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Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení HORA Tmaň
V sobotu dne 30. března 2013 se konala na Louníně výroční členská schůze Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň, kterou zahájil a dále řídil jeho předseda pan Antonín Plátěnka.
Výroční členská schůze se řídila tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Zprávy o činnosti Mysliveckého sdružení HORA Tmaň v roce 2012 a zpráva revizní
komise (předseda MS pan Antonín Plátěnka, finanční hospodář pan Karel Zbuzek,
myslivecký hospodář Karel Červenka starší, referent kynologie a střelectví pan
Vladimír Hošek, revizní komise – pan Karel Červenka mladší).
4. Seznámení s plánem práce na rok 2013, novou nájemní smlouvou a návrhem
rozpočtu na rok 2013.
5. Diskuse.
6. Volby nového výboru mysliveckého sdružení, revizní komise a nových mysliveckých
stráží.
7. Zpráva volební komise o výsledku voleb.
8. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení. Závěr.
Jako hosté přijali pozvání na toto jednání tmaňských, lounínských a chodouňských myslivců:
za Obecní úřad Tmaň starosta obce pan Václav Macourek, za Obecní úřad v Chodouni Ing.
Stehlík, za Odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun paní Hrudková, Sbor
dobrovolných hasičů Tmaň vyslal slečnu Závorovou, honci – pánové Celta, Motyka a Tomáš
Veselý, porybný pan Vondrka a bývalý člen pan Milan Remeš. Přítomní uctili minutou ticha
památku čestného člena Mysliveckého sdružení HORA Tmaň pana Antonína Vinše z
Lounína, který zakončil svoji pozemskou pouť v pondělí dne 30. dubna 2012 ve věku 79 let.
Jako první pozdravily jednání myslivců svým vystoupením děti ze Základní školy a Mateřské
školy Tmaň vedené paní učitelkou Muroňovou. Jejich pásmo veršů a písniček bylo
odměněno potleskem všech přítomných. Osobně jim po jejich vystoupení poděkoval
předseda sdružení pan Antonín Plátěnka a vyslovil přesvědčení zdravého optimismu, že
stejně jako v letech minulých, tak i letos se budou moci myslivci spolehnout na děti
z tmaňské školy při každoročním sběru kaštanů a žaludů, které jsou významným přilepšením
při zimním přikrmování zvěře. Předal paní učitelce Muroňové peněžní dar Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň ve výši 5.000,- Kč pro potřeby tmaňské školy jako výraz díků a uznání
za dosavadní spolupráci.
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Zpráva o činnosti MS HORA Tmaň v roce 2012
přednesená jeho předsedou panem Antonínem Plátěnkou
Vážení přítomní myslivci, dámy a pánové, vážení hosté!
Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji uvítal na našem dnešním jednání. Dnešní
schůze není společná s valnou hromadou honebního společenství – ta se již uskutečnila 15.
února 2013. Na druhé straně se jedná o výroční jednání, na kterém bude v jeho průběhu
provedena volba nových orgánů našeho sdružení na funkční období do roku 2018.
Naše sdružení má k dnešnímu dni celkem 26 řádných členů, z nichž jsou 3 členové bez
oprávnění k držení střelné zbraně, 1 čekatelka na členství – paní Ivana Chromková a stálí
honci a příznivci: paní Zbuzková a Plátěnková, pánové Celta, Motyka a Tomáš Veselý.
Činnost sdružení řídí devítičlenný výbor a na chod sdružení dohlíží tříčlenná revizní komise.
Výbor zajišťuje organizačně chod a práce ve prospěch sdružení. Schází se na svých
jednáních minimálně jednou měsíčně a účast jeho členů na schůzích je dobrá. Na jednom
z posledních jednání výboru byl projednán i stav naší členské základny a jeho závěrem je
potřeba řešit na prvním pracovním jednání výboru po dnešní výroční schůzi a následné
členské schůzi nastalé problémy. Všichni dobře víme, o co se jedná – je to především otázka
vysokého věkového průměru členů našeho mysliveckého sdružení, jenž je 54 let. Slabou
útěchou je konstatování, že jsme na tom lépe, než berounský okres, kde věkový průměr je
ještě daleko vyšší – a to 59 let. Svoji mysliveckou činnost ukončil na svoji žádost ze
zdravotních důvodů pan Josef Koucký. Za jeho mnohaletou práci pro naše myslivecké
sdružení a myslivost mu patří naše poděkování. Faktem zůstává, že jsme přestárlou
organizací a velké zlepšení není v dohlednu v blízké budoucnosti. Faktorů, proč tomu tak je,
je celá řada – ať již cenová dostupnost pro mladé myslivce či legislativní problémy, ale také
naše malá péče o výchovu dětí a mládeže v tomto duchu. Zde je velký prostor pro zlepšení
situace našeho sdružení. Začátkem letošního roku jsme uskutečnili dvě besedy v tmaňské
základní a mateřské škole a dvě besedy s dětmi v suchomastské škole, a ve všech
případech jsme se setkali s velkým zájmem. Za tyto aktivity je třeba pochválit jak
přednášející, tak i vedení obou škol. Jsem přesvědčen, že zájem o činnost kroužku Mladých
přátel přírody bude velký. Je však otázkou, zda naše děvčata najdou ve svém vytížení
dostatek času na vedení takového kroužku. Stane-li se tak, je celá řada z nás připravena být
jim v tom s našimi mysliveckými zkušenostmi nápomocná. Pokud by se nám podařilo tento
kroužek realizovat, pak máme nakročeno k získávání mladých lidí pro naši myslivost. Když si
uvědomíme, že po sedmdesátce je náš člen zbaven pracovní povinnosti pro sdružení,
snadno zjistíme, že za pár let bude větší polovina členů této povinnosti zproštěna. Nároky na
zajištění chodu sdružení však zůstanou ve stejném, pokud ne ve větším objemu.
Nezměníme-li v nejbližší době tento stav, budeme nuceni poohlédnout se i po nemyslivcích,
kteří budou ochotni nám pomáhat. Tato záležitost bude řešena na pracovních schůzích
s ohledem na potřeby jednotlivých skupin. Vše nasvědčuje tomu, že taková situace nastane
již letos, a to hned nyní v dubnu.
Náš výbor se bude muset zabývat členskou základnou jako takovou. V současné době jsme
pro všechny žadatele na základě usnesení členské schůze z července 2012 uzavřenou
organizací. Máme však na stole žádosti o případné členství pánů Skaly a Prýgla na straně
jedné, na straně druhé máme neaktivního člena, který navíc již ani u nás nebydlí – bude
tudíž třeba tento stav řešit.
Podobná situace je u porybných na námi provozovaném Veském rybníku ve Tmani. Zde se
podařilo získat pro uplynulou rybářskou sezónu nového porybného pana Vondrku.
V současnosti tedy máme čtyři porybné, jejichž vedoucím je pan Karel Zbuzek. Výbor
navrhuje, aby se letos rybářské závody ve Tmani nekonaly a rybářská sezóna zahájena 1.
dubna 2013, v červenci pak uspořádat sranda závody na rybníku na Louníně. Děkuji z tohoto
místa nové prodejkyni povolenek paní Srpové, která bude tuto službu pro nás zajišťovat i
letos. Pro snížení pytláctví bude třeba zajistit občasný dohled nad Veským rybníkem i v noci.
K tomu účelu jsou pro tento dohled připraveny průkazy opravňující k těmto kontrolám.
Takový dohled musí probíhat minimálně ve dvojicích a tito členové se musí rekrutovat
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z našich mladších členů. V uplynulé sezóně se nám několikrát potvrdila oprávněnost
takových kontrol.
K vyhodnocení plnění úkolů loňského roku, které jsme si zde před rokem odsouhlasili,
uvedu, že jsme měli pro sdružení odpracovat celkem 3765 hodin – a ve skutečnosti jsme toto
číslo překročili téměř o tisíc hodin – na brigádách a pro myslivost odpracovali naši členové
4612 hodin. Vzhledem k našemu průměrnému věku je to určitě úctyhodné číslo!
Svoji adeptku úspěšně končí naši adepti – paní Stanislava Hrudková a pan Josef Hošek.
Oba nás přesvědčili, že to s myslivostí myslí vážně a my jim přejeme mnoho zdaru při
následných zkouškách z myslivosti, které se uskuteční v Bzové.
Celý loňský rok byl tak trochu poznamenán očekáváním valné hromady Honebního
společenství, na které se jednalo hlavně o nové nájemní smlouvě honitby pro naše sdružení.
Během roku vyvstaly některé otázky pro budoucnost, které si všichni pamatujeme, a jsem
rád, že dnes mohu z tohoto místa konstatovat, že se je podařilo vyřešit snad ke spokojenosti
valné většiny. Je třeba ocenit skutečnost, že vlastníci, ale hlavně zemědělci hospodařící na
těchto pozemcích, jsou příznivě nakloněni našemu sdružení, a je jenom na nás, abychom si
toto mínění u nich nepokazili. To je také jeden z důvodů výborem navrhovaného do usnesení
z dnešního jednání omezení vjíždění do honitby motorovými vozidly mimo účelové
komunikace kromě několika odůvodněných výjimek.
V loňském roce se nám podařilo realizovat řadu pozitivních věcí – je to například realizace
odchovu bažantů a koroptví, včetně dotovaných podpůrných opatření na ochranu této zvěře
a podmínek pro ni ve volné přírodě. Toto musíme letos vylepšit novým výpletem stěn
odchovávacích voliér svařovanou drátěnkou, abychom zvěř lépe ochránili před predátory.
Velice pěkné velké voliéry vybudoval pan Šimek, a pokud se nic nezměnilo, pak počítá
s realizací velkých vypouštěcích voliér v zalesněné části svých pozemků. Tam budeme
muset pomoci po předchozí dohodě hlavně my. Daří se budováním nových posedů,
kazatelen, krmelců a skladů krmení zkvalitňovat úroveň našich mysliveckých zařízení.
Nesmíme však zapomínat na předchozí písemné odsouhlasení vlastníka pozemků s jejich
zhotovením.
Díky pochopení vedení akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody můžeme
podstatně více věnovat zázemí potřebného pro řádný provoz honitby, přetrvává dobrá
spolupráce s obecními úřady a se zemědělci hospodařícími v naší honitbě, a chci jim všem
jménem našeho sdružení za tento přístup poděkovat. Jsme přesvědčeni, že se nám
v budoucnu podaří obdobnou spolupráci uskutečnit i s městem Zdice. Za poslední rok jsme
prostřednictvím hlavně individuálního odlovu snížili stavy divočáků téměř o 80 kusů a jsme
nemalou měrou ponížili škody na polích a na drobné zvěři.
V plánování naší činnosti přecházíme od rozpracování plánu na jednotlivce k plánování
skupinovému, a tím posilujeme pravomoci úsekových hospodářů a jejich zodpovědnost za
jejich plnění. Pro letošní rok počítáme opět s nákupem kuřat bažantů a koroptví z Litně
v počtech z let minulých, včetně kachňat z Lnářů nebo Klatov. Existují předpoklady, že
opakovaně požádáme o dotace na odchov koroptví a zvěřinová políčka.
Na úseku společenského života jsme stejně jako v letech minulých v roce 2012 zajistili
tradiční myslivecký ples, poslední leč v Chodouni, rybářské závody ve Tmani a na Louníně,
podíleli jsme se na organizačním zajištění oslav Dne dětí 2012 ve Tmani i Chodouni a
přispěli jsme zvěřinou do tombol společenských organizací a obcí. Letos se chceme podílet
na akcích ve stejném rozsahu.
Dnešní výroční schůze je volební a je vám předložen návrh na složení výboru, revizní
komise a nových mysliveckých přísežných stráží na funkční období do roku 2018.
V předložených návrzích je dbáno na rovnoměrné zastoupení všech skupin.
Při přípravě této zprávy jsme se ve výboru shodli, že i přes některé méně přívětivé
skutečnosti můžeme být s uplynulým rokem 2012 spokojeni. Všechny skupiny si řádně plnily
povinnosti plynoucí z plánu práce na minulý rok a v mnoha případech se udělalo více, než
jsme plánovali. Věřím, že stejného názoru budeme všichni. Za jeho výsledek patří všem
členům našeho mysliveckého sdružení poděkování a končím zprávu pozdravem „Myslivosti
zdar!“
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I.

II.

Usnesení z výroční členské schůze MS HORA Tmaň konané 30. března 2013
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti sdružení za rok 2012;
2. s plánem práce na rok 2013 včetně rozpočtu;
3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy dle předloženého rozpisu
kynologa;
4. s úspěšným ukončením adeptky v našem sdružení paní Hrudkové a pana Hoška
Josefa;
5. s nákupem jednodenních bažantích a koroptvích kuřat v Litni a šestinedělních
kachňat březňačky v počtech minulých let;
6. s volbou nového výboru Mysliveckého sdružení HORA Tmaň na období do roku
2018 v tomto složení:
• předseda a úsekový hospodář skupiny Lounín – Antonín Plátěnka –
skupina Lounín;
• myslivecký hospodář – Karel Červenka starší – skupina Lounín;
• místopředseda – Jan Plátěnka – skupina Lounín;
• finanční hospodář – Karel Zbuzek – skupina Tmaň;
• kynolog, střelecký referent a úsekový hospodář skupiny Tmaň – Vladimír
Hošek – skupina Tmaň;
• člen výboru a zástupce Honebního společenství – Jaroslav Šimek –
skupina Tmaň;
• jednatel a úsekový hospodář skupiny Chodouň – Miroslav Perlinger –
skupina Chodouň;
• člen výboru a zástupce Honebního společenství – Ing. Josef Stehlík –
skupina Chodouň;
• člen výboru – Václav Boháč – skupina Chodouň.
7. s volbou nové revizní a kontrolní komise na období do roku 2018 ve složení:
• Ing. Jan Sobotka, skupina Chodouň – předseda;
• Karel Červenka mladší, skupina Tmaň – místopředseda;
• Jiří Bouček, skupina Lounín – člen.
8. s návrhem na jmenování „Přísežných stráží“ pro naši honitbu plynoucí ze zákona:
Jiří Hurcík mladší za skupinu Chodouň, Vladimír Hošek za skupinu Tmaň a Jan
Plátěnka za skupinu Lounín;
9. s návrhem pro Městský úřad Beroun na jmenování Karla Červenky st.
mysliveckým hospodářem pro naši honitbu;
10. s návrhem na Karla Červenku st. do Okresní dozorčí rady OMS;
11. s návrhem na delegáty okresního sněmu OMS, který se bude konat 18. května
2013 v Berouně na Plzeňce: Miroslav Perllinger a Jan Plátěnka;
12. s ukončením členství ve sdružení panu Josefu Kouckému ze zdravotních důvodů
na vlastní žádost a s předáním poděkování a dárkového balíčku;
13. se zásadním omezením vjíždění motorových vozidel do honitby mimo veřejné
komunikace. Výjimečně tak lze ve vyjmenovaných případech: zavezení krmné
zásoby, při opravě či budování mysliveckého zařízení, při odvozu ulovené zvěře,
při společných honech, členům se sníženou pohyblivostí po předchozím
projednání ve výboru MS. Dodržováním tohoto omezení jsou pověření úsekoví
hospodáři. Porušování omezení vjezdů bude postihováno po projednání ve
výboru, maximálně však ztrátou povolenky do konce běžného roku
Výroční členská schůze ukládá výboru Mysliveckého sdružení:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Ve spolupráci s vlastníky pozemků, obecními úřady, OMS v Berouně a Krajským
úřadem Středočeského kraje zajistit odchov bažantů, koroptví a kachen v počtech
roku 2012.
3. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského úřadu
na odchov koroptví.
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III.

4. Nadále spolupracovat se ZŠ a MŠ Tmaň a obnovit činnost kroužku mladých
přátel přírody.
5. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (Myslivecký ples, Poslední leč, Den
dětí 2013 apod.).
6. Zajistit zdárný průběh rybářské sezóny ve Tmani od 1. dubna 2013 a v létě
rybářské závody na Louníně.
7. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiv pro zimní přikrmování zvěře.
8. Spolupracovat s výborem Honebního společenství při sestavování plánů chovu a
lovu.
9. Do následující pracovní členské schůze udělat rozbor a členské schůzi předložit
návrh jak do budoucna postupovat s členskou základnou vhledem k počtům
členů, jejich věku a zajištění akceschopnosti celého mysliveckého sdružení.
Výroční členská schůze ukládá revizní komisi:
1. Průběžně během roku provádět kontroly všech zodpovědných funkcionářů a
všech činností zabezpečujících řádnou péči o honitbu a zvěř v ní.

Plán práce MS HORA Tmaň na rok 2013 – Společné akce pro všechny skupiny
1. Zajistit na základě dohody s obecními úřady průběžný celoroční úklid odpadků z příkopů,
lesa a dalších míst – celoročně po skupinách.
2. Zajistit průběžný pořádek v okolí Veského rybníka.
3. Organizačně zajistit rybářskou sezónu ve Tmani ode dne 1. 4. 2013 a rybářské závody
na Louníně.
4. Zajistit v celé honitbě asanaci krmných a odchovávacích zařízení do konce dubna 2013.
5. Zajistit odchov bažantů, koroptví a kachňat včetně zdárného vypuštění do honitby.
6. Organizačně se podílet na zajištění oslav Dne dětí 2013.
7. Zajistit v rámci tradiční spolupráce s akciovými společnostmi Vápenka a Velkolom
Čertovy schody a Zemědělským družstvem Bykoš úklid přístupových komunikací a po
dohodě sběr kamene na polích.
8. Uskutečnit tradiční myslivecký ples v lednu 2014.
9. Každý poslední čtvrtek v měsíci se uskuteční schůze výboru od 19,00 hodin na Louníně.
Členské schůze se během roku uskuteční 6x podle potřeby. Zvaní zajistí úsekoví
hospodáři.
10. Zabezpečit pravidelné a dostatečné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plán práce na rok 2013 pro skupinu Lounín
Opravy mysliveckých zařízení.
Vypouštěcí voliéry nově potáhnout svařovaným pletivem (3 kusy).
Provést důkladnou opravu skladu krmení ve Světicích včetně nátěru.
Likvidace nepotřebných zařízení.
Zhotovení nových jeslí pro srnčí pod Višňovkou.
Dokončení venkovních úprav skladu krmení v Lukách.
Asanace všech krmných zařízení včetně odchovávacích voliér.
Zhotovení nového zásypu na mezi před železničním mostem (Zdice).

Plán práce na rok 2013 pro skupinu Tmaň
1. Opravy stávajících mysliveckých zařízení a likvidace nepotřebných.
2. Zhotovení nového většího zásypu u koupaliště ve Tmani.
3. Zhotovení 3 kusů krmných zařízení pro spárkatou zvěř (Rovina, borovičky pod Vinicí a
borovičky nad Slavíky).
4. Zhotovení samoobslužného krmného zařízení u koupaliště ve Tmani.
5. Zhotovení nového posedu na Lázu.
6. Přemístění krmelce pro srnčí v Hoře z důvodů těžby dřeva.
7. Obnova umělých nor (pod Bubny a v Lůžičkách).
8. Zhotovení 2 kusů koroptvích bud a 3 kusů kachních budek.
9. Úklid okolí Veského rybníka ve Tmani.
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Plán práce na rok 2013 pro skupinu Chodouň
Oprava stávajících mysliveckých zařízení.
Asanace všech krmných mysliveckých zařízení.
Zhotovení jedné kazatelny.
Zhotovení 2 kusů koroptvích bud (za hřištěm a u sila).
Oprava voliér pro odchov bažantů a koroptví.
Oprava a nátěr skladu krmení.
Zajištění krmné základny.
Zhotovení 2 kusů lapacích zařízení.

Zpráva z rady obce přednesená panem Pavlem Pavláskem ml. na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 18. března 2013
V minulém čísle OBZORU byly otištěny základní materiály z jednání veřejného zasedání
zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí dne 18. března 2013. V dnešním vydání
přinášíme poslední z nich – zprávu o činnosti rady obce, kterou na tomto jednání přednesl
člen rady obce pan Pavel Pavlásek mladší:
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení spoluobčané!
Z pověření rady obce vás budu informovat o činnosti rady obce za období od posledního
veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v Kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 17. prosince 2012.
• Zprávu zahájím zmínkou o záležitosti, která byla projednávána již na předcházejícím
veřejném zasedání zastupitelstva obce, a to o soutěži Rallye Hořovice. Organizátoři
soutěže předložili obci nový návrh vedení trasy rychlostní zkoušky. Ta by měla začínat
severně od obce na křižovatce silnic III. třídy č. 11544 a 11539 „Na Ručičce“, pokračovat
po silnici 11539 až na křižovatku se silnicí č. 11537 pod kostelem sv. Jiří, odtud směrem
na Vápenku Čertovy schody právě po silnici č. 11537 a dále až ke křižovatce se silnicí č.
11539 před obcí Suchomasty. Tato varianta je nyní Vám, zastupitelům, předkládána,
abyste o ní hlasovali. Připomínám přítomným, že poslední návrh, který ZO zamítlo,
obsahoval trasu, vedenou přes obec, nejproblémovějším úsekem byl průjezd částí obce
Chaloupky, ulicí Profesora Krbce.
• Rada obce projednávala na svém zasedání režim, v jakém je zapůjčováno náhradní
čerpadlo uživatelům tlakové kanalizace v obci. Pro vysvětlení musím uvést, že
domácnosti připojené k tlakové kanalizaci užívají vlastní čerpadla. V případě jejich
poruchy jim obec zapůjčuje náhradní čerpadlo obecní. Rada obce rozhodla upravit
zapůjčování čerpadla smluvně, a to tak, že po dobu dvaceti dní bude čerpadlo
zapůjčováno zdarma, poté za poplatek 100,- Kč/den. Cílem je přimět uživatele, aby
neotáleli s opravou vlastních zařízení a neznemožnili tak zapůjčení čerpadla jiným
občanům, kteří se ocitnou v podobné situaci (porouchá se jim čerpadlo).
• Rada obce se také zabývala možnostmi zvýšení nájmu v obecních bytech v domech č. p.
145 a 147 na Sídlišti. Zároveň byl vyhotoven nový odhad ceny bytů a byly podniknuty
kroky k prodeji.
• Již v minulém kalendářním roce rada obce řešila pronikání vody ke vchodu a do suterénu
(sklepů) domu č. p. 141, č. st. 215. Jedná se o bytový dům na Sídlišti, nejblíže škole. Ten
je obklopen obecním pozemkem p. č.338/2. Po dohodě s majiteli domu nakonec byly
provedeny úpravy, které zabrání vnikání srážkové vody do blízkosti domu a k jeho
základům.
• Na zasedáních rady obce byla také schválena výměna oken v budovách obecního úřadu
a kulturního domu. Z nabídek, které obec obdržela, byla vybrána nabídka firmy Winko,
která mimochodem již v minulosti okna do budovy obecního úřadu dodala. Po výměně
budou všechny prostory obecního úřadu, restaurace i kulturního domu, a to soustavně i
příležitostně vytápěné, osazeny moderními okny. Zároveň budou dodány vchodové dveře
k provozovně kadeřnictví a hlavnímu vchodu do prostor pošty a obecního úřadu.
• Dále byl na zasedáních rady obce projednán a schválen pronájem části obecního lesa,
úseku č. 1 panu Antonínu Plátěnkovi.
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Zástupci obce, starosta a místostarosta, se zúčastnili schůzky se zástupci obyvatel
lokality Na Boru, kterou iniciovala paní Kantorová. Schůzka se týkala využití obecního
pozemku p. č.115/114 v k. ú. Tmaň pro účely dětského hřiště. Paní Kantorová zde
představila vlastní návrh dětského hřiště (resp. jeho částí) s odhadem ceny a způsobem
financování z konkrétního dotačního programu. Na schůzce byly předneseny rovněž
návrhy na zhotovení víceúčelového sportovního hřiště. Představy však byly jen přibližné,
a to především v otázkách finanční náročnosti, materiálů a režimu fungování. Jednání
skončilo s tím, že obec kontaktuje odborníky na dotační programy a prověří možnosti
žádosti o dotaci. Následně se ukázalo, že nejbližší, tj. jarní termín podání žádosti, je
nereálný. Předpokládá se tedy, že pozemek p. č.115/114, který je nyní užíván
k uskladnění materiálu pro výstavbu komunikací, bude po výstavbě komunikací upraven
a oset trávou. Současně se obec pokusí podat žádost o dotaci na výstavbu dětského
hřiště. To bude na pozemku umístěno tak, aby zde zůstal prostor pro zhotovení
víceúčelového sportovního hřiště. Jeho podoba však zatím není konkretizována.
V 1. čtvrtletí 2013 rada obce také odsouhlasila poskytnutí finančních darů. Dar ve výši
5000,- Kč byl poskytnut sdružení Dobromysl v Králově Dvoře, které se věnuje práci
s hendikepovanými osobami. Dar ve výši 1000,- Kč byl věnován Organizaci ochránců
přírody Rokycany, pečující o zraněné a nemocné ptactvo. Členové organizace
spolupracují se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň, kterou každoročně
navštěvují. Druhý dar ve výši 1000,- Kč věnovala obec na pořádání krajské soutěže
sborů dobrovolných hasičů.
Obec také obdržela vyrozumění Ministerstva vnitra České republiky, že obecně platná
vyhláška č. 1/2012 („O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“), schválená na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva obce, je v souladu s legislativou, a tedy platná.
Obec také založila účet u ČNB Praha, který by měl sloužit k přijímání prostředků
z dotačních programů.
Starosta obce pan Václav Macourek se zúčastnil valné hromady akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, jejíž akcie obec vlastní.
Rada obce předkládá zastupitelstvu ke schválení názvy dvou ulic v lokalitě Na Boru. Pro
snazší představu mají zastupitelé k dispozici plánek lokality s vyznačenými úseky ulic.
První ulice s navrhovaným názvem „Pod vodojemem“ by podle návrhu měla spíše
vrstevnicový průběh a byla by tvořena nyní nově zbudovanou komunikací začínající na
styku se silnicí III. třídy do Lounína mezi pozemky p. č. 115/112 a 119/11 v k. ú. Tmaň,
pokračující směrem ke Tmani téměř rovnoběžně s cestou, nazývanou nyní Travnatka, až
pozemkům p. č. 115/143 a 115/145. Zde se stáčí vlevo dolů k Travnatce, k pozemku p.č.
115/97. Součástí je i úsek mezi pozemky p.č.115/106 a 115/89. Na plánku je označena
červeně. Druhá ulice s názvem „K vodojemu“ začíná rovněž u silnice III. třídy na Lounín
mezi pozemkem p. č. 119/7 a 119/9 křižuje ulici s navrhovaným názvem „Pod
vodojemem“ u obecního pozemku p. č. 115/114 a klesá dál až k „Travnatce“. Na plánku
je označena modře.
Děkuji za pozornost

Vápenka Čertovy schody
1963 – 2013 (3)
V tomto díle vzpomínání na padesátiletou historii Vápenky a Velkolomu Čertovy schody ve
Tmani nahlédneme do nejžhavější současnosti a přiblížíme našim čtenářům Evropské
minerální dny 2013, jejichž jedna velmi zajímavá akce se koná v areálech těchto tmaňských
závodů.
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Evropské minerální dny 2013
Evropské minerální dny probíhají po celé Evropě a jsou organizovány každé dva roky
několika asociacemi z oblastí minerálů a přidružených odvětví. Máme ještě v živé paměti
Evropské minerální dny, které se konaly v květnu 2011 v různých lomech a těžebních
oblastech napříč celou Evropou se zásadním cílem zdůraznit absolutní význam nerostného
průmyslu pro širokou veřejnost. V Evropě, která má zkušenosti se zásobováním
neenergetickými surovinami, nebyl nikdy vhodnější čas pro zvýšení povědomí o jejich
důležitosti v našem každodenním životě. Připomeňme si, že tato evropská akce před čtyřmi
lety oficiálně začínala právě v České republice za aktivní účasti akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani. Pro více než třicet tisíc návštěvníků bylo
připraveno více než 170 akcí ve 22 evropských zemích: vedle České republiky to bylo
Rakousko, Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Holandsko, Turecko,
Spojené království a Severní Irsko, Ukrajina, a v 5 zemích mimo Evropu: Argentina,
Austrálie, Brazílie, Chile a Spojené státy americké.
Evropské minerální dny 2013 – stejně jako ty před dvěma lety – procházejí napříč
Evropskou unií s celou řadou událostí konajících se v České Republice. Jednou
z nejvýznamnějších akcí letošních Evropských minerálních dnů v České republice bude
společná akce Muzea Českého krasu v Berouně a akciových společností Vápenka Čertovy
schody a Velkolom Čertovy schody.

Muzeum Českého krasu
příspěvková organizace Středočeského kraje

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). Další
podrobnosti na www.muzeum-beroun.cz . Časový rozvrh programu jednotlivých skupin:
První skupina
8,15
8,30
8,55
9,05
9,30
9,50
10,00

Shromáždění přihlášených účastníků u MČK
Odjezd autobusu do VLČS
Příjezd autobusu do VLČS
Zastávka na vyhlídce lomu Východ (výklad o těžbě a historii)
Příchod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o rekultivaci)
Přejezd na vyhlídku lomu Západ
Výstup na vyhlídce Západ (výklad o těžbě a historii)
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10,15
10,25
11,00
11,25
11,30
12,00
12,30
13,00

Odjez z vyhlídky na dno lomu Západ
Občerstvení + ukázka důlní techniky s výkladem
Odjezd do Berouna
Příjezd do MČK
Výklad o Geoparku Barrandien
Výklad k výstavě Zkamenělin
Výklad ke Geologicko paleontologické expozici
Konec programu

9,00
9,30
10,00
10,35
10,50
11,15
11,25
11,50
12,10
12,20
12,35
12,45
13,20
13,45
13,45

Shromáždění přihlášených účastníků u MČK
Výklad k výstavě Zkamenělin
Výklad ke Geologicko paleontologické expozici
Odchod ke stanovišti autobusu
Odjezd autobusu do VLČS
Příjezd autobusu do VLČS
Zastávka na vyhlídce lomu Východ (výklad o těžbě a historii)
Příchod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o rekultivaci)
Přejezd na vyhlídku lomu Západ
Výstup na vyhlídce Západ (výklad o těžbě a historii)
Odjez z vyhlídky na dno lomu Západ
Občerstvení + ukázka důlní techniky s výkladem
Odjezd do Berouna
Příjezd do MČK
Konec programu

10,45
11,15
11,45
12,20
12,35
13,00
13,10
13,35
13,55
14,05
14,20
14,30
15,05
15,30
15,30

Shromáždění přihlášených účastníků u MČK
Výklad k výstavě Zkamenělin
Výklad ke Geologicko paleontologické expozici
Odchod ke stanovišti autobusu
Odjezd autobusu do VLČS
Příjezd autobusu do VLČS
Zastávka na vyhlídce lomu Východ (výklad o těžbě a historii)
Příchod na zrekultivovaný lom Husák (výklad o rekultivaci)
Přejezd na vyhlídku lomu Západ
Výstup na vyhlídce Západ (výklad o těžbě a historii)
Odjezd z vyhlídky na dno lomu Západ
Občerstvení + ukázka důlní techniky s výkladem
Odjezd do Berouna
Příjezd do MČK
Konec programu

Druhá skupina

Třetí skupina

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.

Náš svět je vyroben z nerostů
Nerostné látky hrají podstatnou roli v našich životech se 70% průmyslové výroby závisející
na vytěžených látkách, několik klíčových příkladů pro lepší názornost: až 50 % barviv a
papíru je vyrobeno z minerálů, jako jsou kaolín, uhličitan vápenatý, křemen, plastické hlíny,
mastek, bentonit a slída nebo keramika a sklo jsou 100% minerální (živec, wollastonite, jíl,
kaolín, mastek, křemen, boritan a dolomit).
V Evropě je přibližně 30.000 aktivních lomů, dolů a zpracovatelských závodů.
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Evropský minerální sektor poskytuje cca 250.000 pracovních míst.
14% zaměstnanců v EU pracuje v odvětvích, která závisí na nerostných surovinách.
Roční obrat minerálního sektoru je okolo 50 miliard €.
Rodinný dům obsahuje až 400 tun nerostů včetně kameniva.
Osobní automobil obsahuje až 100-150 kg nerostných látek.
50% barev je tvořeno minerály.
Při výrobě papíru se používá až 50% nerostných látek.

Český kras
Jihozápadním směrem od pražského Vyšehradu až k Berounu se rozkládá krajina, která
svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu
romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické
stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni
nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Kromě krajinářských a
estetických hodnot má toto území i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej
začali nazývat Českým krasem. V roce 1972 byla na téměř celém území vyhlášena chráněná
krajinná oblast. Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů podílí
především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic,
vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými
profily.
Zlatý kůň je učebnicovou lokalitou pro mnoho oborů lidského poznání, počínaje geologií,
stratigrafií a paleontologií díky bohatým dokladům z dob dávno před objevením člověka na
Zemi, přes archeologii díky dokladům o dlouhodobém osídlení jeskynních prostor včetně
Koněpruských jeskyň a využívání okolní krajiny až po obory biologické. Do moderní doby se
pak zachovala i cenná společenstva s ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů,
která jsou dokladem vývoje přírody v době poledové zahrnující i působení člověka.
K nejvýznamnějším vlivům člověka na zdejší krajinu patří dlouhodobé odlesnění a
zemědělské obhospodařování i využívání nerostných surovin. V průběhu věků vzrůstala
především intenzita a rozsah využívání ruku v ruce s tím, jak se měnily prostředky a rostly
technické dovednosti lidstva. Staré, již opuštěné lůmky do určité míry splývají s přirozenými
tvary reliéfu a zároveň jsou již osídleny vegetací. Dokonce představují náhradní stanoviště
pro velké množství ohrožených druhů, které se změnou zemědělských postupů v druhé
polovině 20. století postupně mizí z tradiční krajiny tvořené drobnou mozaikou pastvin,
políček, remízků a hájků. Díky svým přírodovědným i kulturním hodnotám je Zlatý kůň
národní přírodní památkou a také součástí stejnojmenné evropsky významné lokality.
Velkolom Čertovy schody představuje zdroj cenné suroviny pro potřeby společnosti. Do
budoucna je ovšem tento prostor také výzvou pro citlivou revitalizaci, která by umožnila
začlenit lomovou jámu do okolní krajiny. Při tomto snažení je nutné hledat inspiraci v estetice
přirozených skalních stěn a suťových osypů i nárocích rozmanitých druhů vázaných
především na skály a mělké mokřady. Mezi ně patří i kriticky ohrožené druhy rostlin,
pavouků, hmyzu, plazů, obojživelníků, savců i ptáků.

Projekt rekultivace lomu Západ
Lom VČS - Západ má zpracován podrobný plán rekultivace, který se již dnes postupně
realizuje tak, jak postupuje těžba v lomu. V souladu s požadavky zákona o hornické
činnosti a jeho prováděcích vyhlášek bylo nezbytné zpracovat plán rekultivací lomu
Západ, protože těžař má povinnost provést v dané lokalitě rekultivaci po ukončení
těžby. Jedním ze základních cílů projektu bylo stanovit výši rezervy na rekultivace,
kterou je těžař ze zákona povinen vytvářet již v průběhu vlastní těžby a to tak velkou,
aby po skončení těžby mohl být vytěžený prostor navrácen zpět přírodě. Aby bylo
možno stanovit výši rezervy, bylo nutno zpracovat podrobný projekt rekultivací
prováděných v průběhu a po ukončení těžby.
Projekt byl zpracován ve dvou etapách. První etapa se týkala západní a jižní stěny, tedy
směrů, ve kterých se stávající lom již nebude rozšiřovat. Projekt byl zpracován v roce 1997 a
již při jeho zpracování byly využity v té době nejmodernější postupy a metody zpracování.
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Vznikl tak počítačový model, který znázorňoval jednotlivé postupné kroky vedoucí k dosažení
cílového stavu. Na projekt západní a jižní stěny navázal projekt dna lomu a zbývajících dvou
stěn – severní a východní, ve kterých ještě probíhala nebo bude probíhat těžba. Projekt byl
dokončen v roce 1999 a opět využil nejmodernějších postupů. Kromě počítačového 3D
modelu byl vytvořen i trojrozměrný model zrekultivovaného území ze sádry a plastu
v měřítku 1:1000.
V českém hornickém zákonu má těžař povinnost maximálně využít ložisko, tedy otevřené
ložisko dotěžit a maximálně tak využít zásoby suroviny. Následná rekultivace musí být
v souladu s výsledkem plánovaného hornického stavu a plán rekultivace z něj musí
vycházet. Projekt vychází z koncepce začlenění do krajiny a zásad sanace a rekultivace
s cílovým využitím prostoru celého lomu Západ na Geologický park. Předpokládá se
zachování současného stavu významných geologických, paleontologických a krasových
lokalit obnažených těžbou pro budoucí studijní a naučné účely. Tvorba geologického parku a
sanační a rekultivační práce jsou modelovány a plánovány na dlouhá léta dopředu s tím, že
se skončením těžby bude zároveň ukončena i veškerá modelace lomových stěn v jejich
konečné podobě. Založeny budou inicializační skupiny lokálních porostů a zároveň bude
probíhat proces přirozené reprodukce. Některé partie zůstanou nepřístupné a budou sloužit
jako skalní hnízdiště a refungie, například skalní ostrohy a fragmenty lomových stěn. Pro
stejný účel jsou určeny i dva ostrůvky v jezírku vzniklém po ukončení těžby a tedy i čerpání
vody. Projekt byl zpracován českou firmou GET, s.r.o. Cílem je co nejvíce přizpůsobit ráz
vytěženého prostoru krajinnému rázu okolních skal a krajinnému rázu Chráněné krajinné
oblasti Český kras, ve které se lom nachází a přilehlému území patřícímu do evropského
systému ochrany přírody Natura 2000.
Lze říci, že na jižní a západní stěně byl již dosažen konečný tvar. Další sanace a rekultivace
po jednotlivých částech lomu bude probíhat průběžně a postupně s dotěžováním nerostných
surovin. Termín vytěžení zásob a dokončení těžby závisí na objemu těžby v jednotlivých
letech, nelze tedy zodpovědně určit ani rok ukončení rekultivací v lomu Západ. Přesto, že
dnes nevíme, kdy bude rekultivace dokončena, víme, jak bude území vypadat a čemu bude
sloužit a to je z hlediska využití území, ochrany přírody a zvyšování biodiversity to podstatné.
Jedna ze zastávek exkurze do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody, kde budou návštěvníci vidět ukázku rekultivace po ukončení těžby, bude
návštěva Husákova lomu.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Děkuji touto cestou všem pedagogům naší školy za jejich práci u příležitosti letošního Dne
učitelů, který si tradičně připomínáme 28. března – v den narození učitele národů Jana
Amose Komenského. Patří jim velký dík především za profesní oddanost, vysoké nasazení,
empatii a pozitivní přístup k dětem a za vědomí vysoké odpovědnosti za výchovu a
vzdělávání našich žáků. Poděkování patří i nepedagogickým pracovníkům školy, bez jejichž
vysokého pracovního nasazení by škola nefungovala, tak jak škola má. I oni se podílejí na
naplňování kréda naší školy z roku 1884, které je poplatné dnešku i budoucnosti: „Školo!
Štěstí dítku tomu plyne, které práh tvůj nemine.“
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

Základní škola Tmaň
Děti z mateřské školy a základní školy ve Tmani si připravily pásmo básniček a písní, se
kterými vystoupily na výroční schůzi Mysliveckého sdružení HORA Tmaň konané
v sobotu dne 30. března 2013 v dopoledních hodinách na Louníně. Děti tímto
vystoupením poděkovaly myslivcům za peněžitý dar naší škole, i za vzájemnou
spolupráci.
Žáci naší základní školy vystoupili v úterý 2. dubna 2013 v odpoledních hodinách na
Louníně na konferenci základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky
akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani s připraveným
pásmem básní a písní jako poděkování za finanční příspěvky naší škole i za vzájemnou
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spolupráci. Děti byly za své vystoupení odměněny vřelým potleskem a sladkostmi a my
ostatní ještě jednou děkujeme!
Zveme všechny příznivce parkurového skákání a dobré zábavy v sobotu 4. května 2013
na závody ve Zdicích, kterých se zúčastní žákyně V. třídy naší školy Natálie Kráslová se
svým koněm. Všichni učitelé i spolužáci Naty rádi podpoříme a moc jí budeme fandit a
držet palce!!! Pojďte se k nám připojit. Zde jsou další podrobnosti o této akci:
Jezdecká stáj Rohan Zdice, Vorlova ulice 1041, Zdice, pořádá v neděli dne 4.
května 2013 JARNÍ PARKUROVÉ ZÁVODY jako kvalifikační kolo Středočeské
parkurové hobby tour 2013. Soutěže jsou vypsány od skoků 30 cm pro nejmenší
děti na pony s vodičem až po soutěž stupně „Z“ (100 cm) pro zkušené jezdce na
velkých koních. Přijďte povzbudit soutěžící od 10,00 hodin. Pro diváky volné
vstupné. Grilované steaky a další občerstvení zajištěno po celý den.
Hned po Velikonocích, v úterý 2. dubna 2013, jsme se setkali v Kulturním domě ve Tmani
s pány myslivci Václavem Svobodou a Jiřím Pařízkem, kteří si pro nás připravili moc
zajímavou besedu o myslivosti. Nejprve jsme si všichni společně zopakovali, jak se
máme správně chovat v lese, abychom neplašili zvěř, pak jsme se dozvěděli něco o
historii vábniček a pan Svoboda nám dokonce mnoho z nich předvedl. Slyšeli jsme
vábení krále lesa - jelena, zvuky laní, srnek, divokých prasat, ale také zajíců, veverek a
dokonce i cizokrajných žab a ptáků. Sokolník pan Pařízek nás potom seznámil se svým
chráněncem - kánětem Harrisova, kterého pojmenoval Zdenda. Nejprve nám povídal o
sokolnictví i o různých druzích dravců, dozvěděli jsme se též, jak moc užiteční dravci pro
přírodu i pro nás jsou, ale nejvíce se nám líbila ukázka přeletu káněte přes sál. Nakonec
jsme se mohli ptát na všechno, co nás zajímá a tři nejlepší z nás, kteří poznali zvuky
zvířat, byli odměněni mysliveckým pexesem. Naše spolužačka Majda ze II. třídy by zase
ráda odměnila oba pány krásným kánětem, které sama vyrobila. Musíme uznat, že se jí
opravdu povedlo! Setkání s myslivci se nám moc líbilo! Děkujeme jim za jejich povídání i
ukázky a těšíme se na další spolupráci.
V naší škole proběhl sběr plastových víček pro Nadační fond „ONE MORE DAY FOR
CHILDREN". Zástupcům této nadace jsme v únoru odevzdali 180 kg těchto víček –
peníze za ně budou použity na stavbu dětského domova v Keni v Doldol. Jsme moc rádi,
že jsme mohli pomoci a děkujeme všem, kteří se s námi na této akci podíleli. Za tento
náš příspěvek jsme obdrželi od Nadačního fondu krásný děkovný diplom.
Ve středu 10. dubna 2013 jsme prožili super dopoledne! Do školy k nám přijela cvičitelka
psů paní Míla Beranová se svým královským pudlem Cipískem a programem zaměřeným
na ukázku výcviku vodících, asistenčních a canisterapeutických psů. Nejprve jsme si
zopakovali, jak se máme chovat v přítomnosti cizího psa, aby nás nezranil, a potom jsme
měli možnost vyzkoušet si chůzi se slepeckým psem. Na vlastní kůži jsme zjistili, jak je
těžké orientovat se v okolním světě bez zraku, jak můžeme pomoci nevidomému při
převedení přes přechod a zahráli jsme si některé hry používané v canisterapii. Také jsme
si osahali Brailovo písmo či krásné obrázky pro nevidomé a seznámili jsme se i s dalšími
pomůckami, které mohou nevidomým ulehčit život. Celý program se nám opravdu moc
líbil, ale nejvíce nám učaroval chytrý, poslušný a milý Cipísek a téměř všichni jsme si v tu
chvíli přáli mít takového pejska doma také. Paní Míle i Cipískovi moc děkujeme a
slibujeme, že se budeme o své vlastní mazlíčky starat ještě lépe!
Na naší škole se pravidelně účastníme testování KALIBRO, což jsou celostátní
srovnávací testy, které mají porovnat úroveň vědomostí a znalostí žáků jednotlivých
ročníků v přihlášených školách z celé České republiky v různých oblastech. Opravy a
vyhodnocení testů se provádí centrálně v Praze. Na školy se zasílají pouze statistická
zpracování. Letos si před celoplošným testováním V. tříd tyto testy vyzkoušeli i naši
páťáci v tematických okruzích: český jazyk, angličtina, matematika, ekonomické
dovednosti a přírodovědný základ a mohou se pochlubit těmito dosaženými výsledky:
český jazyk – 58,9%, angličtina – 63,4%, matematika – 32,4%, ekonomické dovednosti –
51,3%, přírodovědný základ – 58,3%. Testování se účastnili také žáci 3. ročníku, jejichž
výsledky budou zpracovány a zaslány do škol až v květnu.
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Den Země je den věnovaný naší Zemi - planetě, na které všichni společně žijeme.
Jde o ekologický svátek, který se každoročně slaví 22. dubna a upozorňuje nás na
dopady ničení životního prostředí. Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA,
kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa
organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem
podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil
úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu
životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o
ohrožených druzích. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také
do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování
environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo
zmobilizovat asi 200 miliónů lidí v 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ
zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit
Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace
spojených národů. Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální
oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních
skupin z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175
státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé
společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme
považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
I my jsme si vědomi, jak důležité je, aby naše Země byla krásná a čistá i pro další
generace, a proto se každý rok k této aktivitě připojujeme. Letos jsme se vypravili pomoci
naší Zemi od odpadků a nečistot, které okolo sebe pohazujeme my lidé, již 16. dubna a
udělali jsme moc dobře. Na cestu nám svítilo téměř letní sluníčko a my jsme byli pyšní,
že jsme odvedli kus poctivé práce! Při úklidu jsme se zaměřili na okolí naší školy,
autobusové zastávky, dětské i fotbalové hřiště, prostranství okolo domů na Sídlišti, okolí
hřbitova a na cestu vedoucí k Vápence. Odměnou nám pak bylo krásně strávené
dopoledne na louce u „Čerťáků“, kde jsme si zahráli spoustu her a upekli výborné buřty,
které nám jako poděkování za naši práci přivezla z Vápenky paní Pavla Kovačíková.
Celá akce se nám moc líbila a už se těšíme na další.
Nejen v televizi vystupují SUPERSTAR! Také v naší škole máme spoustu šikovných dětí,
které nám při hodině hudební výchovy předvedly, své umění ve hře na flétnu i ve zpěvu.
Protože také nás ostatní muzicírování baví, hned jsme se k nim přidali. Zahráli jsme si na
hudební nástroje a společně jsme si zpívali i zatančili - bylo to super! A pro velký úspěch
KONCERTNÍCH MISTRŮ se konalo ještě další vystoupení ve školní družině. Musíme
uznat, že to šlo všem náramně! Gratulujeme a těšíme se na další koncerty!
Více ze života tmaňské základní školy, včetně bohaté fotodokumentace ze zmiňovaných
akcí, najdete na webových stránkách www.zs.tman.txt.cz .
Mateřská škola Tmaň
V sobotu 30. března připravily děti základní a mateřské školy kulturní vystoupení na
výroční schůzi Mysliveckého sdružení Hora Tmaň. Děti tak mohly poděkovat za vynikající
spolupráci.
Další setkání s myslivci se uskutečnilo v kulturním domě ve Tmani v úterý 2. Dubna
2013. Pánové Václav Svoboda a Jiří Pořízek si pro nás připravili zajímavé povídání o
zvířatech, děti poznaly zvuky různých vábniček a na závěr nás čekala ukázka sokolníka.
Paní učitelky se rozhodly obnovit zvyk našich předků loučení se zimou – vynášení
Moreny. Děti se seznámily s touto tradicí, děti III. třídy ji vyrobily, tentokrát z pečiva.
Veselým průvodem jsme došli k rybníku, kde jsme jí na rozloučenou zazpívali a hodili do
vody. Kačeny na rybníce měly prima hostinu. Děti zde našly dopis od víly Jarněnky a
sladký poklad.
Jaro jsme konečně přivolali. Hezké dny jsme využívali k vycházkám do přírody a k pobytu
na školním hřišti, kde jsme si hráli a začali jsme ho využívat jako dopravní hřiště. Děti si
vyzkoušely nová odstrkovadla, koloběžky a kola. To byla panečku jízda!
Pokračovali jsme v návštěvách Solné jeskyně v Berouně.
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Co nás čeká příští měsíc? V pátek 3. května 2013 – Den Země s rodiči, v pondělí 6.
Května 2013 – zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2013-2014, a ve středu 15.
Května 2013 Den otevřených dveří pro rodiče.
Projekt symbolicky nazvaný Pojďte s námi do školičky je určen pro rodiče, jejichž děti
ještě nenavštěvují mateřskou školu. Děti se seznámí s prostředím školky a pohrají si
s novými hračkami. Tato odpoledne se uskuteční ve dnech 30. dubna, 7. května a 15.
května 2013, vždy od 15 hodin.
Poděkování. Mateřská škola děkuje firmě E-beko s.r.o. – jmenovitě panu Kantorovi,
za elektrospotřebiče pro naši školu, a firmě Petr Kešner za materiál na pergolu nad
pískoviště na zahradě mateřské školy.
Více ze života tmaňské mateřské školy, včetně bohaté fotodokumentace ze zmiňovaných
akcí, najdete na webových stránkách www.ms.tman.txt.cz .

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Tmaň oznamuje smutnou zprávu
V pátek dne 19. dubna 2013 zemřela po delší nemoci ve věku 78 let paní Libuše Fialová,
rozená Špatenková. S drahou zesnulou se rodina a občané naší obce naposledy rozloučili
v pátek dne 26. dubna 2013 ve 14,00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Čest její světlé památce!

Informační

servis

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

•

V sobotu odpoledne 20. dubna 2013 se stal kostel sv. Jiří ve Tmani cílem střediskové
výpravy berounských skautů ze 4. střediska Junáka RADOST A NADĚJE. Slavnostní mši
sv., kterou v 16,00 hodin celebroval P. Radim Cigánek z Římskokatolické farnosti
Beroun, se stala vyvrcholením této výpravy na počest svátku sv. Jiří, který je patronem
skautů. Tmaňský kostel zcela zaplnilo kolem osmdesáti návštěvníků, z nichž
pochopitelně většina byli berounští skauti, ale byli mezi nimi i občané z naší obce, kteří
tak reagovali na pozvánku na tuto akci otištěnou v minulém vydání OBZORU. Kdo přišel,
určitě nelitoval.
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. Záštitu nad Nocí kostelů 2013, která se letos koná v pátek 24. května 2013,
převzali Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK, Mons. Jan
Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský,
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
Mgr. Joel Ruml, synodní senior, předseda ERC ČR, RNDr. Petr Nečas, předseda vlády
ČR, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan
Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského
kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje, Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje, JUDr. Martin
Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman
Moravskoslezského kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Martin
Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, MVDr.
Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl.
m. Prahy, Mgr. Maritn Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
Hradec Králové, MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubice, Martin
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Novotný, primátor statutárního města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor
statutárního města Brna, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, Bc.
Martina Rosenbergová, primátorka města Liberce.
Autorem slova k mottu Noci kostelů 2013 je P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro
pastoraci ostravsko-opavské diecéze.
„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)
Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše
může být vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. Nejen ochranu před
zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k
očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali,
mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je
pouze to, že po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co
žít. V této chvíli chápeme touhu člověka po absolutním dobru. Touhu člověka po
opravdové lásce nedotčené sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl ...

Do akce Noc kostelů 2013 se aktivně zapojí v pátek 24. května 2013 i
Římskokatolická farnost Žebrák, kde bude veřejnosti zpřístupněn vedle kostela
Narození panny Marie ve Zdicích také kostel sv. Jiří ve Tmani s bohatým
doprovodným programem pro děti i dospělé od 18,00 do 22,00 hodin.
• Blok pro děti – 18,00 – 20,00 hodin: „Toto je drak, seznamte se!“, „Zapal svíčku
za bližního svého!“, „Znáš dobře kostel zvenku?“, „Patron kostela sv. Jiří.“,
„Obleč rytíře a princeznu.“, „Najdi zobrazení sv. Jiří!“, „Pověst o vzniku kostela
sv. Jiří.“, „Namaluj, co se ti líbilo!“, „Zasluhuješ odměnu!“.
• Blok pro dospělé – 20,00 – 22,00 hodin: 20,00 – hudební vystoupení, 20,05 –
přednáška P. Radima Cigánka, 20,30 – hudební vystoupení, 20,35 – historii
kostela sv. Jiří přiblíží kronikář obce Horáček Jaroslav, 21,00 – koncert
pěveckého sboru COMODO, 21,45 – závěr programu, 22,00 – uzavření kostela
sv. Jiří.
Chcete-li dovědět něco více o kostele sv. Jiří ve Tmani, o sv. Jiří, jenž je patronem
tohoto kostela, chcete-li slyšet výbornou hudbu v dobrém akustickém prostředí
tmaňského kostela – neváhejte a určitě přijďte v pátek 24. května 2013 do kostela
sv. Jiří ve Tmani! Zajímavý program je připraven pro děti i dospělé.

Další podrobnosti o Noci kostelů 2013 se seznamem všech v tento den zpřístupněných
kostelů v České republice, včetně detailů připravených programů pro návštěvníky, jsou
na webových stránkách www.nockostelu.cz
•

•

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se budou konat
o slavnostní bohoslužby u příležitosti tmaňské pouti v neděli dne 28. dubna
2013 v 15,00 hodin;
o v neděli 19. května 2013 v 17,00 hodin;
o v neděli 2. června 2013 v 17,00 hodin.
Církev československá husitská srdečně zve do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na
sváteční koncert u příležitosti 68. výročí ukončení 2. světové války. Koncert se koná o
státním svátku ve středu dne 8. května 2013 v 17 hodin. Vystoupí chrámový pěvecký
sbor VÁCLAV ze Staré Boleslavi. Na programu budou vzácná díla starých mistrů.
Vstupné dobrovolné.
Chrámový sbor VÁCLAV navázal ve Staré Boleslavi na tradici stejnojmenného sboru,
založeného při chrámech poutního místa už roku 1860. K jeho sbormistrům patřil i
hudební skladatel, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, Josef Cyril Sychra (18591935), autor písně „K oltáři Páně“. V roce 2007 se sbor rozhodla obnovit Marie
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•

Nohynková, dlouholetá členka komorního orchestru Far Musica v Brandýse nad LabemStaré Boleslavi. V roce 2011 si ke spolupráci přizvala dávného přítele a kamaráda,
dirigenta orchestru FAR MUSICA - MgA. Zdeňka KLAUDU a v roce 2012 Františka
Macka, studenta AMU v Praze.
V loňském roce sbor oslavil 5 let. Během prvního půl roku prošel menšími změnami
v obsazení. Našimi členy jsou hudebníci všech generací. Průměrný věk je 36 let.
Nejmladší člence je 13 let a nejstaršímu něco málo přes 70.
Účastní se především nedělních bohoslužeb k význačným příležitostem a církevním
svátkům, mariánských Slavností Palladia. Také Dne Matek, které každoročně pořádá
Matice staroboleslavská. Zajišťuje zpěvy při velikonočním triduu, na Vánoce, při závěru
liturgického roku atd., a to i v okolních farnostech. V druhém roce svého působení zpívali
a hráli při bohoslužbě v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Loni poprvé se
účastnili Národní svatováclavské pouti při hlavní mši svaté ve Staré Boleslavi. Také
vyvíjejí činnost koncertní a to nejen doma, ale i v zahraničí. Každý rok sbor vyjíždí do
Itálie, kde má zajištěno několik koncertů.
V současné době sbor tvoří 31 vokalistů. K chrámové muzice patří nejen zpěv a varhany,
ale i instrumentální doprovod a muzika jako taková. Po pěti letech můžeme říci, že kromě
smyčců máme také k dispozici i dechy. Dvě trubky, pozoun, flétny, klarinet, ale také
bonga, konga a jiné drobné nástroje. Skladby jsou zajímavější nejen pro posluchače, ale
i pro samotné hráče a zpěváky. Jen úpravy skladeb jsou o něco složitější. Snaží se
podchytit mladé muzikanty, kteří vycházejí z umělecké školy, aby i chrámová muzika se
jim líbila a našli v ní tu správnou hodnotu. Více zde: http://www.sborvaclav.cz/o-nas/
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve k návštěvě a komentované
prohlídce Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani u příležitosti NOCI KOSTELŮ v pátek 24.
května 2013 od 18 do 21 hodin. Zazní varhanní hudba, slova z Bible, ale i myšlenky
významných osobností našeho národa.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 20. dubna 2013 v 10 hodin dopoledne byla v Galerii Čerťák
vernisáží zahájena výstava fotografií Jakuba Kotase Cesty za obzor.
Fotograf Jakub Kotas představí svět barev, tvarů a nálad
velkoformátové fotografie.
Fotograf Jakub Kotas je rodákem ze Slezské Ostravy. Fotografii se věnuje od dětských let,
profesionálně začal fotografovat při svém dlouholetém pobytu v USA. Ve své tvorbě se
orientuje převážně na velkoformátovou fotografii. V roce 2011 získal za fotografii PINEY
LAKE čestné uznání v mezinárodní fotografické soutěži v Ganzlichter v Německu, v roce
2010 se stal finalistou v mezinárodní fotografické soutěži ochránců životního prostředí
pořádané muzeem přírodních věd Burke v Seatlu v USA. Jeho fotografie FLORIDSKÉ RÁNO
je součástí expozice v muzeu Burke. V roce 2009 byl s fotografií BĚŽCI MLHOU finalistou
v mezinárodní fotosoutěži pod záštitou muzea přírodních věd v San Diegu v Kalifornii v USA.
Výstava obsahuje fotografie, které Jakub Kotas fotil v Evropě stejně jako ve Spojených
státech. Výstavu můžete navštívit do čtvrtka 13. června 2013.
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.

Očkování psů proti vzteklině
Letošní očkování psů proti vzteklině se koná ve Tmani a na Louníně ve čtvrtek 9. května
2013 podle následujícího harmonogramu:
• Lounín:
17.00 – 17.30 hodin – na návsi u rybníka;
• Tmaň:
17.45 – 18.15 hodin – u zámku u rybníka.
Cena za očkování psa je 100,- Kč, hradí se na místě.
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Karel Soukup, Řeznictví Zdice, Husova 371
•
•
•
•
•

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

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 květnu 2013:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 18,00 hodin;
sobota a neděle ……………………………………………… 9,00 – 14,00 hodin;
Ve středu 1. května 2013 a ve středu 8. května 2013 (státní svátky) bude otevřeno
jako v sobotu nebo v neděli 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.

Komunitní centrum Koněprusy zve v květnu k návštěvě
Neděle 12. května 2013 v 16:00 hodin – Den s klasickou hudbou – ke Dni matek
zahrají Houslová pážata.
Sobota 18. května 2013 v 15:00 – Dvorek 2013 – pohodový festival pro malé i velké,
divadlo i muzika, uvnitř i venku. Domácí občerstvení k tomu. Letos se můžete těšit
na pohádku divadla Cirkus Žebřík, roztančit se Vás pokusí Loukaband a její písně s duší
a ve světě bodující kapela Tommy Indian, jejíž singl ocenili Tom Waits, Jeff Beck,
Suzanne Vega i Robert Smith z The Cure. Dvorek je první festival, kde je uvidíte naživo.
Vstupné dobrovolné.
Další podrobnosti o akcích konaných v Komunitním centru Koněprusy hledejte na
webových stránkách www.koneprusy.cz/kc nebo obec@koneprusy.cz .
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v květnu 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum

Zubní lékař / ordinace

Telefon

27.-+ 28.4.2013

MUDr. Holman Josef
Hořovice, Komenského 49

311 516 660

1.5.2013

MUDr. Karel Zdeněk
Beroun, Medicentrum, Politických vězňů 40
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Medicentrum, Politických vězňů 40
MUDr. Hentch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Hentch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Křivohlavá Iva
Beroun, Medicentrum, Politických vězňů 40

Květen 2013

4.+5.5.2013
8.5.2013
11.+12.5.2013
18.+19.5.2013
25.+26.5.2013

311 746 414
311 746 418
608 020 878
311 625 901
608 020 878
311 746 372

Červen 2013

1.+2.6.2013

MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480

311 572 765

Poslední příležitost zaplatit za popelnice a za psa v letošním roce
Poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč za osobu a 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.

Pálení čarodějnic
Základní organizace Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani
zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na

tradiční pálení čarodějnic

,
které se bude konat v úterý 30. dubna 2013 od 18,00 hodin
v areálu hasičského cvičiště ve Tmani. Občerstvení zajištěno.
Pořadatelé se těší na hojnou návštěvu!
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ V PRÁŠKOVÉ LAKOVNĚ – provozovna Mýto u Rokycan
Požadavky:
Všechny 4 pozice jsou fyzicky náročnější, je nutný dobrý zdravotní stav (především žádné
dýchací a srdeční potíže, zdravý kloubní aparát atd.).
Kolektiv:
Pracovat budete ve smíšeném a věkově rozdílném přátelském kolektivu, zaučení je
samozřejmostí.
Nástupní termín:
Nástup – červenec 2013
LAKÝRNÍK – prášková robotizovaná lakovna
3 směnný provoz (ranní – odpolední – noční, týdenní cykly)
Hodnocení po zaučení = 90 Kč / hod. + docházkový bonus 1000 Kč + výkonnostní bonus 035 Kč / hod.
Zodpovědnost za čistotu a provozuschopnost lakovny, doplnění barev, kontrolu lakovacího
procesu, stříkání drobnějších částí pistolí, nastavení robota.
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HÁČKAŘ – pracovník ve výrobě
2 směnný provoz (ranní – odpolední, týdenní cykly)
Hodnocení po zaučení = 79 Kč / hod. + docházkový bonus 1000 Kč + výkonnostní bonus 035 Kč / hod.
Zodpovědnost za navěšování – svěšování lakovaných plechových dílců, jejich kontrola a
označení, příprava do expediční části skladu.
KONTROLOR KVALITY – vstupní i výstupní kontrola
3 směnný provoz (ranní – odpolední, noční, týdenní cykly)
Hodnocení po zaučení = 90 Kč / hod. + docházkový bonus 1000 Kč + výkonnostní bonus 035 Kč / hod.
Kontrola kvality střídání barev a vizuální kontrola výrobků, praxe minimálně 1 rok.
TECHNIK ÚDRŽBY
2 směnný provoz (ranní – odpolední, týdenní cykly)
Hodnocení po zaučení = 20 000 – 30 000 Kč/měs.
Kontrola výrobních, plánování pravidelné údržby. Nutná vyhláška 50, § 6 a praxe ve výrobě.
Nástup květen.
Kontaktujte nás ještě dnes! Ideálně zašlete svůj strukturovaný životopis na e-mail:
bc@grafton.cz nebo volejte pro informace na linku +420242456651.

Sportovní
•

•

•

•

•

•

•

informace

Fotbalisté VČS Tmaň na jaře dvakrát remizovali na hřištích soupeřů
16. kolo – sobota 6. dubna 2013 v 16,30 hodin na UMT Máchovna – Čechie Nový
Jáchymov – VČS Tmaň 3:3 (2:2), branky: Rys Josef, Fiala Miroslav mladší, Smíšek
Martin, rozhodčí zápasu Kros, 50 diváků. Další zápasy 16. kola: SK Tetín – AFK
Loděnice B 3:2, Lužce – SK Cembrit Beroun-Závodí 3:0, Broumy – Kublov 6:0, Ostrovan
Zadní Třebáň – FK Svatá 7:2, SK Nižbor B – Srbsko 5:1, Vysoký Újezd – Hudlice 0:1.
17. kolo – sobota 13. dubna 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – AFK Loděnice B 0:2
(0:2), rozhodčí zápasu Krbec, 40 diváků. Další zápasy 17. kola: Vysoký Újezd – SK Tetín
0:1, Hudlice – SK Nižbor B 3:2, Srbsko – Ostrovan Zadní Třebáň 0:2, FK Svatá – Broumy
1:1, Kublov – Lužce 0:3, SK Cembrit Beroun-Závodí – Čechie Nový Jáchymov 2:4.
18. kolo – neděle 21. dubna 2013 v 17,00 hodin – SK Tetín – VČS Tmaň 1:1 (0:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Smíšek, rozhodčí zápasu Sekerka, 70 diváků. Další
zápasy 18. kola: AFK Loděnice B – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:0, Čechie Nový
Jáchymov – Kublov 5:1, Lužce – FK Svatá 2:1, Broumy – Srbsko 4:1, Ostrovan Zadní
Třebáň – Hudlice 3:0, SK Nižbor B – Vysoký Újezd 3:1.
19. kolo – neděle 28. dubna 2013 v 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – VČS
Tmaň, rozhodčí zápasu Pecka. Další zápasy 19. kola: SK Nižbor B – SK Tetín, Vysoký
Újezd – Ostrovan Zadní Třebáň, Hudlice – Broumy, Srbsko – Lužce, FK Svatá – Čechie
Nový Jáchymov, Kublov – AFK Loděnice B.
14. kolo – středa 1. května 2013 v 14,00 hodin – Broumy – VČS Tmaň. Další zápasy
14. kola: SK Tetín – Čechie Nový Jáchymov, Lužce – AFK Loděnice B, Ostrovan Zadní
Třebáň – SK Cembrit Beroun-Závodí, 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 Beroun-Závodí, AFK Loděnice B – FK Svatá, Čechie
Nový Jáchymov – Srbsko, Lužce – Hudlice, Broumy – Vysoký Újezd, Ostrovan Zadní
Třebáň – SK Nižbor B.
15. kolo – středa 8. května 2013 10,15 hodin – VČS Tmaň – Lužce, rozhodčí zápasu
Kušo. Další zápasy 15. kola: Hudlice – SK Tetín, Srbsko – Vysoký Újezd, FK Svatá – SK
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Nižbor B, Kublov – Ostrovan Zadní Třebáň, SK Cembrit Beroun-Závodí – Broumy, AFK
Loděnice B – Čechie Nový Jáchymov.
21. kolo – neděle 12. května 2013 v 17,00 hodin – FK Svatá – VČS Tmaň. Další
zápasy 21. kola: Ostrovan Zadní Třebáň – SK Tetín, SK Nižbor B – Broumy, Vysoký
Újezd – Lužce, Hudlice – Čechie Nový Jáchymov, Srbsko – AFK Loděnice, Kublov – SK
Cembrit Beroun-Závodí.
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 – Ostrovan
Zadní Třebáň.
23. kolo – neděle 26. května 2013 v 17,00 hodin – Hudlice – VČS Tmaň. Další zápasy
23. kola: Broumy – SK Tetín, Ostrovan Zadní Třebáň – Lužce, SK Nižbor B – Čechie
Nový Jáchymov, AFK Loděnice B – Vysoký Újezd, Srbsko – SK Cembrit Beroun-Závodí,
FK Svatá – Kublov.
24. kolo – sobota 1. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd. Další
zápasy 24. kola: SK Tetín – FK Svatá, Kublov – Srbsko, SK Cembrit – Hudlice, AFK
Loděnice B – SK Nižbor B, Čechie Nový Jáchymov – Ostrovan Zadní Třebáň, Lužce –
Broumy.
25. kolo – neděle 9. června 2013 v 14,00 hodin – SK Nižbor B – VČS Tmaň. Další
zápasy 25. kola: Lužce – SK Tetín, Broumy – Čechie Nový Jáchymov, Ostrovan Zadní
Třebáň – AFK Loděnice B, Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí, Hudlice – Kublov,
Srbsko – FK Svatá.
26. kolo – sobota 15. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Ostrovan Zadní
Třebáň. Další zápasy 26. kola: SK Tetín – Srbsko, FK Svatá – Hudlice, Kublov – Vysoký
Újezd, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Nižbor B, AFK Loděnice B – Broumy, Čechie
Nový Jáchymov – Lužce.
Tabulka III. třídy – skupina A – po třech jarních kolech ročníku 2012 - 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ostrovan Zadní Třebáň
Broumy
AFK Loděnice B
Tetín
Lužce
SK Cembrit Beroun-Závodí

Hudlice
Čechie Nový Jáchymov
SK Nižbor B
Vysoký Újezd
VČS Tmaň
FK Svatá
Srbsko
Kublov

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
11
10
10
9
8
8
6
5
3
3
2
1

3
2
2
3
0
2
3
2
3
0
5
2
0
1

2
3
3
3
6
5
5
6
7
11
8
11
14
14

44:19
53:21
51:20
43:28
38:38
57:33
28:26
54:42
38:41
28:36
34:47
34:55
18:66
19:67
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