefonní číslo 739 832 876 nebo 311 624 101: kontaktní osoba Patrik Pařízek.
Přihlášky do 17. Května 2013. Účast je zdarma.

Noc kostelů 2013
V roce 2005 vznikla Dlouhá noc kostelů spontánně v jednom vídeňském kostele, o nějž
projevili návštěvníci nevšední zájem a který zůstal shodou okolností otevřený do dlouhých
nočních hodin. Od té doby se projekt rozšířil do celého Rakouska a v r. 2009 překročil jeho
hranice. Tato ekumenická akce se od té doby odehrává v mnoha kostelích také v celé České
republice. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné
programy zde připravené, těší velkému zájmu nejširší veřejnosti. Do akce Noc kostelů
2013, která se bude letos konat v pátek 24. května 2013, se aktivně zapojí i
Římskokatolická farnost Žebrák. Veřejnosti bude zpřístupněn s bohatým
doprovodným programem pro děti i dospělé od 18,00 do 22,00 hodin také kostel sv.
Jiří ve Tmani. Podrobnosti na plakátech a v květnovém vydání OBZORU!

Zápis č.1/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 18. března 2013 od 19.00 hodin v Kulturním domě Tmaň
Přítomno:

13 členů zastupitelstva
17 občanů
Omluveni:
2 zastupitelé
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 dále řídil starosta obce pan Macourek Václav.

V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení.
4. Zpráva z Rady obce.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Zpráva o hospodaření obce a výsledek auditu provedeného KÚ.
7. Vyhodnocení čestných dárců krve.
8. Diskuse a různé.
9. Usnesení a závěr zasedání.
Hlasování o programu:
Pro jeho přijetí hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti jeho přijetí hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
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 Lucie Řehořová.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro přijetí návrhu hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti přijetí návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce
Ověřovateli zápisu z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce byli jmenováni Pavel
Celta a Jarmila Rysová
K bodu 3.
Pan Vít Hofmann, předseda kontrolní a revizní komise, provedl kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo17. prosince 2012.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní body:
• informace o nově navržené trase Rallye Hořovice mimo obec;
• výběrové řízení – výměna oken na OÚ a v KD;
• návrh rady obce ke schválení názvů nových ulic;
• nový znalecký posudek na byty v č.p. 145 a 147 – vyhlášeno nové výběrové řízení.
K bodu 5. a 6.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné s:
• rozborem hospodaření obce za rok 2012;
• závěrečným účtem Obce Tmaň za rok 2012;
• závěrečným účtem Mikroregionu Klonk za rok 2012;
• hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ Tmaň za rok 2012;
• hospodářským výsledkem hospodářské činnosti Obce Tmaň za rok 2012;
• výsledkem auditu provedeným Krajským úřadem pro Středočeský kraj.
K bodu 7.
Poté se přistoupilo k předání poděkování a ocenění dárců krve. Pan Josef Sakáč seznámil
přítomné s počtem zaregistrovaných dárců v Transfuzní stanici Nemocnice Hořovice.
Celkem bylo oceněno 12 dárců krve, z nichž pan Zdeněk Motyka jako jediný dosáhl počtu 80
odběrů.
K bodu 8.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi, v níž zazněly tyto příspěvky:
• Pan Jirman – přednesl žádost o opětovné oplocení pozemku – Nové Sídliště č.p.
176.
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•

Pan Pavel Pavlásek ml. – konstatoval, že především by bylo vhodné, kdyby majitelé
bytů našli mezi sebou shodu a přestaly nešvary. Tato záležitost bude podrobněji
řešena na zasedání Rady obce

K bodu 9.
Zastupitelstvo obce se zabývalo Rallye Hořovice, jehož zástupci se dostavili na Obecní úřad
Tmaň a představili novou trasu mimo zastavěné územní obce (viz plánek, jenž je přílohou
zápisu).
Hlasování o nové trase Rallye Hořovice přes obec Tmaň a jejích přiléhající částí:
Pro její přijetí hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce.
Proti jejímu přijetí hlasovali 3 členové zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 5 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s konáním Rallye Hořovice na nové navržené trase. Toto
bude oznámeno pořadatelům
Paní Miroslava Kepková přednesla jménem návrhové komise návrh textu usnesení z tohoto
jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro jeho přijetí v předloženém znění hlasovalo 13 členů zastupitelstva.
Proti jeho přijetí hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce byl schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva obce, a stává se závazným dokumentem pro celé
zastupitelstvo obce.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce pan Václav Macourek jeho jednání za ukončené.

Usnesení č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tmaň
konaného dne 18. března 2013 od 19,00 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. 12. 2012
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. Hofmannem;
2) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou
místostarostou p. Pavláskem;
3) zprávu finančního výboru, účetní uzávěrku obce za rok 2012, závěrečný účet
obce a Mikroregionu Klonk, výsledek hospodaření ZŠ a MŠ a výsledek
hospodaření hospodářské činnosti za rok 2012 a výsledek přezkoumání
hospodaření obce a DSO Klonk KÚ Středočeského kraje;
4) vyhodnocení a odměnu čestným dárcům krve z řad občanů správního území
Tmaň podle seznamu Transfuzního oddělení Nemocnice Hořovice ke dni 31.
prosince 2012.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) závěrečný účet obce Tmaň za rok 2012 bez výhrad, tak jak byl předložen
zastupitelstvu obce a vyvěšen na úřední desce dne 15. února 2013 a sejmut 15.
března 2013 bez připomínek, a je nedílnou součástí tohoto usnesení;
2) závěrečný účet DSO Mikroregion Klonk za rok 2012 bez výhrad, tak jak byl
předložen zastupitelstvu obce a vyvěšen dne 15. února 2013 a sejmut 15. března
2013 bez připomínek, a je nedílnou součástí tohoto usnesení;
3) výsledek přezkoumání hospodaření obce Tmaň za rok 2012 provedený odborem
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 12. února 2013
s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“;
4) výsledek přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Klonk za rok 2012
provedený odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne
12. února 2013 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“;
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III.

IV.

5) hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tmaň ve výši 754,47 Kč,
který bude převeden do rezervního fondu školy;
6) výsledek hospodaření Hospodářské činnosti Obce Tmaň za rok 2012 ve výši
525.979,- Kč. Částka 500.000,- Kč bude převedena na účet Obce Tmaň;
7) pojmenování ulic v nové zástavbě mezi obcí Tmaň a Lounín (dle přiloženého
plánku): K Vodojemu, Pod Vodojemem.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1) s konáním Rallye Hořovice – dle navržené trasy mimo zastavěné územní obce,
jenž je přílohou usnesení.
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.

Vyúčtování XI. Tmaňského dobročinného plesu,
který se konal v sobotu dne 16. března 2013 v kulturním domě ve Tmani
Příjmy
Sponzorské dary do pokladny OÚ
4.000,- Kč
Sponzorské dary na plese
1.200,- Kč
Vápenka Čertovy schody Tmaň
10.000,- Kč
Velkolom Čertovy schody Tmaň
5.000,- Kč
za vstupenky v předprodeji
14.156,- Kč
Hotovost
tombola
16.861,- Kč
vstupenky na plese
2.690,- Kč
Příjmy celkem
53.907,- Kč
Výdaje
Hudba
8.000,- Kč
Tombola - OÚ
5.632,- Kč
Přehlídka
1.500,- Kč
Drobné zboží
90,- Kč
Praní ubrusů, poplatek OSA
2.500,- Kč
Administrativa, kancelářské potřeby
1.000,- Kč
Výdaje celkem
18.722,- Kč
Zisk
+ 35.185,- Kč
Peněžní dary: Šimek J. – 1.000,- Kč, Sakáč Josef – 1.000,- Kč, Vápenka Čertovy schody,
a.s. – 10.000,- Kč, Velkolom Čertovy schody a.s. – 5.000,- Kč, Černovský – 1.000,- Kč,
Krejčí Petr – 1.000,- Kč, Agrodružstvo Bykoš – 1.000,- Kč + ostatní drobní přispívající
Věcné dary: Myslivecké sdružení HORA Tmaň, fa Šmic, fa Apolonia, ProboTrans Králův
Dvůr, paní Laňová, paní Jana Jindrová, paní Dana Nesvadbová, fa Beko, rodina Bielichova,
rodina Čichovských, Krejčí Petr + ostatní drobní přispívající
o
o
o
o

PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. března 2013 se konal XI. Dobročinný ples v KD ve Tmani ve prospěch naší školy a
školky. Děkujeme touto cestou všem sponzorům, organizacím a pořadatelům za zdárný
průběh plesu. Základní a mateřské škole ve Tmani bude poukázán na účet čistý výtěžek ve
výši 35 185,- Kč. Ještě jednou děkujeme všem, kdož se o zdárný průběh a výsledek přičinili.
Ve Tmani 19. března 2013
Rada obce Tmaň
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Oznámení o Výběrovém řízení na prodej bytu s nájemníkem

•

Oznámení o Výběrovém řízení na byt č. 6 v č.p. 147 ve Tmani – prodej bytu
s nájemníkem (1. kolo v roce 2013). Vyvolávací cena je stanovena 301.373,- Kč.
Zájemci si mohli byt prohlédnout dne 20. března 2013 od 13,00 do 16,00 hodin. Při
výběru rozhoduje výše nabídky. Kupní smlouva musí být uzavřena do 3 měsíců od
schválení zastupitelstvem obce. Celková platba před podpisem smlouvy. Přihlášky do
nabídkového řízení se přijímají od 7. března 2013 do 8. dubna 2013 do 17,00 hodin na
Obecním úřadu ve Tmani č.p. 50 267 21 Tmaň v uzavřené obálce označené „SOUTĚŽ –
byt 147/6 – NEOTVÍRAT“. Bližší informace na telefonním čísle 311 689 884.

•

Oznámení o Výběrovém řízení na byt č. 4 v č.p. 145 ve Tmani – prodej bytu
s nájemníkem (1. kolo v roce 2013). Vyvolávací cena je stanovena 454.473,- Kč.
Zájemci si mohli byt prohlédnout dne 20. března 2013 od 13,00 do 16,00 hodin. Při
výběru rozhoduje výše nabídky. Kupní smlouva musí být uzavřena do 3 měsíců od
schválení zastupitelstvem obce. Celková platba před podpisem smlouvy. Přihlášky do
nabídkového řízení se přijímají od 7. března 2013 do 8. dubna 2013 do 17,00 hodin na
Obecním úřadu ve Tmani č.p. 50 267 21 Tmaň v uzavřené obálce označené „SOUTĚŽ –
byt 145/4 – NEOTVÍRAT“. Bližší informace na telefonním čísle 311 689 884.

Zásady postupu při prodeji bytů
ve vlastnictví Obce Tmaň v domech č.p. 145 a 147 ve Tmani
Obec Tmaň v roce 2013 nabídne podle § 22 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, převod
následujících bytů ve vlastnictví Obce Tmaň:
• V domě č.p. 145 ve Tmani jednotku – byt 145/4
• V domě č.p. 147 ve Tmani jednotku – byt 147/6.
Podmínky převodu budou následující:
1. Kupní cena
Vyvolávací kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveném podle platné
vyhlášky o oceňování majetku soudním znalcem Ing. Martinou Vildovou dne 24. 2. 2013.
Byt bude prodáván obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
2. Způsob zaplacení kupní ceny
Celou kupní cenu bude povinen kupující uhradit před podpisem smlouvy a po té bude
nemovitost zapsána do katastru nemovitosti na jeho jméno.
3. Náklady spojené s převodem
Veškeré náklady spojené s převodem bytu (zejména náklady na vyhotovení znaleckého
posudku k ocenění bytu, odměnu a náklady notářky, správní poplatek katastrálnímu
úřadu za provedení vkladu) uhradí kupující. Daň z převodu je podle zákona povinna
uhradit Obec Tmaň.

Vápenka Čertovy schody
1963 – 2013 (2)
V tomto díle vzpomínání na padesát let existence Vápenky Čertovy schody se
nebudeme bezprostředně zabývat výrobní problematikou, ale zamíříme do oblasti
umění – konkrétně si připomeneme, jak zde před padesáti lety v roce 1963 natáčel
režisér Karel Kachyňa film Naděje.
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Karel Kachyňa je jednou z nejvýraznějších postav československého filmu druhé poloviny
dvacátého století. V letech 1947 až 1951 studoval FAMU. Nejprve se věnoval tvorbě
dokumentů, později už výhradně režírování filmů a do jisté míry i televizních seriálů.
V polovině padesátých let se proslavil filmy Král Šumavy a Práče, později se jeho tvorba
přiblížila k tvorbě české nové vlny (Ať žije republika, Kočár do Vídně nebo Ucho). Kachyňovy
filmy ze šedesátých let byly často výrazně kritické vůči komunistickému režimu (Ucho, Noc
nevěsty) a proto byly po nástupu normalizace zakázány. Kachyňa byl nucen točit filmy
vyhovující svým obsahem vládnoucí komunistické moci. Přesto i jeho tvorba ze
sedmdesátých a osmdesátých let zpravidla výrazně převyšuje dobový průměr. Mnohé z jeho
filmů také rozhodně patří k nejlepším českým a československým filmům vůbec (Ucho, Zlatí
úhoři, Smrt krásných srnců, Pozor vizita a Kráva) a to i přesto, že měly často omezený
rozpočet či byly původně určeny pouze pro televizní obrazovky.
V roce 1999 převzal Karel Kachyňa na MFF Karlovy Vary zvláštní cenu za dlouholetý přínos
světové kinematografii. V roce 1995 také získal ocenění Český lev za dlouholetý umělecký
přínos českému filmu.
O natáčení informoval zaměstnance Králodvorských cementáren a Velkolomu Čertovy
schody závodní časopis v následujícím příspěvku1:
Režisér Karel Kachyňa, básník stříbrného plátna, jak jej nazval kulturní svět po zhlédnutí
jeho filmu Trápení, natáčí v současné době exteriéry pro svůj nový film Naděje u nás na
Čertových schodech. Pracující velkolomu znají už zblízka Hanu Hegerovou, naši výbornou
šansoniérku, i Rudolfa Hrušínského, jehož umění zatím znali jen z divadla či kina, neboť oba
v tomto filmu vytvářejí hlavní postavy. Až se za čas půjdeme na Naději podívat, poznáme
tam i některé naše spolupracovníky.
K samotnému filmu Naděje, který měl premiéru o rok později 17. ledna 1964 si uveďme tyto
údaje:
Režie: Karel Kachyňa. Námět: Jan Procházka. Scénář: Jan Procházka, Karel Kachyňa.
Hrají: Hana Hegerová (dělnice Magdalena Hrivňáková), Rudolf Hrušínský (Ignác Šavlíř
zvaný Lucín), František Peterka, Otto Šimánek, Václav Neužil, Ladislav Kazda, Pavel
Spálený a další.
Jedná se o syrový příběh líčící osudy dvou životních ztroskotanců, mravně nahlodaného
alkoholika a prostitutky, kteří se po mnoha karambolech a ubližování sblíží. Pošmourné
prostředí velkého průmyslového podniku, výborně souznějící s laděním příběhu, a vynikající
herecké výkony činí z tohoto snímku pozoruhodnou výpověď i nyní. Jeho obsah můžeme
charakterizovat takto:
Ignác Šavlíř zvaný Lucín se v kantýně velké štěrkovny pokusí ukrást jinému dělníkovi
z kapsy peníze. Je přistižen, zmlácen a vyhozen do podzimního bláta. Ujme se ho náhodně
procházející dělnice Magdalena a vezme ho do svého domku, stojícího vysoko na navážce.
Dva ztroskotanci spolu začnou žít. Lucín byl kdysi mistrem na stavbě a řidičem, ale nemírné
pití alkoholu z něho udělalo pomocného dělníka, permanentního dlužníka a příležitostného
zloděje. Magdalenina náruč sloužila často jako útočiště mnoha dělníků na jednu noc. Nešlo jí
ale o peníze, spíše měla strach ze samoty a toužila po stálém citu a jistotě. Je velmi čistotná
a má na Lucína dobrý vliv. Chtěla by spolu s ním odejít jinam. V Hradci má být otevřena
nová stavba. Lucín se snaží sekat dobrotu, ale když se mu ostatní dělníci smějí pro jeho
vztah k ženě špatné pověsti, opět se strašně opije. V prudké hádce Magdalenu udeří a ta
upadne do bezvědomí. Lucín ji dopraví do nemocnice. Na policii se ke svému činu přizná a
hluboce otřesen se rozhodne změnit svůj život. Uzdravující se Magdalena naopak tvrdí
policii, že si zranění způsobila sama. Lucín se s ní přijde rozloučit do nemocnice. Zatím
odjede do Hradce sám, ale brzy jí napíše. Oba mají naději na nový život.
Atmosféru během natáčení přesvědčivě zachycuje následující příspěvek otištěný v závodním
časopise2:
1

Naděje na Čertových schodech, KRALOCEMENT, číslo 8-9, 23. února 1963

6

Byl jasný, májový, modrobílý den. Rozprostřel se nad velkolomem Čertovy schody milostně
krásnou oblohou, k níž stoupaly bílé proužky kouře z šachtových pecí. Žluté bláto staveniště
čvachtalo pod nohama i pod koly aut. V závodní jídelně se gruntovalo. Před ordinací
závodního lékaře postávali lidé. V čekárně už jim byl dlouhý čas, čli se na chodbu zakouřit.
Paliči na šachtovkách sakrovali, že není, kde si umýt ruce před svačinou.
V Bílém domě nahoře kolem filmové kamery chumel lidí. Hrušínskému zrovna někdo
pomáhal navléknout opršelý monťák. Kameraman ho sledoval, jak spěšným krokem mizí ve
dveřích, na nichž je namalována figurka černého pána, jinde dvě nuly nebo WC. Hrušínský
se vrátil, ale místo něj mizel do těch dveří civilista v balonové bundě. Pak znovu Hrušínský.
„Klid prosím,“ řekl civilista, kterého celý ten chumel lidí jaksi respektoval. Kdosi jako ozvěna
zavolal „Ticho tam! Klid! Pojedem!“ Znovu spěšně přešel Hrušínský kousek chodby. A ještě
jednou. Stop. Pak si skriptérka odškrtla v tlusté knížce natočený obraz a klubko lidí se na
chvíli rozmotalo. Někdo šel do jídelny na kafe, někdo si opodál zapálil cigaretu.
Ten civilista se mnou chvíli rozmlouval. Režisér Karel Kachyňa. „Proč jste si vybrali pro
Naději zrovna naše Čerťáky?“ – „Sjezdili jsme hodně podobných závodů, cementáren,
vápenek a lomů. Tady na Čertových schodech bylo všechno, co jsme potřebovali, co
vyžadoval charakter příběhu.“
„Jak jste tu byli přijati, když jste začali pracovat?“ – „Ne ode všech stejně, ale vcelku se nám
podařilo některé malicherné obtíže překonat, takže už nás nikdo nevyhání.“ „Vy už delší
dobu spolupracujete s Janem Procházkou?“ – „Ano a dělá se nám spolu dobře. Až
dokončíme Naději, chceme natočit jeho povídky o dětech a román Přestřelka, který nyní
dopisuje.“
„Co myslíte, daří se vám postihnout záměr scénáře?“ – „Nevím. Nikdy to nevím. Dělám, co
mohu a všichni ostatní také.“ – „Četla jsem Procházkovu Naději v časopisu Svoboda, kde
vycházela na pokračování. Čekala jsem vždycky dost netrpělivě na další čtení. Osud těch
dvou, Lucína a Magdy, které ve filmu představují Hana Hegerová a Rudolf Hrušínský, byl
nějak osudem nás všech, i když třeba nejsme v tak zlé situaci jako oni. Jsem ráda, že
literární forma Naděje má právě taková závěr, který nutí domýšlet jejich osud dál. Je tomu
tak i ve filmu?“ – „Ano. V obou se ozval jakýsi hlas po něčem dobrém a závěr je výrazem
naděje, že za tím hlasem půjdou.“
… Brodím se blátem staveniště k šachtovkám. Potkávám lidi, které neznám a některé
známé. Pořád na to myslím. Hlas dobra v nás, světlo, za nímž jdeme. Kousek cesty třeba po
rozkvetlém palouku, na jehož konci je strmá strž, rokle a sráz. I tudy je nutno jít. Jiná cesta
kupředu není. A my chceme kupředu. Všichni. K světlu. K dobru. Jako Magda a Lucín
z Procházkovy a Kachyňovy Naděje.
Držím palce, aby film dobře dopadl. Všichni jej budeme chtít vidět. Třeba nám jasněji, než to
dnes víme, řekne, kdy podat ruku člověku vedle nás, kdy říci dobré slovo a kdy mlčet,
abychom v sobě i v druhých nenechali nikdy oněmět hlas – po něčem dobrém.
Tolik druhý výlet do minulosti Vápenky Čertovy schody, kde jsme si připomněli, jak před půl
stoletím její exteriéry posloužily k natáčení filmu Naděje. Pokud by třeba někdy některá
z našich televizních stanic dávala na svém programu film Karla Kachyni Naděje, zbystřete
pozornost. Jeho zhlédnutí lze každému z našich současníků žijících ve Tmani, na Louníně,
v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách jednoznačně pouze doporučit. V tomto filmu pro
pamětníky nejenom uvidíme, jak to vypadalo, když se VČS stavělo, ale třeba zahlédneme i
některé z našich blízkých nebo známých na pozadí takových velkých hereckých hvězd,
jakými neoddiskutovatelně Rudolf Hrušínský, Otto Šimánek nebo Hana Hegerová jsou.

Opustili naše řady …
V pondělí dne 25. února 2013 zesnul náhle ve věku nedožitých 72 let pan Miroslav Štětka.
S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho světlé památce!

2

Ticho tam! Pojedem! … Věra Pachnerová, číslo 18-19, 18. května 1963
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň ve školním roce 2012 / 2013
•

•

•

•

•

Žáci naší školy se začátkem března již tradičně zúčastnili pěvecké soutěže Králodvorská
koruna v ZUŠ Zory Tauberové v Králově Dvoře. I přes velkou trému naši zpěváci krásně
zazpívali a umístili se na předních místech. Druhé místo získali žáci II. třídy Kateřina
Vostárková a Matěj Eschner, třetí místo žákyně IV. třídy Denisa Černá a diplom za účast
obdržela žákyně IV. třídy Tereza Holovská.
Žáci IV. třídy se v pátek 8. března 2013 zapojili do projektu Multipolis, kterému věnovali
skoro celé dopoledne. Nejprve sehráli hru „Noví spolužáci", která se všem moc líbila, a
poté společně diskutovali o problémech jednotlivých postav. Ve skupinách vypracovali
pracovní listy, které se vztahují k právě odehrané sadě. Všichni se do hry zapojili velice
pěkně, i když diskuse byla někdy trochu hlučná, přesto závěr projektového dne splnil
všechna očekávání. Už teď se těší na další pokračování.
Počítače nás baví, proto rádi navštěvujeme PC kroužek. Někteří z nás už jsou zkušení
počítačoví odborníci, jiní sem chodí teprve pár měsíců, ale dohromady jsme prima parta.
Učíme se tu spoustu nových věcí a na vybavení naší moderní počítačové učebny jsme
právem pyšní. Už jsme se například naučili ovládat školní počítačové programy, psát
různé vzkazy, přidat příspěvky a komentáře k článkům na našich školních webovkách.
Vytváříme si a tiskneme svá vlastní dílka a také si neustále připomínáme, jak se chovat
na PC i na internetu bezpečně. Připravujeme se zkrátka na to, že budeme mít v V. třídě
nový předmět Informatiku.
Svět kolem nás je plný nástrah a my někdy nevíme, jak se jim účinně bránit. Tohle
všechno a nejen to, jsme se dnes dozvěděli od paní Komasové z Centra Prevence Praha
o.s. Pathfinder. Přijela k nám s individuálními preventivními výukovými programy, které
byly každé třídě ušity na míru. V I. třídě proběhl program Zlobivé lopatičky zaměřený na
posilování vztahů v třídním kolektivu a kamarádství. Ve II. a III. třídě nás program
Opatrnost tě zachrání poučil o ostražitosti, konkrétních postupech a zásadách chování a
obrany při styku s cizí osobou. Ve IV. a V. třídě, jsme se v programu V zajetí džungle
dozvěděli mnoho o vlivu médií na nás, jak mu nepodlehnout a jak se chovat bezpečně.
Programy se všem dětem moc líbily, odnášely si z nich mnoho nového, a proto budeme
rádi s Centrem Prevence a s paní Komasovou nadále spolupracovat.
V sobotu 16. března 2013 proběhl v Kulturním domě ve Tmani tradiční Dobročinný ples,
letos již jedenáctý. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali představitelé Obecního
úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s ostatními pořadateli, kteří se
snažili ples všem účastníkům náležitě zpříjemnit. Každý si jistě našel v rozsvíceném sále
u krásně a vkusně připravených stolů místo v blízkosti svých přátel. V úvodu již tradičně
vystoupily tanečnice z tanečního centra RAK Beroun. Tentokrát nám zatančily
několikanásobné mistryně ČR, mistryně Evropy a účastnice mistrovství světa. Velmi
očekávanou byla jako každoročně také módní přehlídka Svatební agentury PETRA
Hořovice. Opět jsme se obdivovali nádherným společenským a svatebním šatům i
krásným modelkám a modelům. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Boys Band V.
H. Dokázala zvednout ze židle nejednoho tanečníka či tanečnici a zábava na parketu
byla opravdu skvělá. Všichni účastníci se mohli také těšit na výhry z tomboly. I letos byla
opravdu bohatá a my za to všem dárcům a sponzorům velmi děkujeme. Dobrá zábava
probíhala několik hodin. Lidé se radovali na tanečním parketu, při posezení s přáteli nebo
ze svých výher v tombole. My všem dárcům a účastníkům plesu děkujeme za účast i
sponzorské dary.

Velmi děkuji všem rodičům žáků naší školy, organizacím i jednotlivcům, kteří přispěli
finančními nebo věcnými dary k uspořádání XI. Dobročinného plesu. Dále děkuji
realizačnímu týmu v čele s OÚ Tmaň a všem, kteří se zasloužili o to, že se všichni
přítomní dobře bavili. Ples se vydařil ve všech směrech a svým ziskem 35 185,- Kč předčil
naše očekávání. Výtěžek bude věnován na školní pomůcky a potřeby.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy
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•

•
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Březen v mateřské škole
Všichni jsme se těšili na jaro. Sluníčko nás nalákalo, na krátký čas nám ukázalo jarní
tvář, a tak jsme vyráželi do přírody, pozorovali a poznávali první jarní květiny a keře.
Připravovali jsme se na Velikonoce, naši školku jsme si krásně vyzdobili a ještě jsme
vyrobili dárek pro rodiče. Ve školce jsme uspořádali Velikonoční soutěž výrobků a
dekorací, které vytvořili rodiče s dětmi. Všem rodičům, kteří se této akce zúčastnili, moc
děkujeme. Dětskými výrobky jsme také obohatili Velikonoční výstavu, kterou pořádal
Klub důchodců ve Tmani.
Děti se seznamovaly s různými povoláními, dozvídaly se, co dělají dospělí a jejich rodiče.
Poznávaly práci zaměstnanců školy, navštívily i školní kuchyni. Šly se podívat do
místního obchodu a na poštu. V dalších měsících plánujeme ještě návštěvu kadeřnictví,
zahradnictví a farmy.
Začali jsme jezdit na ozdravné návštěvy do Solné jeskyně v Berouně.
V mateřské škole pokračovala zájmová činnost: angličtina s úsměvem, výtvarný kroužek
a flétnička pro nejmenší.
V neděli 24. března 2013 jsme se sešli v Kulturním domě ve Tmani na dětském
karnevalu, který pořádalo Občanské sdružení Vrtule spolu s naší mateřskou školou. Opět
dominovaly krásné masky, hudba, tanec a různé soutěže.
Hezké jaro všem čtenářům přejí děti a učitelky z mateřské školy.

I n f o r m a č n í
•
•

•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat v sobotu 20. dubna 2013 v 16,00
hodin za účasti skautů ze střediska Radost a Naděje z Berouna. Bude to vyvrcholení
jejich střediskové výpravy na počest svátku sv. Jiří, který je patronem skautů.
Zajímavá akce se uskutečnila na Květnou neděli 24. března 2013 na Koukolově hoře.
Květná neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní před
Velikonocemi. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při
bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení – latinsky
Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají
připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Na parkovišti pod Koukolovou horou se
v odpoledních hodinách shromáždilo 15 věřících Římskokatolické farnosti Žebrák,
převážně ze Zdic, kteří přijali pozvání ke společné modlitbě v přírodě a absolvovali
křížovou cestu ke kapli sv. Blažeje. Na vysvětlenou – křížová cesta je výtvarně
zpracovaný popis událostí (obvykle ve formě čtrnácti zastavení) podle starokřesťanské
tradice spojených s cestou Ježíše Krista od soudního stolce Pilátova až na jeruzalémské
popraviště – horu Kalvárii. Je třeba dodat, že počasí účastníkům přálo, i když o jaru,
které podle kalendáře již mělo být, si mohli opravdu nechat jenom zdát.
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 dubnu 2013 budou konat:
• v neděli 14. dubna 2013 v 17,00 hodin;
• slavnostní bohoslužby u příležitosti tmaňské pouti v neděli 28. 4. 2013 v 15,00 hod.
•
•
•

Nezapomeňte včas zaplatit za popelnice a za psa
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.
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Nový portál pro maminky z Berouna a okolí
Milé maminky, rády byste zpestřily sobě i svým potomkům dny trávené v okolí Berouna?
Víte již o dnech plných soutěží a her pro nejmenší děti? O nejpestřeji vybaveném
hřišti? O tvořivých dílnách, zpíváních či dovádění v tělocvičnách? O herně, která je
zcela ZDARMA? O nejlépe vybaveném koutku v restauraci či cukrárně? Kde dětem
ukázat ovce, koně či velblouda? O novém zboží ve Vašem nejbližším dětském
obchodě? Kdy supermarkety opět zlevní plenky, boty či oblečení? O půjčovně
cestovní postýlky, krosny či vozíku za kolo? O nejlevnější soukromé školce? O
dětských specialistech při zdravotních potížích? ...
Pokud jste si i Vy mnohokrát odpověděli na výše formulované otázky NE, navštivte webové
stránky www.berounmaminkam.cz a dozvíte se o nečekaných možnostech ve Vašem
městě i širokém okolí – od Loděnic po Zdice či Nižbor, Broumy, Liteň, Karlštejn. Stránky jsou
zaměřeny převážně pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené a dětem ve věku od 1 do
6 let.

Pozvánka do Galerie Čerťák
Do čtvrtka 18. dubna 2013 můžete v Galerii Čerťák navštívit
výstavu fotografií Barbary Huckové s příznačným názvem
FOTOGRAFIE.
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“.
Srdečně zveme do Galerie Čerťák na vernisáž výstavy fotografií Jakuba Kotase Cesty za
obzor, která se bude konat v sobotu 20. dubna 2013 v 10 hodin dopoledne.
Fotograf Jakub Kotas představí svět barev, tvarů a nálad velkoformátové fotografie. Fotograf
Jakub Kotas je rodákem ze Slezské Ostravy, dlouhá léta žil v USA, kde měl i své fotografické
studio. Výstava obsahuje fotografie, které Jakub Kotas fotil v Evropě stejně jako ve
Spojených státech.
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.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v na konci března a v dubnu 2013 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum
29.+30.3.2013
31.3.2013
1.4.2013
6.-7.4.2013
13.-14.4.2013
20.-21.4.2013
27.-28.4.2013

Zubní lékař / ordinace
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holický Jaroslav
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Holman Josef
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Kaiser Zdeněk
Hořovice, K Nemocnici 1106
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Telefon
311 621 973
311 685 672
311 685 672
311 625 510
311 516 660
311 516 660
311 542 346

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64

•

Zahradnictví Tmaň oznamuje všem zákazníkům, že prodej v sezóně 2013 je
v plném proudu! Právě teď je to nejvhodnější období navštívit naše Zahradnictví a
vybrat si něco z bohaté a pestré nabídky pro svou zahrádku!
Prodejní doba v dubnu a květnu 2013:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 18,00 hodin;
sobota a neděle ……………………………………………… 9,00 – 14,00 hodin;
Pondělí velikonoční – 1. dubna 2013 – bude zavřeno. Ve středu 1. května 2013 a ve
středu 8. května 2013 bude otevřeno od 9,00 do 14,00 hodin.
Nabízíme k maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či větších rostlin, květin,
keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony,
kanadské a kamčatské borůvky, brusinky, maliny, klikvu, rybíz, angrešt a ovocné
stromky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny, jehličnany.
V aktuální nabídce máme velký sortiment letniček.
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.

Prodej slepiček
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 159 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční v pátek dne 26. dubna 2013
ve Tmani, autobusová zastávka u Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH – v 16,20 hodin.
Případné bližší informace na telefonních číslech 728605840, 728165166 nebo 415740719.
Při prodeji slepiček nová služba – výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Termínová listina III. A třídy – jaro 2013
Předposlední březnový víkend se měly probudit ze zimního spánku okresní mistrovské
fotbalové soutěže. Na základě stávajících nepříznivých klimatických podmínek, v souladu
s ustanovením čl. 30/4 SŘ, rozhodly STK a KM OFS Beroun o odložení soutěžních utkání
hraných v termínu 23. - 24. března 2013. Odložená soutěžní utkání budou sehrána
v náhradním termínu – ve středu 1. května 2013. Stejně jako v minulých ročnících, bude opět
informační časopis OBZOR jako jediný přinášet podrobné informace o sportovních
výsledcích našich fotbalistů i další zajímavosti o průběhu okresních soutěží.
• 15. kolo – sobota 31. března 2013 10,15 hodin – VČS Tmaň – Lužce, rozhodčí zápasu
Kušo. Další zápasy 15. kola: Hudlice – SK Tetín, Srbsko – Vysoký Újezd, FK Svatá – SK
Nižbor B, Kublov – Zadní Třebáň, SK Cembrit – Broumy, Loděnice B – Nový Jáchymov.
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16. kolo – neděle 7. dubna 2013 v 16,30 hodin – Čechie Nový Jáchymov – VČS
Tmaň. Další zápasy 16. kola: SK Tetín – Loděnice B, Lužce – SK Cembrit, Broumy –
Kublov, Zadní Třebáň – FK Svatá, SK Nižbor B – Srbsko, Vysoký Újezd – Hudlice.
17. kolo – sobota 13. dubna 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – AFK Loděnice B.
Další zápasy 17. kola: Vysoký Újezd – SK Tetín, Hudlice – SK Nižbor B, Srbsko – Zadní
Třebáň, FK Svatá – Broumy, Kublov – Lužce, SK Cembrit – Nový Jáchymov.
18. kolo – neděle 21. dubna 2013 v 17,00 hodin – SK Tetín – VČS Tmaň. Další zápasy
18. kola: AFK Loděnice B – SK Cembrit, Čechie Nový Jáchymov – Kublov, Lužce – FK
Svatá, Broumy – Srbsko, Ostrovan Zadní Třebáň – Hudlice, SK Nižbor B – Vysoký Újezd.
19. kolo – neděle 28. dubna 2013 v 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – VČS
Tmaň. Další zápasy 19. kola: SK Nižbor B – SK Tetín, Vysoký Újezd – Zadní Třebáň,
Hudlice – Broumy, Srbsko – Lužce, FK Svatá – Nový Jáchymov, Kublov – Loděnice B.
14. kolo – středa 1. května 2013 v 14,00 hodin – Broumy – VČS Tmaň. Další zápasy
14. kola: SK Tetín – Nový Jáchymov, Lužce – AFK Loděnice B, Ostrovan Zadní Třebáň –
SK Cembrit, SK Nižbor B – Kublov, Vysoký Újezd – FK Svatá, Hudlice – Srbsko.
20. kolo – sobota 4. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Kublov. Další zápasy 20.
kola: SK Tetín – SK Cembrit, AFK Loděnice B – FK Svatá, Čechie Nový Jáchymov –
Srbsko, Lužce – Hudlice, Broumy – Vysoký Újezd, Zadní Třebáň – SK Nižbor B.
21. kolo – neděle 12. května 2013 v 17,00 hodin – FK Svatá – VČS Tmaň. Další zápasy
21. kola: Zadní Třebáň – Tetín, Nižbor B – Broumy, Vysoký Újezd – Lužce, Hudlice – N.
Jáchymov, Srbsko – Loděnice, Kublov – Cembrit.
22. kolo – sobota 18. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Srbsko. Další zápasy
22. kola: SK Tetín – Kublov, SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá, AFK Loděnice B –
Hudlice, Nový Jáchymov – Vysoký Újezd, Lužce – SK Nižbor B, Broumy – Zadní Třebáň.
23. kolo – neděle 26. května 2013 v 17,00 hodin – Hudlice – VČS Tmaň.
24. kolo – sobota 1. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd.
25. kolo – neděle 9. června 2013 v 14,00 hodin – SK Nižbor B – VČS Tmaň.
26. kolo – sobota 15. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Zadní Třebáň.
Tabulka III. A třídy před zahájením jarní části ročníku 2012 - 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Cembrit Beroun-Závodí
AFK Loděnice B
Broumy
Ostrovan Zadní Třebáň
SK Tetín
Hudlice
Lužce
Čechie Nový Jáchymov
Vysoký Újezd
SK Nižbor B
VČS Tmaň
FK Svatá
Srbsko
Kublov

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

9
9
9
8
8
6
7
6
5
4
3
3
2
1

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

2
2
3
2
3
4
6
6
8
6
7
9
11
11

55:22
43:17
42:19
32:17
38:25
24:21
30:37
42:36
27:31
28:36
30:41
30:45
16:55
18:53
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