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Pozvánka na Dětský den 2013
Obecní úřad Tmaň, Základní škola a Mateřská škola Tmaň a společenské
organizace působící v obci – Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Sbor dobrovolných
hasičů Tmaň a Tělovýchovná jednota VČS Tmaň zvou všechny děti z Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků a jejich rodiče na

DĚTSKÝ DEN,
který se uskuteční ve Tmani a na Louníně

v sobotu 22. června 2013

.

Dopolední program začíná od 10,00 hodin v areálu SDH Tmaň u koupaliště a pro
děti různého věku je připraveno dopoledne se zábavnými a sportovními soutěžemi:
kolo štěstí, panák házecí, panák kopací, rybičky, kroužky, bažant, čáp, plechovky,
pytle, střelnice, kousání koláčů, chůdy, skákání v pytlích, šipky, jízda zručnosti,
přetahování lana. Na soutěžící čeká množství cen.
Odpolední program bude od 16,30 hodin ve Světicích (v Lipkách) za Lounínem,
kde je pro děti zajištěno:
• občerstvení zdarma,
• jízda na koních pana Trojana,
• součástí programu bude ukázka požární a vojenské techniky.
Na závěr je připraven tradiční táborák s opékáním špekáčků, zakončený
ohňostrojem.
Doprava na Lounín je zajištěna vozidlem SDH Tmaň –
odjezd v 16,00 hodin od Obecního úřadu Tmaň.
Na hojnou návštěvu dětí a rodičů se těší pořadatelé!
Další podrobnosti sledujte na plakátech a v relacích obecního rozhlasu!
………………………………………………………………………………………………….
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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

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

Poznámky k problematice ochrany životního prostředí ve Tmani
Vážení spoluobčané!
Chci se s vámi podělit o některé postřehy o tom, jak se v naší obci daří udržovat pořádek
kolem rodinných domů a na veřejných prostranstvích, které se od vás dovídám při našich
setkáních.
• Velkým plusem je fakt, že se podařilo plně zprovoznit Sběrný dvůr, kde lze odložit odpad
z našich domácností podle jednotlivých komodit. Oceňujete také fakt, že se tam
setkáváte s ochotnou obsluhou, která rozumí své práci a dovede vždy poradit.
Z dosavadních zkušeností vyplývá, že současná otevírací doba plně odpovídá
požadavkům. Pouze připomínám, že Sběrný dvůr je otevřen každou středu od 15,00
do 18,00 hodin, a každou sudou neděli dopoledne od 09,00 do 11,00 hodin.
• Stalo se ve Tmani tradicí, že každé pondělí sváží pracovníci čety obecního úřadu zelený
odpad vznikající ve větším množství na našich zahradách v průběhu roku, zejména
v období vegetace. V důsledku toho se v naší obci tento odpad nepálí doma na dvoře
(zakazuje to i obecně závazná vyhláška) a je tak chráněno životní prostředí. Drtivá
většina našich občanů toto chápe správně a před své rodinné domky v pondělí ukládá
pytle se zeleným odpadem. Setkáváme se však i s tím, že si někteří jedinci pletou zelený
odpad se směsným odpadem, přidávají do něho vše možné, a tím ho znehodnocují a
komplikují jeho další zpracování kompostováním. V současné době bylo pracovníkům
čety svážející odpad nařízeno, aby v případě, že v pytlích bude něco jiného, než
zelený odpad, tyto nenakládali a ponechali je na místě jejich majiteli.
• Třetí poznámka se týká majitelů psů. Jedná se o to, že se v poslední době opět častěji
než jindy, setkáváme s jevem, že majitelé psů zapomínají uklízet exkrementy po svých
miláčcích a hygienické prostředí v naší obci se dostává někam, kam si to asi nikdo z nás
nepřeje. Je s tím spojeno i riziko šíření nebezpečných nemocí. Asi nejčastěji se s tím
setkávají maminky, kolem jejichž kočárku se batolí další drobotina, nebo učitelky
z mateřské školy, když vyrazí s dětmi na vycházku po Tmani a není pro ně jednoduché
najít pro ně bezpečnou cestu, kde je nebudou ohrožovat psí výkaly. Znovu tedy
připomínám – majitel psa má nejen povinnost zajišťovat svému miláčkovi stravu a
starat se o něho, ale i po něm na ulicích a veřejných prostranstvích v obci uklízet.
• Jedním z cílů současného obecního zastupitelstva je i v tomto funkčním období
pokračovat v rozšiřování ploch zeleně a proto na svých procházkách po naší obci můžete
zaregistrovat místa s nově vysázenými stromky nebo keři. Realizace těchto záměrů na
vytváření míst vhodných k odpočinku a ke zlepšení životního prostředí není žádnou
lacinou záležitostí. Přesto se najdou mezi námi jednotlivci, kterým to vadí a mladé
stromky ničí jejich zlomením nebo jiným poškozením. Poslední takový případ byl
zjištěn u tmaňského hřbitova, kde nezjištěný pachatel zlámal mladý kaštan, který mohl již
v letošním roce kvést. Škoda, že v důsledku vandalského jednání tomu tak nebude a
bude třeba sáhnout do obecní pokladny a koupit na jeho místo nový stromek.
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Jsem přesvědčen, že si všichni přejeme, aby naše obec byla hezká, co nejlépe se
prezentovala všem návštěvníkům a cítili jsme se zde dobře. Proto je třeba, abychom
společně věnovali pozornost některým nešvarům, které vrhají nepříznivé světlo na náš
každodenní život ve Tmani. Jménem rady obce i celého zastupitelstva vás žádám o
spolupráci při zajišťování klidného a bezpečného života ve Tmani!
Václav Macourek, starosta obce

Komplexní pozemková úprava a její cíle
Ve středu 22. května 2013 proběhlo ve Tmani úvodní jednání ve věci komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Tmaň a katastrálním území Lounín vedené Státním
pozemkovým úřadem. Na tomto úvodním jednání byla představena prezentace, která je
k nahlédnutí včetně fotodokumentace na webových stránce Obce Tmaň. Na následujících
stránkách nabízíme našim čtenářům textové pasáže z této prezentace doplněné úvodním
vysvětlením co to komplexní pozemková úprava je.
Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a
funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické
hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související
věcná břemena.
V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění
půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro
územní plánování.
Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru
uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy.
Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále
protierozní a vodohospodářská opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Plánování pozemkových úprav prochází několika fázemi. Z krajinotvorného hlediska je
zvláště důležitý plán společných zařízení, který např. stanovuje vyrovnávací a náhradní
opatření v případě nezbytných zásahů do krajiny.
Pozemkové úpravy se stávají nejvýznamnějším nástrojem k prosazování zájmů tvorby a
ochrany krajiny. Podstatnou část nákladů na celý proces přebírá stát. Celého plánovacího
procesu se významně a aktivně účastní veřejnost. Zapojením veřejnosti se těmto plánovacím
procesům dostává široké publicity, díky níž je pak veřejnost zpětně informována o
konkrétních výsledcích a přínosech těchto plánovacích činností.
Návrhu plánu společných zařízení předchází podrobný průzkum terénu včetně jeho
vyhodnocení. Podrobný průzkum terénu je zaměřen na průzkum vodohospodářských
poměrů včetně ochranných pásem vodních zdrojů a ochrany území před vodní a větrnou
erozí, průzkum z hlediska dopravního systému, ochrany a tvorby životního prostředí a
průzkum z hlediska optimalizace druhů pozemků. Podrobný průzkum terénu je chápán jako
tvůrčí nástroj, resp. konstruktivně vede k ochraně přírody a tvorbě krajiny.Využívá celou řadu
metod a postupů, jak technických, tak i krajinně ekologických. Součástí vyhodnocení
podkladů je vyhodnocení podmínek a stanovisek orgánů státní správy, katastrálního úřadu a
správců a vlastníků dotčených zařízení. Výsledkem průzkumu je nejen komplexní
zhodnocení řešeného území, ale také naznačení směrů k řešení problémů, které byly
průzkumem definovány.
Tento způsob obnovy katastrálního operátu je upraven ustanovením § 15a zákona č.
344/1992Sb., katastrální zákon. Katastrální zákon stanovuje, že podkladem pro obnovu
operátu jsou výsledky komplexních pozemkových úprav s tím, že:
„Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru,
rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu
pozemkových úprav.“
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Komplexní pozemkové úpravy jsou zásadně preferovány, neboť katastrální zákon dále
uvádí, že jednoduchých pozemkových úprav se využije pro obnovu operátu pouze tehdy, je-li
dotčena úpravou souvislá část katastrálního území a je-li tento postup vhodný s ohledem na
účelnou správu katastru. Dále je podotknuto, že v případě obnovy katastru nemovitostí
pozemkovými úpravami se nepostupuje podle ustanovení §16 tohoto zákona. Tím je
vyloučeno námitkové řízení před vyhlášením obnoveného operátu, neboť návrh
pozemkových úprav je již schválen. Katastrální vyhláška specifikuje podklady pro obnovu
katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav. Samotné pozemkové úpravy jsou
regulovány řadou zákonů a vyhlášek mimo jiné z oblastí pozemkových úprav, zeměměřictví,
zemědělského půdního fondu a BPEJ, oceňování nemovitostí, ochrany životního prostředí:
• zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu; zákon č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku; vyhláška č. 545/2002 Sb., o
postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav;
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
zákon č. 344/1992 o katastru nemovitostí ČR; zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové,
k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména
v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a
zvýšení ekologické stability krajiny.
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
neopomenutelný podklad pro územní plánování.
Význam pozemkových úprav pro vlastníky a nájemce:
• Upřesnění pozemků ve výměře a v poloze.
• Odstranění parcel bez LV v KN mapě, odstranění parcel zjednodušené evidence
(zprůhlednění katastrálního operátu).
• Možnost scelení pozemků a úprava tvaru pozemků.
• Možnost rozdělení spoluvlastnických podílů.
• Zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest.
• Ukončení zatímního užívání cizích pozemků.
• Uzavření nových nájemních smluv na přesnou výměru jednotlivých parcel.
• Lepší využití pozemků.
• Bezplatné vytyčení pozemků.
Statistika k.ú. Tmaň a k.ú. Lounín:
• Tmaň: výměra celého k.ú. – 709 ha, zpracováno v KoPÚ – 464 ha, z toho řešené dle § 2
– 392,7 ha, neřešené dle § 2 – 67,1 ha, mimo KoPÚ – 215 ha.
• Tmaň: počet všech LV – 559, počet LV zpracovávaných v KoPÚ – 112, počet LV mimo
KoPÚ – 447.
• Lounín: výměra celého k.ú. – 300 ha, zpracováno v KoPÚ – 282 ha, z toho řešené dle §
2 – 214,9 ha, neřešené dle § 2 – 101,4 ha, mimo KoPÚ – 18 ha.
• Lounín: počet všech LV – 141, počet LV zpracovávaných v KoPÚ – 97, počet LV mimo
KoPÚ – 44.
Postup zpracování pozemkové úpravy:
• Přípravné práce:
o Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.
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o Dohledání, ověření a doplnění bodového pole.
o Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území.
o Zjišťování průběhu hranic pozemků.
o Dokumentace nároků vlastníků pozemků.
Návrhové práce:
o Plán společných zařízení.
o Návrh nového uspořádání pozemků.
Zpracování mapového díla:
o Vyhotovení digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.
Vytyčení:
o Vytyčení hranic nově navržených pozemků (není součástí této zakázky).

Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu:
• Terénní průzkum.
• Vyhodnocení shromážděných podkladů:
o Geodetické a majetkoprávní podklady.
o Mapové podklady.
o Podklady územního plánování.
o Stanoviska příslušných DOSS.
o Projektová dokumentace zpracovaná v zájmovém území.
Zeměměřičské činnosti:
• Dohledání, ověření a doplnění bodového pole.
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území.
• Určení obvodu KoPÚ:
o Šetření vnějšího obvodu upravovaného území.
o Šetření vnitřního obvodu upravovaného území.
o Vyhotovení geometrických plánů.
• Šetření lesních pozemků.
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území.
• Geometrické plány k určení obvodu KoPÚ.
• Šetření lesních pozemků.
Zpracování soupisu nároků vlastníků:
• Rozdělení pozemků na zahrnuté („řešené“ a „neřešené“), nezahrnuté.
• Ocenění pozemku dle BPEJ (základní cenou):
• K.ú. Tmaň (rebonitace hotová, zapsaná 9. 3. 2%013),
• K.ú. Lounín (rebonitace hotová, nezpasaná).
• Určení vzdálenosti:
• K.ú. Tmaň – jihozápadní roh ZŠ a MŠ Tmaň, Tmaň č.p. 80;
• K-ú. Lounín – jihovýchodní roh hasičské zbrojnice, která stojí na pozemku KN parc. č. st.
42.
• Určení rozdílu mezi výměrou obvodu a součtem výměry nároků → koeficient (ocenění
slouží pouze pro účely KoPÚ!!!).
Plán společných zařízení:
• Návrh cestní sítě.
• Návrh protierozních opatření.
• Návrh vodohospodářských opatření.
• Návrh krajinných a ekologických opatření – ÚSES.
Návrh nového uspořádání pozemků:
• 1. Návrh, projednání s vlastníky.
• Oprava návrhu, projednání s vlastníky.
• Odsouhlasení návrhu vlastníky (minimálně ¾ výměry).
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Kritéria přiměřenosti nových pozemků: cena 4%, výměra 10%, vzdálenost 20%.

Co umí pozemková úprava:
Scelovat, rozdělovat pozemky, narovnat hranice parcel, přesun parcel, vypořádat
spoluvlastnictví k pozemkům – je důležité sdělení představ vlastníka projektantovi!
Digitální katastrální mapa:
• Obnova katastrálního operátu.
• Vytyčení parcel dle požadavků vlastníků.
Harmonogram pozemkových úprav:
• Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – říjen 2013.
• Doplnění stávajícího bodového pole – listopad 2013.
• Polohopisné zaměření zájmového území – září 2014.
• Geometrické a polohové určení obvodu uprav. území – září 2014.
• Dokumentace nároků vlastníků pozemků – listopad 2014.
• Plán společných zařízení – duben 2015.
• Návrh nového uspořádání pozemků – červen 2015.
• Zpracování lmapového díla digitální katastrální mapy – listopad 2015 (odhad).
Volba sboru zástupců:
• Sbor zástupců spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav. Posuzuje
varianty návrhu pozemkových úprav a navrhovaná opatření. Vyjadřuje se k plánu
společných zařízení a k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav.
• Počet členů sboru zástupců musí být lichý a počet členů sboru zástupců je 5 až 15 členů
dle celkového počtu vlastníků. Nevolení členové sboru zástupců jsou zástupce obce a
zástupce Státního odzemkového úřadu. Volí se jeden náhradník.
•

•
•

•

•
•

Z činnosti Klubu důchodců Tmaň. V. Hrubá
V květnu jsme navštívili zámek Žleby. Nejdříve jsme se zastavili na oběd a posilněni
jsme se vydali na prohlídku zámku. Nemilým překvapením na zámku pro nás bylo, když
nám za předem zamluvenou návštěvu připočítali desetiprocentní příplatek ke vstupnému,
se kterým jsme předem napočítali. Ani to však nám nepokazilo dojmy z krásného zámku.
Následně jsme se přesunuli do Čáslavi na návštěvu známého zásilkového zahradnictví
Starkl. Nakoupili jsme si sadbu jarních květin do truhlíků i zahrady, posvačili v malém
občerstvení a těsně před deštěm jsme se vydali na cestu domů.
Po několik týdnů, se teď budeme zabývat keramikou. Máme možnost vyzkoušet si
v Loděnicích hrnčířský kruh i jiné techniky výroby. Zkusit se má všechno, neboť stále je
co se učit. V tom věk nerozhoduje.
V nejbližším období máme naplánované tři zájezdy. Ten první se uskuteční již tento
měsíc – v pátek 14. června 2013 pojedeme do Lysé nad Labem na výstavu Šikovné
ruce našich seniorů, na kterou každoročně zasíláme i naše výrobky. Na výstavě je
cukrárna nabízející příjemné posezení, jsou tam stánky s nabídkou zboží pro
domácnosti a zahradu, nebo s léčebnými přípravky a pomůckami.
V první polovině července se ještě podíváme do Koloveče, do muzea techniky a řemesel
a prohlédneme si Americkou zahradu v Chudenicích, kde je nejrozsáhlejší soubor dřevin
ze severní Ameriky. Nevynecháme ani prohlídku Starého černínského zámku a Muzea
Josefa Dobrovského v areálu Černínského zámku, kde k nahlédnutí je rodná síň
Jaroslava Kvapila, expozice chudenického rodáka a entomologa Jana Roubala a síň
řemesel.
A konečně třetí plánovaný zájezd se uskuteční v pátek 13. září 2013, kdy se vydáme na
projížďku lodí po Vltavě. ¨
Stále přijímáme přihlášky do Klubu důchodců Tmaň i na jednotlivé výlety. Těší nás
zvyšující se počet účastníků na našich akcích. Chápeme to jako důkaz, že jejich nabídka
vyhovuje nejenom nám – dříve narozeným, ale i široké veřejnosti naší obce.
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Den otevřených dveří
v akciových společnostech Vápenka a Velkolom Čertovy schody
S výrobky Vápenky Čertovy schody se nepřímo setkáváme na každém kroku. Pitná voda,
vzduch (vyčištěný kouř z elektráren), sklo, papír, zemědělství, ocelářství, stavební hmoty,
chemie, rafinérie, hnojiva, tam všude je zapotřebí vápno nebo vápenec. Vápenka Čertovy
schody v posledních dvou desetiletích zásadním způsobem změnila strukturu odbytu. Ze
závodu, který byl do počátku devadesátých let orientován na výrobu vápna pro stavebnictví a
zemědělství, se stal moderní závod, dodavatel výrobků pro ochranu životního prostředí.
Rozsáhlá rekonstrukce umožnila Vápence Čertovy schody vyrábět vysoce kvalitní výrobky
pro odsiřování a čištění kouřových plynů, nebo pro úpravu pitné vody a neutralizace
odpadních vod. Ve spolupráci se zahraničními odborníky firmy Lhoist rozvinula Vápenka
Čertovy schody v České republice dosud neznámé nebo nepoužívané možnosti užití vápna,
jako je stabilizace popílku či zemin. Kromě ekologického trhu dodává Vápenka Čertovy
schody své výrobky i pro další náročné technologie, ať již do potravinářského průmyslu velmi
jemné mleté vápno vysoké reaktivity pro výrobu kyseliny citrónové, vysoce kvalitní vápence
pro sklářství nebo kusové vápno pro výrobu speciálních ocelí. Vápenka Čertovy schody díky
vlastnostem svého vápence, kvalitě výrobků a své poloze v centru Čech hraje
nezastupitelnou roli v průmyslové výrobě v České republice.
Vápenka Čertovy schody je podnik, ve kterém byla bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
vždy věnována velká pozornost. Vývoj ve světě se nezastavil ani v této oblasti, a tak bylo
třeba i zde zareagovat odpovídajícím způsobem, a to nejenom vůči svým zaměstnancům
nebo zaměstnancům externích firem či zákazníkům pohybujících se v areálu Vápenky
Čertovy schody, ale i ve vztahu k veřejnosti.
Proto vedení akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a základní organizace
Odborového svazu STAVBA České republiky akciových společností Vápenka a Velkolom
Čertovy schody společně připravily v neděli dne 19. května 2013 pro své současné i bývalé
zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a přátele, v areálu závodu VČS a VLČS Den
otevřených dveří, jehož záměrem byla prezentace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, který je nedílnou součástí fungování společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody.
Pro návštěvníky bylo připraveno seznámení se systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ve Vápence a Velkolomu Čertovy schody formou návštěvy vápenky a lomu. U vrátnice
č. 1 probíhala prezentace požární techniky berounských hasičů, na prostranství u vstupu do
závodu z administrativní budovy byla ukázka těžební techniky Caterpillar. Před vestibulem
administrativní budovy směrem do závodu bylo shromaždiště pro zájemce prohlídky
vápenky, kteří ve skupinách po patnácti lidech s průvodci absolvovali prohlídkový okruh, jenž
trval cca dvacet minut. Prohlídka lomu byla zajištěna autobusem, zájemci se shromažďovali
u parkoviště u vrátnice č. 1 a následně se vydávali na třicetiminutovou prohlídku lomu Západ,
kde se z vyhlídky seznámili s probíhajícími rekultivacemi. V deset a ve dvanáct hodin se
v prostoru před mechanickou dílnou uskutečnila show Josefa Dresslera, tváře bezpečnostní
kampaně a dvojnásobného mistra světa v biketrialu. Na závěr prohlídek bylo pro všechny
připraveno v jídelně občerstvení.
Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, který příjemně překvapil i samotné
organizátory. Je dobře, že kolem čtyř set návštěvníků se vracelo domů s dobrými dojmy a
mohlo se na vlastní oči bezprostředně přesvědčit, jak vypadá Vápenka Čertovy schody za
plného provozu úseku výroby vápna a jak velký důraz je kladen na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, které se podařilo touto bezpečnostní kampaní dát zcela novou dimenzi,
s jakou se setkáváme v naší zemi zatím spíše výjimečně.
Čertovy schody vedou k bezpečnosti
Vedení akciové společnosti Vápenka Čertovy schody vydalo k nové bezpečnostní kampani
tištěné materiály. Pro ještě lepší pochopení a konkretizaci předcházejícího příspěvku
přinášíme text jednoho článku ze zmiňovaných vydaných tištěných materiálů:
Dvojnásobný mistr světa v biketrialu Josef Dressler a maskot Čerťák jsou průvodci
bezpečnostními pravidly v areálu závodu Vápenka Čertovy schody. Na nových informačních
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tabulích upozorňují externí i kmenové zaměstnance a návštěvníky areálu na možné rizika
spojená s prací ve výrobním závodě. Prosíme, respektujte jejich pokyny a doporučení!
V celé skupině Lhoist je otázce bezpečnosti věnována maximální pozornost. Z této filozofie
nová bezpečnostní kampaň Vápenky Čertovy schody vychází. Chceme zaměstnancům
vytvořit takové prostředí pro práci, aby se v pořádku vraceli domů ke svým rodinám. Vizuálně
atraktivní a nenásilná prezentace bezpečnostních zásad je cestou, jak toho dosáhnout.
V areálu vápenky nově vznikly čtyři barevně rozlišené bezpečnostní prostory – modrý,
zelený, červený a žlutý. Jejich rozdělení souvisí s možnými riziky, která zde mohou nastat.
Pro každý z těchto prostor platí jiná bezpečnostní pravidla a vstupovat do nich mohou jen ti
zaměstnanci, kteří projdou odpovídajícími školeními. Každý kmenový i externí pracovník
nebo návštěvník má navíc na ochranné přilbě přesnou identifikaci včetně vymezení prostoru,
kam může vstupovat.
Autorem grafického pojetí kampaně je berounské studio Machart. Za jednotící prvky všech
vizuálních výstupů zvolili grafici maskota Čerťáka a barevné schůdky, které symbolizují
bezpečnostní prostory a názorně vyjadřují úroveň možného rizika. Kampani propůjčil svou
tvář dvojnásobný mistr světa v biketrialu a jeden z nejzkušenějších českých učitelů jízdy na
kole Josef Dressler.
Spolupráce s ním byla logickou volbou. Cyklisté používají podobné ochranné pomůcky jako
naši pracovníci a biketrial je rovněž spojen s pohybem ve ztížených podmínkách, kdy je
potřeba respektovat určitá pravidla a být maximálně opatrný.
Právě Josef Dressler se objevuje na tabulích zaměřených na používání ochranných
pomůcek. Další tabule s maskotem Čerťákem pak upozorňují například na práce v lomu,
horké povrchy, zákaz používání otevřeného ohně, nebezpečí pádu či uklouznutí. Nechybí
zde ani symboly ochranných pomůcek, které je při práci nezbytné používat.
S bezpečnostními pravidly se můžete podrobně seznámit prostřednictvím check-pointu ve
vstupním vestibulu, kde jsou zároveň k dispozici i dvojjazyčné letáčky s potřebnými
informacemi a podrobnou mapou bezpečnostních prostorů. Jsme mezinárodní firma, proto
se snažíme vyjít vstříc i našim zahraničním návštěvníkům. Nejen letáčky, ale i důležité
informační tabule jsou též v anglickém jazyce.
Součástí kampaně je doplnění zdravotnického vybavení závodu o defibrilátor, oční sprchu a
materiál na ošetření popálenin. Vedoucí pracovníci tak vedle bezpečnostního školení a
základů zdravovědy projdou navíc ještě instruktáž, jak tyto pomůcky používat.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
•

•
•
•
•

Základní škola Tmaň
Ve středu 24. dubna 2013 v přístavbě Kulturního domu ve Tmani uspořádal sbor pro
občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vítání nejmladších občánků naší obce.
Svým vystoupením je v rámci programu tohoto slavnostního obřadu přivítaly také žákyně
naší školy.
Ve čtvrtek dne 2. května 2013 se konaly ve všech třídách třídní schůzky. Na jejich
programu byl prospěch a chování za třetí čtvrtletí probíhajícího školního roku, přehled
příštích akcí, informace o škole v přírodě aj.
V časopisu MYSLIVOST 5/2013 vyšlo naše poděkování myslivcům Václavu Svobodovi a
Jiřímu Pařízkovi za krásnou besedu o myslivosti spojenou s ukázkami vábení zvěře a
sokolnictví, které jsme se zúčastnili 2. dubna. Ještě jednou jim za vše srdečně děkujeme.
V sobotu 4. května se zúčastnila naše žákyně Natálie Kráslová se svým koněm
Armandem parkurových závodů ve Zdicích. Všichni ji můžeme jen obdivovat za její
odvahu a krásný výkon. Do dalších závodů přejeme hodně úspěchů a držíme palce!!!
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou
neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s
uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest
Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší
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•

•

•

•

•
•
•
•

prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou
květnovou neděli.
I my jsme chtěli dát najevo našim maminkám, jak je máme rádi. Děti si pro tento den
připravily vlastnoručně vyrobené mýdlo ve tvaru srdce v krásné srdíčkové krabičce a
barevné tulipánky. Na výrobě dárečků si daly opravdu záležet. Také jsme uspořádali
družinovou soutěž o nejkrásnější obrázek maminky, ve které vyhrála Kristýnka
Adámková z I. třídy. Gratulujeme!
Do naší školy chodí mnoho šikovných žáků, kterým se daří dosahovat úspěchů v různých
činnostech. My jsme na ně právem hrdi, a proto vám je zde představujeme:
o I. třída: Alexandra Patočková – tenis, Michal Sarvaš – kopaná;
o II. třída: Magdaléna Krpcová – tanec, Martin Pavlis – cyklistika, Michal Jurek –
tanec;
o III. třída: Sabina a Silvie Bartošovy - tenis, hasiči, Dominika Sudíková – tenis;
o IV. třída: Denisa Svobodová - bruslení, plavání, Jiří Pannach – hasiči , Matěj
Hošek – florbal;
o V. třída: Natálie Kráslová - jízda na koni, Jakub Křenek – tanec, Martin Sýkora –
kopaná.
Mateřská škola Tmaň
V rámci projektu Školička nás navštívily maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují
mateřskou školu. Děti se seznámily s prostředím školky a poznaly paní učitelky. Děti si
mohly s maminkami pohrát, malovat, cvičit a poznávaly naši zahradu. Všechna
odpoledne byla vydařená, děti byly moc šikovné.
V pátek 3. května vyrazila celá mateřská škola se svými maminkami a sourozenci na
jarní výlet do Lipek. Tímto výletem jsme oslavili Den Země. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny. Starší děti značily cestu, připravovaly úkoly, mladší děti úkoly plnily. Cestou
jsme mohli obdivovat jarní rozkvetlou přírodu. V Lipkách jsme našli schovaný poklad, o
který jsme se spravedlivě rozdělili. A pak nás už čekalo opékání buřtíků a společný
návrat do školky.
Ve středu 15. května jsme připravili pro rodiče Den otevřených dveří, kdy rodiče měli
možnost strávit část dopoledne se svými dětmi a poznat, čemu se zde učíme. Využilo ho
jen několik rodičů. Je to škoda, děti byly zklamané, protože se na tuto akci spolu se
svými učitelkami pečlivě připravovaly. Všem rodičům, kteří přišli, děkujeme.
Dokončili jsme návštěvy v Solné jeskyni v Berouně.
Ve dnech 20. – 24. května se uskutečnila v Orlíku nad Vltavou škola v přírodě. K této akci
se vrátíme v příštím čísle.
V týdnu od 27 – 31. května naše školka rozkvetla různými barvami. Konal se Barevný
týden, kdy děti každý den chodily v určené barvě oblečení. Z této akce jsme měli všichni
radost a byla pro děti příjemným zpestřením.
Poslední květnový den jsme připravili pro děti oslavu Dětského dne. O tom ale až příště.

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Tmaň oznamuje smutnou zprávu …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v pátek dne 3. května 2013 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 81 let
pan Otakar Kepr.
S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho světlé památce!

Noc kostelů 2013
V pátek 24. května 2013 se dva kostely v naší obci – římskokatolický kostel sv. Jiří a Sbor
Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské – zapojily do letošní Noci kostelů. Akce se
setkala s nebývalým zájmem návštěvníků. Vzhledem ke skutečnosti, že se Noc kostelů 2013
konala po uzávěrce tohoto vydání, přineseme některé podrobnosti a dojmy v červencovém
vydání OBZORU.
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Tmaň v literatuře
Život křesťanů husitského vyznání
Pražská diecéze Církve československé husitské za finančního přispění Náboženské obce
Církve československé husitské Praha 1 – Staré Město a mnohých měst, obcí i příspěvků
jednotlivých starostek a starostů vydala v letošním roce publikaci „Život křesťanů
husitského vyznání v Pražské diecézi Církve československé husitské“, kterou
zpracovaly Milena Bohatová a Mgr. Věra Ilková. Podklady pro textovou část ročenky byly
čerpány z veřejně dostupných zdrojů jako wikipedie, webové stránky měst a obcí apod.
Předkládaná publikace mapuje současný život Církve československé husitské na území
pražské diecéze. Vznikla v návaznosti na podrobné dílo Františka Pokorného Schematismus
z roku 1933 a ročenku vydanou biskupem Dr. Josefem Kupkou k 50. výročí diecéze v roce
1970 doplňuje významné dílo prof. ThDr. Milana Salajky z oblasti správy a řízení církve. Tato
knížka má všechny předpoklady stát se dobrou pomůckou pro lepší orientaci širší veřejnost
v životě a díle církve, stejně jako i mapou, ze které budou moci zjistit dostupnost duchovní
služby a aktivit církve v daném území.
Najdeme zde podrobný přehled jednotlivých vikariátů pražské diecéze a jejich náboženských
obcí. V rámci berounského vikariátu najdeme informace o náboženské obci Tmaň. Z nich
uveďme, že farářkou je Mgr. Růžena Adamová, Rada starších pracuje ve složení: Jaroslava
Záleská – předsedkyně, členové: M. Záhoříková a Bc. J. Fürst, finanční zpravodajkou je Mgr.
Dita Laudová. Náboženská obec provozuje bohoslužebné středisko v Koněprusích,
pravidelně pořádá koncerty a slavnostní bohoslužby o Jířské pouti a o státních svátcích 8.
května u příležitosti zakončení II. světové války nebo vzniku Československé republiky 28.
října.
Děním v náboženské obci Církve československé husitské ve Tmani od jejího vzniku do
současnosti jsme se v OBZORU naposledy zabývali před deseti lety, kdy čtenáři měli
možnost na stránkách vkládané přílohy začíst se do pamětní knihy a připomenout si
nejdůležitější mezníky doby od počátku jejího vzniku. To je doba poměrně velmi dlouhá a
nesmíme ani zapomínat na to, že se od té doby přistěhovalo do Tmaně mnoho nových
obyvatel. Proto bude užitečné zacitovat z této publikace pasáž věnovanou historii tmaňské
náboženské obce a připomenout ji tak současným čtenářům, aby si i oni uvědomili, jak velké
dílo bylo ve Tmani od roku 1920 vykonáno.
Proreformní, tehdy ještě římskokatolický farář Antonín Koula, ustanovený ve Tmani od
listopadu 1909, pozval dr. Karla Farského k bohoslužbě ve Tmani, která se uskutečnila
v chrámu sv. Jiří dne 25. prosince 1920. Tan pak zde vykonal první československou
bohoslužbu. Odpoledne promluvil na přednášce ve Tmani, večer v Koněprusích. Vysvětlil
důvody vzniku nové církve.
Ohlas působení dr. K. Farského ve Tmani a přilehlých obcích měl za následek masový
přestup k Církvi československé, v čele s farářem Antonínem Koulou. Dr. Karel Farský
navštívil Tmaň ještě v lednu roku 1921. Vykonal bohoslužby na Borku a promluvil na setkání
v Bykoši a Suchomastech a získal další stovky členů církve. Od 1. ledna 1921 začal bratr
farář Antonín Koula působit jako duchovní správce Církve československé na celém
Podbrdsku. Jeho téměř nadlidská práce pro své farníky je požehnána i přes veškeré těžkosti.
V prvních letech spravoval území s 50 obcemi, později přibral ještě službu v Příbrami a okolí.
Do roku 1924 používala Církev československá chrám sv. Jiří. V dubnu roku 1925 byla
náboženská obec ve Tmani uznána státem a také byl při slavnostních bohoslužbách položen
základní kámen pro stavbu nového kostela – Sboru Jiřího z Poděbrad. Sbor, podle návrhu
architekta Fr. Šebíka ze Zdic, byl slavnostně otevřen 24. října 1926. Ve věži byly zavěšeny 4
zvony, na vrcholu věže umístěn 3 metry vysoký symbol církve – kalich s křížem. I druhý
patriarcha CČS dr. Gustav Adolf Procházka tmaňský sbor několikrát navštívil.
V době druhé světové války žila obec zvláště duchovními svátky církevního roku. V roce
1940 byl zaslán k 20. výročí založení církve Pastýřský list, v němž vyzývá bratr patriarcha
Procházka věřící, aby neztráceli naději v dobro a modlili se za mír a pokoj. Dne 22. dubna
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1940 byla Církev československá přejmenována na Církev českomoravskou. Návštěvnost
bohoslužeb stále stoupala. Lidé potřebovali Boží slovo, mít víru a naději. Nacisté odebrali
tmaňské zvony pro válečné účely, což byla velká rána pro věřící.
Mezníkem života náboženské obce ve Tmani se stal 9. květen 1945, den osvobození, který
je každoročně tradičně oslaven slavnostní bohoslužbou. Dne 23. září 1945 byla v tmaňském
sboru při pietní slavnosti uložena schrána s památkami z rozbořených Lidic. V roce 1946 se
obnovuje vyučování náboženství na školách a je jím pověřen duchovní František Procházka
a studen Ivan Koula. Církev v těchto letech usiluje o naplnění všech stanovených cílů
přerušených válkou.
V dubnu 1950 vykonal slavnostní bohoslužbu u příležitosti 30. výročí založení naší církve
patriarcha prof. ThDr. František Kovář, za účasti mnoha věřících. O rok později se
bohoslužbou rozloučil s náboženskou obcí tmaňský farář a pozdější profesor Husovy
bohoslovecké fakulty v Praze, ThDr. Rudolf Horský.
Náboženský život ve Tmani, zvláště po důchodu bratra Kouly do důchodu v roce 1954,
pocítil pokles zájmu. Střídali se duchovní, kteří měli na starosti i další náboženské obce.
Tmaň byla administrována z Hostomic. Od roku 1973 nastoupil do Tmaně mladý farář Jan
Židlický. Jeho osobitý přístup k duchovenské službě vzbudil zájem mladších lidí o život
náboženské obce. Bohužel zároveň probudil i zájem Státní bezpečnosti. Byl zaveden spis
„Akce Kalich“ a v důsledku vyšetřování byl bratr Židlický donucen rezignovat na úřad faráře.
Padesáté výročí otevření tmaňského sboru se konalo při bohoslužbách o pouti v roce 1977
za přítomnosti čtvrtého patriarchy dr. Miroslava Nováka a duchovních z okolních obcí.
Konec totality prokázal, že i uplynulé období neslo ovoce obětavých věřících. Opět se začalo
s projekty obnovy náboženského života církve. V roce 1992 převzala duchovní správu ve
Tmani současná farářka Růžena Adamová. Díky obětavé spolupráci rady starších se
náboženská obec ve Tmani stala opět nositelem Kristova slova prostřednictvím bohoslužeb y
tradičních slavností a uměleckými pořady. Také se pokračovalo s opravami, především
v interiéru Sboru Jiřího z Poděbrad. V čele rady starších stál do roku 1998 mlynář Jiří
Havlíček. Na jeho práci navázala Jaroslava Záleská. V současné době v radě starších
pracuje jako finanční zpravodajka Dita Laudová, vnučka Jiřího Havlíčka, a svůj podíl na
obnově sboru měli a mají i další členové. Je třeba připomenout obětavou práci Stanislava
Záleského, který se mnoho let nezištně staral o údržbu u budovy sboru, a dlouholetou práci
Ivana Kouly, syna faráře Antonína Kouly, který po dlouhá desetiletí rozeznívá varhany
zdejšího sboru a je spoluorganizátorem a zároveň kronikářem všech významných událostí a
koncertů.
Zájemci o tuto publikaci se mohou přihlásit na Obecním úřadu ve Tmani. Cena za
jeden výtisk je 160,- Kč.

Lomy a vápenice v srdci Českého krasu
Envidea o.s. vydala v září loňského roku za přispění akciových společností Velkolom Čertovy
schody a Českomoravský cement, nástupnická organizace, obcí Tetín, Koněprusy, Tmaň a
Suchomasty knihu Lomy a vápenice v srdci Českého krasu, jejímž autorem je Ing. Michal
Hejna.
Jedná se o publikaci, která v nabídce regionální literatury věnované Tetínu, Koněprusům,
Tmani a Suchomastům výrazně chyběla. O obsahu knihy hodně napovídá předmluva, jejímž
autorem je bývalý ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Václav Korbel:
„Vážený čtenáři, kniha, která se Vám dostala do ruky a kterou jste se odhodlali přečíst, Vám
dává šanci vstoupit na velice dlouhou cestu minulostí, která Vás provede historií starých
lomů a vápenic v širší oblasti Koněprus a osudů lidí s nimi spojených. Cestu začnete před
neuvěřitelnými 410 miliony let v oblasti rovníku, kde existoval v teplém mělkém moři
obrovský korálový útes. Ten se stal základem pro vznik velmi čistých bílých vápenců, které
se nazývají koněpruské a jejichž mocnost dnes dosahuje až 300 metrů. Přes tuto velmi
starou historii a dále i důležitou okolnost, že těžit vápenec lze jen tam, kde nám ho
geologická historie země uložila, se dostaneme k počátkům těžby vápenců a výroby vápna
v této oblasti. Další události jsou popisovány podle historické posloupnosti doby, tak jak byly
vyhledány v různých archivech.
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Tyto staré příběhy se z pohledu současného čtenáře mohou zdát někdy smutné, jindy
úsměvné, avšak vždy je provázela velmi tvrdá a nebezpečná práce. Tato historie nás nutí
k zamyšlení, že všechny naše současné vymoženosti v minulosti byly, ale i nadále jsou
vykupovány tvrdou hornickou prací, protože jak je známo, země vždy velmi nerada vydává
své nerostné bohatství. V současné době je jakákoli těžební činnost považována za špatnou.
Dle většiny naší společnosti je devastace krajiny těžbou to nejhorší, co existuje. Celá
společnost ale obdivuje krásy starých lomů, jako nejkrásnější místa naší země. Celý problém
vznikl v rámci současné konzumní společnosti, kde lidi zajímá pouze to, co se týká každého
samého jednotlivce. Co mu vadí, nebo co by mohlo a na druhou stranu co jemu přináší
výhody. Přestává se myslet na sounáležitost s ostatními. Je proto velmi důležité vracet se
k naší historii, k našim dávným kořenům. Tato kniha nám takového zrcadlo dává a bude jen
na čtenáři, zda si v ní najde i něco důležitého pro svůj vlastní další život.“
K jejímu obsahu. Kniha je rozčleněna do pěti kapitol:
I.
Jak to všechno začalo.
II.
Počátky těžby a zpracování vápence.
III.
Průmyslová těžba vápence.
IV.
Technologie těžby.
V.
Cesta k velkolomu.
V knize je velmi bohatá fotodokumentace obsahující jak černobílé historické snímky
především ze začátku a první poloviny dvacátého století, tak i barevné fotografie mapující
současný stav. Navíc neobvyklý formát 270 mm (šířka) x 210 mm (výška) dává vyniknout
kráse celé řady panoramatických snímků.
V naší upoutávce se zaměřme na čtvrtou kapitolu věnovanou technologii těžby za
posledních více než sto let. Dočteme se v ní o provádění trhacích prací v lomech, o nakládce
a dopravě vápence, včetně malodráhy Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy, údaje o
tetínských lomech a o lomech na Koněprusku. V jejím závěru se seznámíme s každodenním
životem dělníků, dozorců v lomech, mistrů, lamačů (neboli skalníků) a dalších pomocných
dělníků.
Autorem doslovu je Václav Cílek, a aniž bychom museli zabíhat do detailů, s uspokojením
můžeme konstatovat, že se mu podařilo nabídnout zajímavý pohled na informace obsažené
v této knížce:
„… Sláva kladenských hutí je dána šťastným protnutím tří surovin – místního uhlí, železné
rudy z brdských a pražských ložisek (Ejpovice, Nučice) a vápence z Českého krasu. Ten je
ostatně obsažen i v betonové hmotě přehrad vltavské kaskády a panelech satelitních měst,
ve kterých bydlí statisíce lidí. Vápenec převážně z Českého krasu tak doslova „impregnuje“
naše sídla a města. Krajina Českého krasu nese tuto dlouhodobou službu společnosti
v podobě lomů.
Naštěstí málokterý materiál zarůstá tak rychle vegetací jako vápence sedimentárního
původu, u krystalických vápenců, jak vidíme například mezi Sušicí a Horažďovicemi je tento
pochod mnohem pomalejší. Lomy tak vytvořily novou krajinu, ve které ubylo mnoho
přirozených skalek a přibylo mnoho skalních stěn v opuštěných lomech. Již mnohokrát jsme
psali o tom, kolik geologických profilů a kolik jeskyních vchodů bylo lomy odkryto. Existují
botanické inventarizační výzkumy, které ukazují druhové bohatství v nově kolonizovaných
lomech, které většinou potřebují dvě věci – přirozený vývoj bez dalšího zavážení a bez
odpadků a malou vodní nádrž pro hmyz a ptáky.
V berounském kraji na dohled od masivu Zlatého koně se narodil malíř Jan Preisler, který na
přelomu 19. a 20. století proslul malbami „černých jezer“ obklopených bílými útesy. Dnes
víme, že se jedná o nějakou alegorii mládí a tajemství krajiny, možná ohlas nějakého
místního mýtu či pohádky, ve které vystupuje bílý kůň. Přímo se nabízí masiv Zlatého koně a
možná i naplnění tohoto krajinného snu v mohutné jámě velkolomu Čertovy schody západ,
kde má mezi světlými skalami po vydobytí hluboko uložených zbytkových zásob ve starém
lomu vzniknout „Preislerovo jezero“. Nepochybuji o tom, že se společně s hradem
Karlštejnem, dávným Tetínem a Svatým Janem pod Skalou a Koněpruskými jeskyněmi stane
poutním místem tohoto kraje, který hodně zkusil a hodně dal.“
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Co dodat na závěr? Jedná se o publikaci, která si určitě své místo najde v domácí knihovně
každého, kdo se zajímá o místní historii anebo pracoval či pracuje při těžbě nebo zpracování
vápence. Knížku Lomy a vápenice v srdci Českého krasu lze zakoupit na Obecním
úřadu ve Tmani za 195 Kč.

Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat čtvrtou sobotu
v měsíci – tzn. v sobotu 22. června 2013 v 16,30 hodin.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani v červnu se budou konat:
• v neděli 2. června 2013 v 17,00 hodin;
• v neděli 23. června 2013 v 17,00 hodin – bohoslužby se vzpomínkou na Dr. Karla
Farského, prvního patriarchu Církve československé husitské.

Pozvánka do Galerie Čerťák
Do čtvrtka 13. června 2013 probíhá v Galerii Čerťák výstava fotografií
Jakuba Kotase Cesty za obzor. Fotograf Jakub Kotas na ní
představuje 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.
V sobotu 15. června 2013 v 10,00 hodin dopoledne se bude konat v Galerii Čerťák
vernisáž další výstavy, na které se představí Petr Mändl se svými fotografiemi z cest
nazvanými East Fiction. Na vernisáži zahraje Šárka Adámková a Michal Gregor.
Petr Mändl je původním povoláním stavební inženýr, posléze novinář, mediální poradce,
vydavatel, provozovatel galerie, příležitostný filantrop, nadšený sportovec, cestovatel a
vyznavač novinek digitální techniky.
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.

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 jsou pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-18 týdnů – cena 149–170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční v pátek dne 7. června 2013 v 16,20 hodin
ve Tmani u autobusové zastávky před Sborem Jiřího z Poděbrad CČSH.
Případné bližší informace na telefonních číslech 728605840, 728165166, 415740719.
Při prodeji slepiček nabízíme novou službu – výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks.
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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!

Veterinární činnost pro domácí a hospodářská zvířata
MVDr. David Zýka – soukromý veterinární lékař
Ordinace:
Husova 204, Zdice, PSČ 267 51 (naproti kostelu)
Služby pro domácí zvířata:
• klinika a léčba chorob; vakcinace; čipování zvířat a vystavování pet pasů; preventivní
terapeutické chirurgické zákroky; výjezdy k pacientům (mimo ordinační dobu);
poradenství v oblasti výživy, prevence aj.; kontakt na externí specialisty.
Služby pro hospodářská zvířata:
• klinika a léčba chorob; vakcinace; preventivní a terapeutické chirurgické zákroky;
gynekologie a poradenství; odběry krve; poradenství v oblasti výživy, užitkovosti,
prevence aj.; kontakt na externí specialisty; zajištění odběru vzorků (krev, moč, trus) ve
specializovaných laboratořích a další …
Ordinační hodiny:
• pondělí, středa, pátek – 10,00 – 12,00, 15,00 – 17,30 hodin;
• úterý, čtvrtek – 10,00 – 12,00 hodin;
• ošetření mimo ordinační hodiny a výjezdy k pacientům po telefonické dohodě;
• pohotovost k akutním případům a o víkendu na telefonu.
Kontakt:
Mobil: 777 959 461; e-mail: dzyka@seznam.cz ; webové stránky: www.veterina-zyka.cz .

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červnu 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum
1.+2.6.2013
8.+9.6.2013
15.+16.6.2013
22.+23.6.2013
28.+29.6.2013
30.6.2013
1.7.2013

Zubní lékař / ordinace
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Neužil Miloslav
Cerhovice 175
MUDr. Neužilová Jarmila
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Očenášková Jitka
Beroun, Talichova 825
MUDr. Pilbauerová Lenka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Pilbauerová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. Pilbauerová Irena
Beroun, Talichova 825
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Telefon
311 572 765
311 577 559
311 572 135
311 624 375
311 746 185
311 600 220
311 600 220

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64

•

Prodejní doba v červnu 2013:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 18,00 hodin;
sobota – 9,00 – 14,00 hodin; POZOR – ZMĚNA – v neděli bude zavřeno!
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 a naším cílem je splnit jejich přání.
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i n f o r m a c e

Do konce dalšího ročníku III. A třídy zbývají tři zápasy
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, žlutá karta: Hrubý L., Sulík Jakub, Kincl Michal, rozhodčí zápasu Kros, 50 diváků.
17. kolo – sobota 13. dubna 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – AFK Loděnice B 0:2
(0:2), žlutá karta: Hrubý Lukáš, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Krbec, 40 diváků.
18. kolo – neděle 21. dubna 2013 v 17,00 hodin – SK Tetín – VČS Tmaň 1:1 (0:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Smíšek Martin, žlutá karta: Fiala Miroslav mladší, Rys
Josef, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Sekerka, 70 diváků.
19. kolo – neděle 28. dubna 2013 v 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – VČS
Tmaň 3:2 (2:1), branky: Sulík Jakub (pokutový kop), Miroslav Fiala mladší, žlutá karta:
Mikuláš Luděk, Hrubý Lukáš, Smíšek Martin, Fišer Ladislav, Foltýn Jan, červená karta:
Fišer Ladislav, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Pecka.
14. kolo – středa 1. května 2013 v 14,00 hodin – Broumy – VČS Tmaň 5:2 (2:1),
branky: Sulík Jakub, Potěšil Dominik, rozhodčí zápasu Šnajdr.
20. kolo – sobota 4. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Kublov 6:1 (4:0),
branky: Fišer Ladislav – 2, Smíšek Martin – 2, Hrubý Lukáš, Haas Radek, rozhodčí
zápasu Setnička.
15. kolo – středa 8. května 2013 10,15 hodin – VČS Tmaň – Lužce 0:3 (0:1), rozhodčí
zápasu Kušo. Další zápasy 15. kola: Hudlice – SK Tetín 4:2, Srbsko – Vysoký Újezd 1:4,
FK Svatá – SK Nižbor B 3:1, Kublov – Ostrovan Zadní Třebáň 2:5, SK Cembrit BerounZávodí – Broumy 2:3, AFK Loděnice B – Čechie Nový Jáchymov 4:2.
21. kolo – neděle 12. května 2013 v 17,00 hodin – FK Svatá – VČS Tmaň 2:1 (2:0), za
Tmaň snižoval Radek Haas, rozhodčí zápasu Pos Josef, žlutá karta: Červenka Jiří, 50
diváků. Další zápasy 21. kola: Ostrovan Zadní Třebáň – SK Tetín 4:1, SK Nižbor B –
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Broumy 2:0, Vysoký Újezd – Lužce 2:5, Hudlice – Čechie Nový Jáchymov 1:0, Srbsko –
AFK Loděnice B 1:7, Kublov – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:5.
22. kolo – sobota 18. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Srbsko 13:2 (8:1),
branky: Červenka Jiří 4, Smíšek Martin 3, Rys Josef 2, Hrubý Lukáš 2, Sulík Jakub, Fiala
Miroslav mladší, rozhodčí zápasu Šnajdr, 40 diváků. Berounský deník ve svém vydání
v úterý dne 21. května 2013 o tomto zápasu napsal: „Srbsko dlouho nemohlo dát
dohromady potřebný počet hráčů, nakonec poskládalo deset odvážných. Podle toho
vypadal i průběh hry. Domácí si s chutí zastříleli a to byli ještě milosrdní.“
Další zápasy 22. kola: SK Tetín – Kublov 6:2, SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá 4:2,
AFK Loděnice B – Hudlice 2:1, Nový Jáchymov – Vysoký Újezd 4:3, Lužce – SK Nižbor B
5:3, Broumy – Ostrovan Zadní Třebáň 2:2.
23. kolo – neděle 26. května 2013 v 17,00 hodin – Hudlice – VČS Tmaň 5:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků. Další zápasy 23. kola: Broumy – SK Tetín 2:3,
Ostrovan Zadní Třebáň – Lužce 2:1, SK Nižbor B – Čechie Nový Jáchymov 2:2, AFK
Loděnice B – Vysoký Újezd 6:0, Srbsko – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:6, FK Svatá –
Kublov 4:3.
24. kolo – sobota 1. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd,
rozhodčí zápasu Rylich. Další zápasy 24. kola: SK Tetín – FK Svatá, Kublov – Srbsko,
SK Cembrit Beroun-Závodí – 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. A třídy tři kola před koncem ročníku 2012 - 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
17
14
15
13
12
12
11
8
7
7
5
2
1

2
4
4
0
3
5
4
3
5
2
0
5
0
1

3
2
5
8
7
6
7
9
10
14
16
13
21
21

82:25
63:27
73:32
58:49
78:47
58:44
45:35
74:59
49:55
49:75
41:63
58:68
34:113
29:99
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55
46
45
42
41
40
36
29
23
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20
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