OBZOR
Informační časopis
Ročník XXV.

Říjen 2013

Číslo 10/2013 (283)

Zápis č. 3/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 16. září 2013 od 19.00 hodin v kulturním domě Tmaň
Přítomno:

12 členů zastupitelstva
10 občanů
Omluveni:
3 zastupitelé – Celta Pavel, Hofmann Vít, Pavlásek Pavel st.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů OZ Tmaň,
a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a dále řídil starosta obce pan Macourek Václav.
Poté seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení.
4. Zpráva z rady obce.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Prodej bytů.
7. Diskuse a různé.
8. Usnesení a závěr zasedání.
Hlasování o programu
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení: paní Miroslava Kepková a paní Lucie
Řehořová.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržené složení návrhové komise bylo všemi přítomnými členy zastupitelstva obce
odsouhlaseno.
Ověřovateli zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce byli jmenováni pan Antonín
Kiml a pan Jan Plátěnka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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K bodu 3.
Paní Lucie Řehořová přednesla kontrolu usnesení z minulého zasedání a zprávu kontrolního
a revizního výboru.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní body (text této
zprávy bude v listopadovém vydání OBZORU):
• problém se stékající vodou u č.p. 141;
• rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně;
• využití objektu č.p. 44 – „Dům zahradníka“;
• škody po bouřce dne 29. července 2013 a jejich řešení;
• pronájem pozemku – lokalita Na Boru;
• informace o právě probíhajících pozemkových změnách;
• hranice zastavěného územní;
• hranice obce – katastrální hranice obce;
• stížnost p. Sailera – „dolík“ na Louníně u rybníka;
• výsledek výběrového řízení na domovníka č.p. 178;
• informace o právě probíhajících dotacích;
• spoluúčast na vodovodu a kanalizaci.
K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné
s rozpočtovými změnami č. 7.
K bodu 6.
Prodej bytů
• Hlasování o prodeji bytu v č.p. 147 a snížení jeho ceny na 250.000,- Kč
o Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování o prodeji bytu v č.p. 145 a snížení jeho ceny na 450.000,- Kč
o Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
V případě, že do 17. září 2013 nezaplatí výherce II. kola výběrového řízení plnou částku
vysoutěžené ceny, bude vypsáno III. kolo výběrového řízení
K bodu 7.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi:
• P. Večerka – vznesl dotaz, za jakých podmínek by byl „Dům zahradníka“ k pronájmu
pro základní organizaci Českého zahrádkářského svazu.
o Bude řešeno na radě obce
K bodu 8.
Hlasování o výsledku výběrového řízení na komunální techniku:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení na komunální techniku.
Pořadí nabídek
1.

Název uchazeče

Výše nabídkové ceny
v absolutní výši v Kč
bez DPH

S+S Machinery CZ s.r.o., Vídeňská 124a, 619
00 Brno, IČ 25595199

1.259.600,- Kč
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2.
3.
4.

UNIKONT GROUP s.r.o., Služeb 609, 108 00
Praha 10, IČ 41193113
AB Bohemia s.r.o., Soběraz 76, 507 13
Železnice, IČ 49678663
Mikeš – zahradní a komunální technika
B. Němcové 117, 388 01 Blatná, IČ 43845045

1.349.000,- Kč
1.349.900,- Kč
1.820.000,- Kč

Hlasování o žádosti o půjčku z FRB – pan Spivák, paní Krchová:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje žádost pana Spiváka a paní Krchové o půjčku
z FRB.
Hlasování o dotaci – zateplení ZŠ a MŠ Tmaň:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zateplení Základní školy a
Mateřské školy Tmaň vyhlášenou Státním fondem životního prostředí.
Starosta obce pan Václav Macourek vyzval návrhovou komisi, aby seznámila přítomné členy
zastupitelstva obce s návrhem na usnesení z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Paní Miroslava Kepková přednesla jménem návrhové komise návrh usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 16. září
2013:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce pan Václav Macourek jeho jednání za ukončené.

Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 16. září 2013 od 19,00 hodin v kulturním domě ve Tmani
I.

II.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 17. června 2013
přednesenou paní Lucií Řehořovou a připravenou předsedou kontrolního a
revizního výboru panem Vítem Hofmannem;
2) zprávu z rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou
místostarostou panem Pavlem Pavláskem ml.;
3) zprávu finančního výboru, rozpočtové změny č. 7 přednesenou p. Pavlem
Pavláskem ml. a připravenou předsedou finančního výboru panem Pavlásek st.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) rozpočtové změny č. 7 tak, jak byly předneseny a jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení;
2) podání žádosti o dotaci na zateplení Základní školy a Mateřské školy Tmaň
vyhlášenou Státním fondem životního prostředí;
3) předložený výsledek hodnotící komise ze dne 6. září 2013 na nákup čistící a
komunální techniky, tak jak byl předložen k dnešnímu zasedání hodnotící komisí;
4) sepsání smlouvy s vítěznou firmou S+S Machinery CZ s.r.o.;
5) žádost o půjčku z FRB na výměnu kotle panu Janu Spivákovi a paní Dagmar
Krchové, bytem Sídliště 149, Tmaň v celkové výši 45.000,- Kč;
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III.

6) nové výběrové řízení na odprodej obecního bytu v č.p. 145 za sníženou cenu
450.000,- Kč;
7) nové výběrové řízení na odprodej obecního bytu v č.p. 147 za sníženou cenu
250.000,- Kč, pouze v případě, že do 17. září 2013 nesloží výherce II. kola
výběrového řízení veškerou částku u notáře.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v
pátek 25. října 2013 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 hodin do 14
hodin. O jejich organizačním zabezpečení v naší obci budou občané průběžně informováni
na úřední desce, vyhláškou o místu konání voleb a relacemi v místním rozhlase.

Protokol o schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky
Obecní úřad ve Tmani obdržel od Krajského úřadu Středočeského kraje protokol o schválení
celkového vyúčtování veřejné sbírka, která probíhala ve Tmani za účelem pomoci při
odstranění škod při povodni v obci Zálezlice v roce 2013:
Dopisem ze dne 22. 08. 2013 bylo předloženo vyúčtování veřejné sbírky konané obcí Tmaň
od 01. 07. 2013 do 13. 08. 2013 za účelem pomoc při odstranění škod při povodni 2013 –
obec Zálezlice. Sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Středočeského kraje dne
27.06.2013 pod č.j. 093287/2013/KUSK.
Na základě předloženého vyúčtování a přiložených dokladů bylo zjištěno a doloženo, že:
• hrubý výtěžek sbírky činil 9.762,- Kč;
• náklady nebyly uplatněny;
• čistý výtěžek sbírky tedy činil 9.762,- Kč;
• peněžní prostředky byly vybrány sběracími listinami v celkové částce 9.762,- Kč.
Kopie sběracích listin jsou doloženy k vyúčtování.
• čistý výtěžek sbírky byl využit tak, že obec Tmaň celkovou částku ve výši 9.762,- Kč
převedla na účet obce Zálezlice. Obec Zálezlice použila částku na částečnou úhradu
faktury č. 2013046 ze dne 15. 08. 2013 za montáž elektroúdržby veřejného osvětlení
v Zálezlicích. Zbytek faktury byl uhrazen z jiných zdrojů obce Zálezlice. Kopie
bankovního výpisu a faktury jsou doloženy k vyúčtování.
Na základě předložených dokladů a předloženého vyúčtování Krajský úřad Středočeského
kraje
c e l k o v é v y ú č t o v á n í s b í r k y s c h v a l u j e .
Proti tomuto protokolu lze podat písemné a odůvodněné námitky do 10-ti dnů od doručení, a
to Odboru vnitřních věcí a krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Ing. Jana Kovačová – vedoucí odboru

Opustili naše řady …
V pátek dne 20. září 2013 zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 82 let pan Zdeněk
Brynda. S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho světlé památce!

Klub důchodců Tmaň si připomíná pět let svého trvání
Před pěti lety – 21. října 2008 – se uskutečnila za účasti zástupců Obecního úřadu ve Tmani
a společenských organizací působících v naší obci zakládající schůze Klubu důchodců
Tmaň. Za toto období se uskutečnilo nespočet akcí všeho druhu – přednášky, zájezdy za
zdravím, kulturou nebo poznáním, výstavy výrobků jeho členů nebo setkání při živé hudbě –
které by si nikdo z nich jako jednotlivec nemohl dovolit. Jejich akce jsou navštěvovány
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nejenom samotnými členy nebo jejich rodinnými příslušníky, ale zúčastňuje se jich i
veřejnost. Známé jsou společné akce se Základní školou a Mateřskou školou ve Tmani,
nebo spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, kteří zajišťují svým vozidlem dopravu
jejich členů na některé akce. Máme upřímnou radost, že Klub důchodců využívá pro své
akce přístavbu kulturního domu a dal jejímu využití nový neformální rozměr. Výbor Klubu
důchodců Tmaň o svých akcích pravidelně informuje veřejnost na stránkách informačního
časopisu Obce Tmaň OBZOR.
Zastupitelstvo obce a rada obce si vysoce cení práce Klubu důchodců a děkují jim
touto cestou za jejich dosavadní pětiletou činnost. Do dalších let vyslovujeme jejich
konání plnou podporu a přejeme především zdraví jejich členům a mnoho úspěšných
akcí cílených na ty dříve narozené ve Tmani, na Louníně, Havlíčkově Mlýně a
Slavíkách.
Václav Macourek, starosta obce

Pozvánka na oslavy pěti let Klubu důchodců Tmaň
Klub důchodců Tmaň zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků

v pátek dne 18. října 2013 od 18,00 hodin do kulturního domu ve Tmani,
kde se bude konat

oslava pěti let trvání Klubu důchodců Tmaň.
Hrát bude k tanci i poslechu živá hudba s repertoárem,
který nezklame žádnou věkovou skupinu. Součástí programu bude předtančení.
Přijďte si posedět, dobře se pobavit nebo si zakoupit některý z výrobků členů klubu.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři OBZORU!
V tomto vydání tmaňského informačního časopisu OBZOR plní Základní škola a Mateřská
škola Tmaň svůj slib o pravidelném informování široké veřejnosti o dění v tmaňské škole –
v tomto případě ze zahájení nového školního roku 2013/2014 a o tom, co se dělo v měsíci
září. A představte si, jak ten čas letí! Přinášíme Vám přehled události prvního měsíce
nového školního roku, ale toto období je již jeho jednou desetinou! Nabídneme vám i texty
dokumentů regulujících vnitřní život školy a po seznámení se s jejich obsahem budete moci
ocenit práci a snahy našeho pedagogického kolektivu usilujícího každým svým konáním o
vytváření prostředí, v němž rodiče budou mít jistotu, že jejich děti budou v prostředí
zajišťujícím nejen jejich bezpečnost, ale především získají dobré základy pro jejich další
celoživotní vzdělávání (plné texty zmiňovaných dokumentů jsou na našich webových
stránkách). Bohatou fotodokumentaci z akcí a událostí, o nichž se bude psát na stránkách
OBZORU, najdou zájemci na našich webových stránkách – ty ze základní školy najdete na
webové adrese http://zs.tman.txt.cz a z naší mateřské školy na adrese http://ms.tman.txt.cz.
Ještě jedna poznámka ke školním webovým stránkám. Došlo k nepříjemné události, když
tyto naše stránky byly zneužity k nevhodnému a urážlivému komentáři – a proto již nebude
možné připojovat komentáře k jednotlivým příspěvkům. Věříme, že veřejnost toto opatření
pochopí.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
Zahájení nového školního roku 2013/2014
V pondělí dne 2. září 2013 přišli poprvé do školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči naši
PRVŇÁČCI, bylo jich 24. Ve škole je přivítal jejich třídní učitel Pavel Stolín, který v naší škole
začíná svůj první školní rok společně se svými žáčky. Dále u jejich prvních krůčků v naší
škole byla zástupkyně ředitelky tmaňské školy Mgr. Taťána Dvořáková a oficiální hosté
zahájení nového školního roku 2013/2014 – starosta Obce Tmaň pan Václav Macourek a
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kronikář obce pan Jaroslav Horáček, paní Pavla Kovačíková zastupovala akciovou
společnost Vápenka Čertovy schody a pan Jaroslav Karmazín zastupující základní
organizaci Odborového svazu Stavba Vápenky a Velkolomu Čertovy schody, kteří popřáli
všem dětem hodně úspěchů na jejich právě zahájené nové etapě svého života a rodičům
mnoho nervů a trpělivosti při zvládání nástrah pravidelné školní docházky. Po jejich odchodu
převzal další řízení zahájení školního roku třídní učitel pan Mgr. Pavel Stolin, který rodiče
informoval o požadavcích, které budou kladeny na jejich děti, a seznámil je s organizační
strukturou výuky. Požádal je o spolupráci při řešení všech situací, které mohou pro děti
v první třídě v důsledku jejich vstupu do systému povinné školní docházky nastat a ujistil je,
že tmaňská základní škola nabízí dětem díky dobré spolupráci s Obecním úřadem ve Tmani,
s podnikatelskými subjekty na katastru Tmaně a se společenskými organizacemi působícími
v obci, podmínky srovnatelné, a v mnoha případech i převyšující to, co nabízejí mnohé
městské školy. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve svém panu učiteli
dobrého rádce a oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně
hodně radosti ze svých dětí.
Organizace školního roku 2013/2014
•
•

•

•
•
•

•

Školní rok 2013/2014:
o I. pololetí: 2. 9. 2013 – 30. 1. 2014; II. pololetí: 1. 2. 2014 – 27. 6. 2014.
Vyučovací hodiny ve školním roce 2013/2014:
o Dopolední vyučování:
1. hodina: 8,05 – 8,50 hodin; 2. hodina: 9,10 – 9,55 hodin; 3. hodina:
10,10 – 10,55 hodin; 4. hodina: 11,05 – 11,50 hodin; 5. hodina: 12,00 –
12,45 hodin.
o Odpolední vyučování:
6. hodina: 12,45 – 13,30 hodin; 7. hodina: 13,40 – 14,25 hodin.
Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014:
o podzimní: 29. 10. a 30. 10. 2013; vánoční: 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014; pololetní: 31.
1. 2014; jarní: 10. 2. - 16. 2. 2014; velikonoční: 17. 4. a 18. 4. 2014; hlavní
prázdniny: 28. 6. 2014 - 31. 8. 2014.
Třídní učitelé:
o I. třída: Mgr. Pavel Stolín; II. třída: Eva Jílková; III. třída: Mgr. Miroslava Kepková;
IV. třída: Mgr. Taťána Dvořáková; V. třída: Mgr. Marcela Závorová.
Školní družina:
o I. oddělení: Iva Brabcová; II. oddělení: Petra Štěpánková.
Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014:
o MÍČOVÉ HRY pro žáky IV. a V. třídy, vedoucí: paní učitelka Taťána Dvořáková –
pondělí jednou za 14 dní – zahájení 9. září 2013 – od 13,00 do 14,30 hodin.
o VÝTVARNÝ pro žáky II. - IV. třídy, vedoucí: paní učitelka Eva Jílková – pondělí
jednou za 14 dní - zahájení 16. září 2013 – od 13,00 do 14,30 hodin.
o ANGLIČTINA pro žáky I. třídy – vedoucí: pan učitel Pavel Stolín – každé pondělí
– zahájení 16. září 2013 – od 12,15 do 13,00 hodin.
o POČÍTAČOVÝ pro žáky III. a IV. třídy, vedoucí: paní učitelka Mirka Kepková –
čtvrtek jednou za 14 dní - začínáme 10. září 2013 – od 13,00 do 14,30 hodin.
o ANGLIČTINA - pro žáky II. třídy, vedoucí: paní učitelka Marcela Závorová – každý
čtvrtek – zahájení 12. září 2013 – od 13,00 do 13,45 hodin.
Ve spolupráci s Laktea, o.p.s., která je hlavním realizátorem programu, se i letos
účastníme projektu Školní mléko. Odebíráme mléko a vybrané mléčné výrobky, které si
pak děti mohou ve škole zakoupit za zvýhodněnou cenu. Snažíme se tak přispět k větší
popularitě a konzumaci mléčných výrobků u dětí. Projekt vznikl především kvůli dětem.
Mléko a mléčné výrobky jsou bohaté na vápník, který je důležitý pro kosti a zuby.
Konzumací mléčných výrobků se proto podporuje vývin a celkový růst těla, což je nutné
především v dětství í a dospívání, kdy kosti rostou rychleji než v kterékoliv jiné fázi života.
Mléko obsahuje kromě vápníku také proteiny, vitamíny D, A, B12.
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•
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Naše škola se i v letošním školním roce zapojila do projektu Ovoce do škol. Jedná se o
projekt Evropské unie, jehož cílem je po dohodě resortů školství, zdravotnictví a
zemědělství podpora zdravé výživy, vytvoření správných stravovacích návyků dětí, boj
proti dětské obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci prvních až pátých
ročníků základních škol dostávají ovoce a zeleninu zdarma. Maminky a tatínkové,
pomozte nám v našem snažení i doma! Ještě jedna zajímavost. Rodiče, kteří se chtějí
dozvědět o tomto projektu více, si mohou na internetu otevřít oficiální stránky projektu
www.ovocedoskol.szif.cz. Nově je zde interaktivní mapa základních škol v České
republice se zobrazením všech základních škol, zapojených i nezapojených do projektu
Ovoce do škol, nebo si můžete procvičit paměť a postřeh v ovocném pexesu ve čtyřech
úrovních náročnosti.
Projekt Zdravé zuby, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním
preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni
základních škol v celé ČR. Jeho i naším cílem je:
o zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých
zubů i u dospělé populace v budoucích letech;
o motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické
ordinace.
Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit
nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie.
Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií, bez nutnosti cesty na speciální
místo zpětného odběru, je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je
základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy před vchodem do MŠ. Projekt
naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného
odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé
nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače
hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru,
třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
Září v Základní škole Tmaň
Letos nám počasí sice tolik nepřálo jako loni, sluníčko na nás vykouklo jen málo, ale nám
to náladu nezkazilo. Do přírody se vždycky velmi těšíme. Je moc fajn, když můžeme být
všichni společně, seznámit se s našimi nejmladšími spolužáky z I. třídy, pomáhat jim péct
buřty, společně si hrát a soutěžit a poznávat přírodu v našem nejbližším okolí. Stanou se
z nás tak kamarádi, i když nejsme právě ze stejné třídy, a o to nám jde především - být
pořádná parta!
V pondělí dne 16. září naše školní družina navštívila filmové představení animovaného
příběhu Don Chichot v kině Mír v Berouně. Nevšední příběh nás všechny pobavil a
zaujal. Pohádka byla legrační a pěkná. Všem se nám výlet do kina moc líbil a už se
těšíme na další představení, které se bude konat zase za měsíc.
V úterý 17. září a ve středu 18. září se žáci naší školy vypravili na půldenní výlet do
Kladna, kde navštívili Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna. Byl zde
pro ně připraven velice zajímavý výukový přírodovědný program. Nejprve si vše prožili
žáci IV. a V. třídy a poté i jejich mladší spolužáci z II. a III. třídy. Děti byly vždy rozděleny
do dvou skupin. První skupina se zapojila do záchranných akcí. Žáci a žákyně naší školy
se dozvěděli všechno o tom, co záchranná stanice potřebuje ke svému provozu, a potom
se z nich stali pracovníci záchranné stanice, při čemž si vyzkoušeli správné postupy při
zachraňování zraněných zvířat. Pomocí vysílačky přijímali zprávu o ohroženém, či
zraněném zvířeti, poraněné zvíře v terénu zachránili - vrátili vypadlé ptáče zpět do
hnízda, divoké kachně vyndali ze zobáku rybářský háček, zachránili sovu, která měla
poraněné křídlo a také malého divočáka, kterého srazilo auto. Pak o samotném zákroku
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sepsali hlášení. Druhá skupina si mezitím prohlédla záchrannou stanici AVES, kde měli
možnost seznámit se s funkcí a fungováním stanice a viděli zde celou řadu našich
domácích zvířat, která pocházejí výhradně z našeho českého chovu - husy, kozy, ovce,
prase, slepice, králíky. Zaujali je i další obyvatelé stanice - labutě, poníci, nutrie nebo
veverka. Viděli také hendikepované denní a noční dravce, o kterých se dozvěděli spoustu
zajímavých informací. Potom si obě skupiny programy vyměnily. Každý ze žáků si tak
vyzkoušel na vlastní kůži, jaké je to být záchranářem a zjistil, že se musí nejen rychle, ale
i co nejlépe rozhodnout. Všem dětem se výukové programy opravdu moc líbily a nejedno
z nich by se po právě prožité zkušenosti chtělo stát záchranářem. Všem pracovníkům
záchranné stanice za to moc děkujeme.
V pátek 20. září se děti z I. třídy proměnily v piráty, princezny, kovboje, rytíře, čerty a
další pohádkové a dobrodružné bytosti. Byl totiž karneval. Na programu bylo tancování,
zábavné hry, zpívání u piana, ale stihli jsme si i zábavnou formou procvičit učivo z
matematiky. Karneval se všem líbil a už se těšíme na další podobné akce, kde se naše
hodné děti zase budou moci proměnit na všelijaké tajemné, veselé, hrdinné i strašidelné
bytosti.

Září v Mateřské škole Tmaň
•

•

•
•

Nový školní rok začal v naší mateřské škole samozřejmě slavnostně. První den děti
přivítala pohádka O veliké řepě. Sešli se všechny děti, ty starší i ty nové, pro které to byla
„školková premiéra“. Do mateřské školy nastoupilo 55 dětí, které jsou rozdělené do třech
tříd: 1. třída – Koťátka, 2. třída – Sluníčka a 3. třída - Motýlci. Celý měsíc jsme se
poznávali, učili se společně hrát a každý si tu určitě již našel své kamarády. Věříme, že
se všem dětem se bude u nás líbit, protože naším mottem je „Šťastné a spokojené dítě.“
Pro děti jsou připraveny tři zájmové kroužky:
o výtvarný kroužek;
o hudební kroužek;
o angličtina s úsměvem.
Naše mateřská škola se zapojila do ekologického projektu Zelená škola. Děti se budou
učit třídit odpad, ve škole byl vytvořen prostor pro sběr elektroodpadu a baterií. Naším
cílem je nenásilně posílit ekologické cítění dětí.
Ve středu 25. září 2013 měly děti možnost podívat se, jak se cvičí psi. Tato akce se
konala v hasičském areálu Sboru dobrovolných hasičů Tmaň a byla připravena ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením Hora Tmaň. K této akci se vzhledem k uzávěrce
tohoto čísla OBZORU vrátíme v listopadovém vydání.

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň informuje
Topná sezona začíná, hasiči vyzývají k opatrnosti
Je sice teprve začátek října, ale teploty klesají již tak nízko, že v mnoha domácnostech
aspoň na noc, začali přitápět. Se začátkem topné sezóny každoročně hasiči likvidují zvýšený
počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně
upozorňují na důslednost při jejich údržbě.
I když dnes již k topení spíše než tuhá paliva používáme plyn, jídlo ohříváme v mikrovlnné
troubě a to, že máme na domě komín, už skoro ani nevnímáme, hasiči by tuto domněnku
rychle vyvrátili.
Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům způsobených komíny průměrně tisíckrát.
Loni hasiči během topné sezóny (od 1. října 2012 do 30. dubna 2013) evidují celkem 436
požárů od komínů. Nejvíce z těchto požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně, které
v tomto období způsobily 331 požárů, a jejich celková výše škody se vyšplhala na 13,6
milionů korun.
Od loňského roku hasiči nově do svých statistik zanesli i požáry, které byly způsobeny
vznícením sazí v komíně, ale požár se nerozšířil mimo komín. Hasiči přijeli na místo, požár v
komíně uhasili, komín vyčistili a nic dalšího nebylo potřeba hasit. Takových požárů je
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každoročně více než 600 (viz. tabulka, zde jsou tyto požáry označeny jako dále
nedošetřované).
Požáry způsobené komíny – celkový počet požárů způsobených vadnou údržbou nebo
nevhodnou konstrukcí komína:
Rok/ druh

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Došetřované

263

272

314

318

291

300

Dále nedošetřované

551

647

734

794

629

608

Celkem

814

919

1048

1112

920

908

Do nedávna byly statisticky evidovány jen ty požáry, které měly za následek požár v bytě
nebo domě. Pokud se ale podíváme na výše přiloženou tabulku, ani toto číslo není
v průběhu let nízké (tyto požáry jsou označeny jako došetřované), zvláště když uvážíme, že
dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech (v roce 2012 zemřelo
při požárech v domácnostech 71 lidí).
Pokud se podíváme na příčiny požárů od komínů, jednoznačně vede právě vznícení sazí
v komíně (viz tabulka níže). A to je skutečnost, kterou může každý z nás ovlivnit a
následnému požáru zamezit, pokud si bude pravidelně nechávat komín čistit. Tato
investice v řádu stokorun může ve výsledku uchránit majetek za miliony. A to je prevence,
která se vyplatí.
Příčiny požárů od komínů
Rok/příčina požáru
nevhodná konstrukce
komínu
zazděný trám v komíně
spáry v komíně
jiskry z komína, vznícení
sazí
celkem požárů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75

67

68

81

71

68

73

68
51

44
50

45
45

60
33

59
36

59
32

50
33

133

102

114

140

152

132

144

327

263

272

314

318

291

300

Desatero správného užívání spotřebiče paliv
1. Umístění
Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může
být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit
pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodná.
2. Připojení
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému
topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině
i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.
Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá
součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do
komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a
pravidelné kontrole.
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5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat.
Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého
tepla. Neskladujte palivo v blízkosti spotřebiče či spalinové cesty.
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých
hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba
se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i
respektovat.
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou
povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou
vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci
obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární
ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují,
doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.
Kontrolu komína by měla dělat odborná kominická firma (kominík), která o výsledku
kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Doklad
musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného
provozu. O přezkoušení komína je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva.
Seznam kominíků poskytujících kominické služby v okrese Beroun
Příjmení a jméno

Adresa

Telefon

1.
2.
3.

JINDRA František
KRÁLÍK Ladislav
NEUBAUER Robert

Beroun 2, Okružní 1467
Praha 6 – Řepy, Severýnova 69/10
Zadní Třebáň 26

4.
5.
6.
7.

PŘIBYL Karel
RADA Václav
RÁKOSNÍK Jiří
ŘEZNÍČEK František

Broumy 76
Lužce 8
Hořovice, Hradební 1365
Beroun 2, Švermova 1333

8.

ZAPP Stanislav

Hořovice, 1. máje 755

311 623 213
602 341 536
257 720 332
603 541 595
311 596 450
311 762 027
311 514 035
311 626 194
603 261 037
311 513 238

Jak často by měl být komín kontrolován a čištěn?
To je dáno nařízením vlády, které nabylo účinnost dne 1. ledna 2011. Kontrolu spalinové
cesty podle nového nařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW, je možné provádět i
svépomocí. Čištění by mělo být zaměřeno zejména na odstraňování pevných znečišťujících
částí nahromaděných v komíně.
Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má
provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů
do 50 kW používaných celoročně třikrát ročně. Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče
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na pevná paliva, používané tzv. sezonně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí
jen dvakrát.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a v místech
připojení spotřebiče paliv je řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz" nebo jiným
vhodným způsobem, se kontrola a čištění provádět nemusí.
Jak poznáte, že je komín v pořádku?
Měl by mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být
opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a
musejí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy.
Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m.
Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.
Co dělat, pokud v komíně začne hořet?
Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně
odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl
popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý
písek. Dále bezodkladně nahlaste požár nejbližší ohlašovně požáru či na tel. čísle 150 nebo
112.
Vždy byste měli mít na paměti, že zákon o požární ochraně mluví jednoznačně: „Každý je
povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví
osob, zvířata a majetek;“.
Podrobné informace k této problematice naleznete u SDH Tmaň.
Zdroj:
Vít Hofmann
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
starosta
tisková mluvčí
SDH Tmaň
MV – generální ředitelství HZS ČR

Pozvánka na čtvrtletní pracovní poradu
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň dává na vědomí, že

v pátek dne 1. listopadu 2013 v 17,30 hodin
se uskuteční v hasičské zbrojnici nebo v přísálí kulturního domu

čtvrtletní pracovní porada
•
•
•
•

s tímto programem:
Plán práce – zhodnocení a výhled.
Plán práce Mladých hasičů – zhodnocení a výhled.
Diskuse.
Nábor nových členů.

Informační

servis

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2013.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
• u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V) AC;
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u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větší od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od
kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 501101 a na internetových stránkách http://www.cez.distiribuce.cz . K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena
bezpečnost osob a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V případech vymezených zákonem je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
Dne 24. 9. 2013
Zákaznická linka 840 840 840
www.cezdistribuce.cz
o

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří se konají každou čtvrtou sobotu v měsíci.
V měsíci říjnu se bude mše sv. konat v sobotu 26. října 2013 v 16,30 hodin.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit každou neděli v 8,00
hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15 – 19 týdnů, cena 149 – 175 Kč / kus, v začátku snášky 178 Kč / kus.
Prodej se uskuteční v sobotu 26. října 2013 v 16,20 hodin
ve Tmani v prostoru autobusové zastávky u Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH.
Bližší informace v pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
na telefonních číslech: 728605840, 728165166 nebo 415740719.
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks
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Pozvánka do Galerie Čerťák
Do čtvrtka 17. října 2013 je v Galerii Cerťák otevřená výstava
fotografií Aleny Vykulilové Dětská nemocnice.
Anna Vykulilová (*1953) je česká fotografka. Věnovala se reportáži,
sociálnímu dokumentu – zvláště z nemocničního prostředí, fotografii
aktu, krajiny, vyzkoušela různé fotografické techniky. Ke vzniku výmluvného fotografického
souboru přispěl dlouhodobější pobyt autorky ve zmíněném prostředí. Vlastní hospitalizaci
fotografka a jihlavská rodačka Alena Vykulilová (1953) využila dokonale. Dlouhodobý pobyt
dětí v nemocnici se „teta” z jiného oddělení snažila zpříjemnit tím nejpřirozenějším způsobem
– hrou odkoukanou z počínání lékařů a nemocničního personálu. Hra dětí dokáže totiž
umenšit bolest a pokrátit čas, než se dostaví do nemocnice rodiče. Fotoaparát vedle
vlastního lůžka A. Vykulilovou přitahoval a vybízel rovněž k postižení atmosféry zrodu
nového života. Okamžik, kdy sestřičky přinášely novorozence do náručí svých maminek a
natrvalo zachycené na filmový pás, patří ke snímkům plných lidského štěstí. Prostředí bílých
plášťů bylo pro fotografku impulsem také k návštěvám zdravotnické školy, aby při výuce
budoucích sester dokumentovala jejich snažení. Dokázala přitom objevovat naprosto
obyčejné lidské počínání rozpustilých studentek, ale stejně tak vřelý cit a člověčinu. Žena,
děti a nemoci. Tři pevné stálice, mezi kterými probíhá život člověka. A. Vykulilová byla v
počátcích své tvorby spojena s fotoskupinou OČI, která vznikla na půdě Vysoké školy
dopravní v Žilině v roce 1977. Později se stala jednou ze šesti členek snad jediné ženské
fotoskupiny na světě FEMINA. Je absolventkou „školičky” u prof. J. Šmoka na pražské
FAMU, ale také kurzů v pražském Planetáriu (prof. R. Skopec, akademický malíř Z. Virt, prof.
J. Schlemmer, J. Trojan a další). Americké renomované nakladatelství „TIME-LIFE books”
vydalo v roce 1983 publikaci věnovanou fotografování dětí od zrodu fotografie až po
současnost. Československou fotografii v ní zastupují jen tři autoři – D. Hochová, J. Saudek
a A. Vykulilová.
Zveme Vás do Galerie Čerťák na vernisáž výstavy fotografií Jana Anděla – Krajina
v proměnách času, která se bude konat v sobotu 19. října 2013 v 10,00 hodin. Na
vernisáži zahraje skupina Jarabáci. Výstava je otevřena do čtvrtka 12. prosince 2013.
Mediálními partnery Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Výstava je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Pozvánka do Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích
Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy fotografických aktů a portrétů PODOBY
EVY fotografů Jiřího Steinbacha a Jana Šroubka. Oba autoři přistoupili ke stejnému
tématu rozličným způsobem a vytvořili tak zajímavou kombinaci stylů a pohledů na tradiční
fotografickou disciplinu. Na výstavě shlédnete na plátně zhotovené velkoformátové fotografie
Jana Šroubka a snové akty Jiřího Steinbacha.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek dne 10. října 2013 v 17 hodin v Galerii Magdaleny
Dobromily Rettigové v Zámeckém dvoře ve Všeradicích 1. Vernisáž doplní svým
zpěvem Šárka Pexová za doprovodu Jindry Marka.
Výstava je otevřena do 17. listopadu 2013 od pondělí do pátku od 9,00 do 16,00 hodin
a o sobotách a nedělích od 10,00 do 17,00 hodin. Přijďte se podívat!

Karel Soukup, Řeznictví Zdice, Husova 371
Oznamujeme našim zákazníkům, že prodejna ve Zdicích
je z důvodů vážného úrazu dočasně uzavřena.
Děkujeme za pochopení mimořádné situace!

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2013 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
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Termín
28.+29.9. 2013
5.+6.10.2013
12.+13.10.2013
19.+20.10.2013
26.+27.10.2013
28.10.2013
2.+3.11.2013

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Valta Richard mladší
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Veselá Vladimíra
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Veselá Marie
Hudlice 64
MUDr. Závorová lva
Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Pilmannová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. Tilschová Monika
Liteň, Nádražní 401

Telefon
311 533 384
601 371 200
311 697 659
311 533 447
311 624 375
311 600 220
311 684 138

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň oznamuje všem zákazníkům, že prodej v sezóně 2013 je stále
v plném proudu! Právě teď je to nejvhodnější období navštívit naše Zahradnictví a
vybrat si něco z bohaté a pestré nabídky pro svou zahrádku na podzimní práce!
Prodejní doba v říjnu 2013:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 18,00 hodin;
sobota: 9,00 – 14,00 hodin; v pondělí 28. října 2013 (státní svátek) bude otevřeno
jako v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin.
Začátkem října je stále ještě nejlepší čas na podzimní výsadbu. Nabízíme široký
sortiment stálezelených rostlin, dále vřesy, které jsou vhodné i do truhlíků.
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.
U nás si můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezonní dekorace,
keramiku, svíčky atd. V nabídce máme velký výběr okrasných kamenů a kamínků,
spoustu nové keramiky a dekorace do domácností, tedy i pro ty, kteří nemají zahrádku.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí, a nabízíme nejen krmné směsi pro holuby, kuřata,
nosnice nebo králíky, ale nově i pro psy, kočky, zakrslé králíčky, morčata, andulky a
kanárky.
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.

Sportovní
•

•

informace

I po pěti kolech jsou fotbalisté VČS Tmaň stále bez bodového zisku
Neděle 25. srpna 2013 – 17,00 hodin – 1. kolo – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 3:1 (1:0),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Marx, žluté karty:
Piskáček Kamil, Foltýn Jan, Červenka Jiří, 80 diváků. Další zápasy 1. kola: TJ Litavan
Libomyšl – TJ Čechie Nový Jáchymov 2:7, TJ Tetín – FK Olympie Zdice B 3:0, TJ Baník
Mořina – TJ Broumy 3:3, Vysoký Újezd – Nižbor B 4:4, SK Cembrit Beroun-Závodí –
Lužce 4:2, SK Hudlice – SK Chyňava 2:4.
Sobota 31. srpna 2013 – 10,15 hodin – 2. kolo – TJ VCS Tmaň – SK Hudlice 3:7 (1:4),
branky: Fiala Lukáš, Smíšek Martin, Kincl Michal, rozhodčí zápasu Veverka, 30 diváků,
žluté karty: Hrubý Lukáš, Červenka Jiří. Po dvou odehraných zápasech byli tmaňští
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

fotbalisté jako jediné mužstvo III. A třídy bez bodového zisku a s největším počtem
obdržených branek – 10 – na posledním místě v tabulce. Další zápasy 2. kola: TJ Litavan
Libomyšl – TJ Baník Mořina 2:0, TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Chyňava 1:5, Lužce –
FK Svatá 5:2, FK Olympie Zdice B – SK Cembrit Beroun-Závodí 2:2, Nižbor B – TJ Tetín
1:1, TJ Broumy – Vysoký Újezd 5:3.
V úřední zprávě OFS Beroun ze dne 6. září 2013 se v pasáži z jednání sportovně
technické komise říká, že oddílu VČS Tmaň byla udělena pokuta ve výši 200,- Kč za
neplnění nařízení článku 19 RS (oddíly mají povinnost mít vyvěšený návštěvní řád
stadionu a řád pořadatelské služby na viditelném místě; rozhodčí má povinnost toto
zkontrolovat a uvést do Zápisu o utkání).
Neděle 8. září 2013 – 17,00 hodin – 3. kolo – SK Chyňava – TJ VČS Tmaň 3:1 (2:1),
branku zaznamenal Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Krupa, 250 diváků. Další zápasy 3.
kola: TJ Baník Mořina – TJ Čechie Nový Jáchymov 1:9, Vysoký Újezd – TJ Litavan
Libomyšl 4:1, TJ Tetín – TJ Broumy 2:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – Nižbor B 5:1, FK
Svatá – FK Olympie Zdice B 1:0, SK Hudlice – Lužce 0:2.
Neděle 15. září 2013 – 17,00 hodin – 4. kolo – TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ VČS
Tmaň 2:0 (1:0), rozhodčí zápasu Plecitý, žluté karty: Sulík Jakub, Červenka Jiří, 100
diváků. Další zápasy 4. kola: Lužce – SK Chyňava 2:3, FK Olympie Zdice B – SK Hudlice
2:1, Nižbor B – FK Svatá 5:0, TJ Broumy – SK Cembrit Beroun-Závodí 2:1, TJ Litavan
Libomyšl – TJ Tetín 3:6, TJ Baník Mořina – Vysoký Újezd 3:0.
Sobota 21. září 2013 – 10,15 hodin – 5. kolo – TJ VČS Tmaň – Lužce 1:3 (1:2), jediný
úspěch Tmaně zaznamenal Červenka Jiří, rozhodčí zápasu Kareš, žluté karty: Červenka
Jiří, Haas Radek, Smíšek Martin, Fiala Miroslav mladší, 40 diváků. Po pěti odehraných
zápasech jsou tmaňští fotbalisté jako jediné mužstvo III. A třídy stále bez bodového
zisku. Další zápasy 5. kola: Vysoký Újezd – TJ Čechie Nový Jáchymov 5:4, TJ Tetín – TJ
Baník Mořina 2:0, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Litavan Libomyšl 9:2, FK Svatá – TJ
Broumy 0:2, SK Hudlice – Nižbor B 2:0, SK Chyňava – FK Olympie Zdice B 4:1.
Neděle 29. září 2013 – 16,30 hodin – 6. kolo – FK Olympie Zdice B – TJ VČS Tmaň,
rozhodčí zápasu Závora. Další zápasy 6. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Lužce,
Nižbor B – SK Chyňava, TJ Broumy – SK Hudlice, TJ Litavan Libomyšl – FK Svatá, TJ
Baník Mořina – SK Cembrit Beroun-Závodí, Vysoký Újezd – TJ Tetín.
Sobota 5. října 2013 – 10,15 hodin – 7. kolo – TJ VČS Tmaň – Nižbor B. Další zápasy
7. kola: TJ Tetín – TJ Čechie Nový Jáchymov, SK Cembrit Beroun-Závodí – Vysoký
Újezd, FK Svatá – TJ Baník Mořina, SK Hudlice – TJ Litavan Libomyšl, SK Chyňava – TJ
Broumy, Lužce – FK Olympie Zdice B.
Neděle 13. října 2013 – 16,00 hodin – 8. kolo – TJ Broumy – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 8. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – FK Olympie Zdice B, Nižbor B – Lužce, TJ
Litavan Libomyšl – SK Chyňava, TJ Baník Mořina – SK Hudlice, Vysoký Újezd – FK
Svatá, TJ Tetín – SK Cembrit Beroun-Závodí.
Sobota 19. října 2013 – 10,15 hodin – 9. kolo – TJ VČS Tmaň – TJ Litavan Libomyšl.
Další zápasy 9. kola: SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Čechie Nový Jáchymov, FK Svatá
– TJ Tetín, SK Hudlice – Vysoký Újezd, SK Chyňava – TJ Baník Mořina, Lužce – TJ
Broumy, FK Olympie Zdice B – Nižbor B.
Neděle 27. října 2013 – 14,30 hodin – 10. kolo – TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 10. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Nižbor B, TJ Broumy – FK Olympie
Zdice B, TJ Litavan Libomyšl – Lužce, Vysoký Újezd – SK Chyňava, TJ Tetín – SK
Hudlice, SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá.
Sobota 2. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 11. kolo – TJ VČS Tmaň – Vysoký Újezd. Další
zápasy 11. kola: FK Svatá – TJ Čechie Nový Jáchymov, SK Hudlice – SK Cembrit
Beroun-Závodí, SK Chyňava – TJ Tetín, Lužce – TJ Baník Mořina, FK Olympie Zdice B –
Libomyšl, Nižbor B – TJ Broumy.
Sobota 9. listopadu 2013 – 14,00 hodin – 12. kolo – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 12. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Broumy, TJ Litavan Libomyšl – Nižbor
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B, TJ Baník Mořina – FK Olympie Zdice B, Vysoký Újezd – Lužce, SK Cembrit BerounZávodí – SK Chyňava, FK Svatá – SK Hudlice.
Sobota 16. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 13. kolo – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí. Další zápasy 13. kola: SK Hudlice – TJ Čechie Nový Jáchymov, SK
Chyňava – FK Svatá, Lužce – TJ Tetín, FK Olympie Zdice B – Vysoký Újezd, Nižbor B –
TJ Baník Mořina, TJ Broumy – TJ Litavan Libomyšl.
Tabulka III. A třídy po pátém podzimním kole ročníku 2013 - 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Chyňava
TJ Tetín
SK Cembrit Beroun-Závodí

TJ Broumy
TJ Čechie Nový Jáchymov

Lužce
Vysoký Újezd
SK Hudlice
FK Svatá
Nižbor B
FK Olympie Zdice B
TJ Baník Mořina
TJ Litavan Libomyšl
TJ VČS Tmaň

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
1
1
0
0

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

19:7
14:5
21:9
13:9
23:13
14:10
16:17
12:11
6:13
11:12
5:11
7:16
10:26
6.18

15
13
10
10
9
9
7
6
6
5
4
4
3
0

Bilance tmaňských fotbalistů v novém ročníku III. A třídy ročníku 2013/1014 je zatím …
Bilance tmaňských fotbalistů v novém ročníku III. A třídy ročníku 2013/1014 je zatím po
pátém kole více než tristní – nulový bodový zisk a poměr branek 6:18! Jenom slabou
útěchou je asi fakt, že zejména zápasy VČS Tmaň venku se řadí v tomto ročníku zatím mezi
nejnavštěvovanější – 250 diváků se přišlo podívat na zápas v Novém Jáchymově a 100
diváků v Chyňavě. Zatím jediné vysvětlení nedůstojných výsledků jsme se dočetli
v pravidelném shrnutí sportovních výsledků III. A třídy v úterním vydání Berounského deníku
ze dne 3. září 2013, kde se v první větě komentáře k porážce tmaňských fotbalistů 3:7 doma
s Hudlicemi uvádí, že mužstvo VČS Tmaň nastoupilo bez pěti opor z ročníku minulého.
Existují sice i oficiální webové stránky fotbalového oddílu TJ VČS Tmaň, ovšem ani ty
žádnou aktuálností neoplývají – nejnovějším uváděným sportovním výsledkem je informace
o prvním jarním zápase minulého ročníku s Novým Jáchymovem v dubnu letošního roku a
hned vedle jsou informace o tom, jak mohou rodiče přihlásit své ratolesti do mužstva
mladších žáčků, které však již před delší dobou bylo odhlášeno ze soutěže. Ve Tmani máme
v současnosti určitě díky stotisícovým investičním nákladům z rozpočtu obce jedno
z nejlepších hřišť na okrese, dosahované výsledky našich fotbalistů ve III. A třídě jeho
ozdobou ale nejsou. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, by mělo znát vedení oddílu
kopané a hráči sami. Doufejme, že snad v blízké budoucnosti nastane zásadní obrat ve hře
VČS Tmaň a hráči vymažou bodový deficit, neboť jinak by na ně opět po několika letech
čekala IV. třída, a z ní by se současnou předváděnou hrou zpět vraceli jenom těžko. Naděje
na zlepšení umírá poslední. Věřme, že lepší časy v tmaňské kopané na sebe nenechají
dlouho čekat …
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