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Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Tmaň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční
v sobotu 27. ledna 2018 od 11:00 hodin v hostinci Na Myslivně na Louníně.
Odvoz ze Tmaně na Lounín bude zajištěn v 10:40 hodin vozidlem SDH Tmaň.

Dětské centrum Světlušky při Náboženské obci Církve československé
husitské ve Tmani za podpory Obecního úřadu ve Tmani
srdečně všechny zve v neděli 4. února 2018 na

1. MASOPUSTNÍ PRŮVOD VE TMANI
Sraz v 14:00 před Kulturním domem v maskách
(předpokládaný závěr v 16:00).
Žádáme naše milé spoluobčany, aby děti podpořili a připravili pro masky
něco dobrého, milý úsměv a otevřené dveře jistě naše nejmenší potěší též.

Plesová sezóna 2018 ve Tmani pokračuje …
Pozvánka na hasičský bál
Základní organizace Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
zve občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na tradiční

104. hasičský bál,
který se koná v sobotu 17. února 2018 v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA.
Zahájení ve 20,00 hodin. Bohatá tombola. Vstupné 70,- Kč.
Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly
v Kulturním domě ve stejný den od 10:00 do 12:00 hodin dopoledne.
Šťastný nový rok 2018 přejí
a na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí dne 11. prosince 2017
V pondělí dne 11. prosince 2017 se konalo od 19:00 hodin poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň v kalendářním roce 2017. Na stránkách lednového vydání
OBZORU byly otištěny základní materiály z tohoto jednání. Dnes přinášíme ten poslední –
schválený rozpočet obce Tmaň na rok 2018.

Rozpočet obce Tmaň na rok 2018
I.

ROZOČTOVÉ PŘÍJMY
Položka

Daňové příjmy
Pěstební činnost
Rybářství
Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Využití volného času dětí a
mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
Převody vlastních fondů
v rozpočtech územní úrovně
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice
Pitná voda
Základní škola
Škola v přírodě
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních
památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a
sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a
mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
– dotace spolkům
Ostatní ústavní péče – dotace
Domova důchodců Zdice

Schválený
rozpočet 2017
15.552.500
396.500
15.000
2.500

Rozpočet 2017
po změnách
18.125.306
396.500
15.000
2.500

Rozpočet 2018

15.000
215.000

43.000
215.000

45.000
25.000

870.000
210.000
2.000
152.000

870.000
257.000
2.000
192.350

800.000
260.000
1.000
234.000

200.000
200.000
101.000

200.000
200.000
108.000

170.000
192.000
107.000

200.000

700.000

700.000

18.131.500

21.329.156

18.381.000

170.000
2.260.000
40.000
368.000
60.000
41.000
36.000
50.000

170.000
2.205.845
40.000
1.795.800
60.000
41.000
36.000
50.000

10.000
8.070.000
20.000
1.847.500
60.000
39.000
28.000
20.000

40.000
18.000

40.000
18.000

15.000
19.000

154.000
58.000

263.355
65.700

82.600
65.000

885.000
540.000

1.082.000
1.038.492

2.081.000
1.245.000

43.200

50.000

15.000

15.000

15.000
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15.809.500
20.000
15.000
2.500

Pomoc zdravotně postiženým a
chronicky nemocným
Podpora individuální bytové
výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezpečných a
komunálních)
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
Ochrana obyvatelstva
Ostatní správa v oblasti krizového
řízení
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
Převody vlastních fondům
v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Ostatní činnost jinde nezařazená

5.000

5.000

5.000

143.000

143.000

52.000

520.000
518.000
1.418.000

420.000
569.500
1.688.846

700.000
754.000
1.602500

60.000
1.020.000
150.000

60.000
1.130,46
150.000

498.000
60.000
1.070.000
150.000

448.000

448.000

40.000

760.000

182.850

210.000

1.000
2.306.000
5.000
15.000

1.000
2.376.624
5.000
15.000

1.000
2.615.400
5.000
15.000

346.000
1.187.500
2.382.000
45.000

1.278.200
1.187.500
2.429.850
45.000

268.000
1.213.500
2.557.000
20.000

200.000

743.000

200.000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

650.000
45.000
18.797.500

644.000
78.127
22.795.156

Použití zůstatku z minulých období
Jedná se o schodkový rozpočet
Rekapitulace
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
Příjmy celkem
Třída 5
Třída 6
Výdaje celkem
Třída 8
Financování celkem

650.000
73.226
26.426.726
8.045.726

15.372.500
1.709.000
850.000
200.000
18.131.500
13.197.500
5.600.000
18.797.500
666.000
666.000

16.851.200
1.833.850
850.000
1.794.106
21.329.156
14.938.599
7.856.557
22.795.156
1.466.000
1.466.000

15.609.500
1.291.500
780.000
700.000
18.381.000
15.066.726
11.360.000
26.426.726
8.045.726
8.045.726

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konané v pondělí dne 8. ledna 2018
V pondělí dne 8. ledna 2018 se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zde jsou základní materiály z tohoto jednání – zápis a usnesení. Na programu bylo
projednání a schválení strategického rozvojového dokumentu „Plán rozvoje obce“ a podání
žádostí o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.
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Zápis č. 1/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 8. 1. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončilo ve 20:30
hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 13 zastupitelů. Zasedání se zúčastnilo
17 občanů obce.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Pavel Pavlásek ml. (starosta obce), Jan Plátěnka (místostarosta
obce), Antonín Kiml (místostarosta), Jiří Eschner, Martina Ježková, Jaroslav Karmazín, Mgr.
Miroslava Kepková, Mgr. Hana Laňová, Mgr. Pavel Pavlásek st., Jarmila Rysová, Josef
Sakáč, Roman Sudík a Zdeněk Vinš.
Omluvení zastupitelé: Petra Reková a Slavomír Malík
K bodu 1. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek
ml.
Schválení, popř. doplnění programu
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s navrženým programem a návrhem jeho doplnění –
za bod 4 doplnit Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“ a za bod 5 doplnit Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup informačního a
svolávacího zařízení jednotky SDH.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Strategický rozvojový dokument „Program rozvoje obce“
4. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“.
5. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup informačního a svolávacího zařízení
jednotky SDH.
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení
Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byly navrženy Jarmila Rysová a Mgr. Miroslava Kepková. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Jiří Eschner a Mgr. Pavel Pavlásek st.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Jarmilu Rysovou a Mgr. Miroslavu
Kepkovou a ověřovateli zápisu Jiřího Eschnera a Mgr. Pavla Pavláska st.
K bodu 3.
Strategický rozvojový dokument „Program rozvoje obce“
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil verzi dokumentu „Program rozvoje obce“,
kterou mají zastupitelé obce před sebou. Na úvod vysvětlil, proč se tento dokument
zhotovuje a proč by se měl vytvořit. Z tohoto dokumentu by mělo vyplývat, kam by se obec
mohla ubírat a co by bylo dobré v obci udělat. Neměl by to být dokument, který dává
povinnost tyto věci vytvořit, ale nějakým způsobem hodnotit stav a budoucí vývoj obce.
Starostův vztah k tomuto dokumentu se v průběhu vytváření proměňoval. Chodili za ním
různí externisté, kteří nabízeli zhotovení tohoto dokumentu, nakonec se na za začátku roku
2017 rozhodlo, že se dokument vytvoří svépomocí. Tento dokument, který mají zastupitelé
před sebou je výsledkem činnosti, která probíhala v roce 2017. V dokumentu, který mají
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zastupitelé před sebou, jsou zeleně vyznačeny změny, které byly učiněny po posledním
zasedání zastupitelstva obce. Starosta obdržel několik poznámek k poslední části tohoto
dokumentu, která byla do dokumentu doplněna.
• Rozeslaný rozvojový dokument „Program rozvoje obce“ byl připomínkován Martinou
Ježkovou. U některých bodů chybí provazba s rozpočtem na rok 2018, a zda je
zohledněn střednědobý výhled. Např. oprava kapličky a hasičské zbrojnice na Lounínské
návsi na dva roky v plánu 100 tis. Kč v rozpočtu na rok 2018 400 tis. Kč. Martinu Ježkovu
dále zajímalo, na základě čeho byly stanoveny částky např. na víceúčelové sportovní
hřiště, bezbariérový přístup v základní škole, WC pro imobilní žáky, rekonstrukce plochy
před kulturním domem, veřejný prostor návsi na Louníně, oprava domku zahradníka,
úprava a dopravní řešení křižovatky u zámku a rekonstrukce požární nádrže.
• Starosta odpověděl na dotaz ohledně provazby s rozpočtem na rok 2018, kde je oprava
kapličky a hasičské zbrojnice na Louníně rozpočtována na vyšší částku, než je v tomto
dokumentu. Existuje mnoho přístupů, jak objekty opravit. Objekty se opraví v nejnutnější
míře, tzn. omítky, nátěry atd.
• J. Karmazín: Jaké připomínky byly a co vše se změnilo v dokumentu?
• Starosta zmínil změny ohledně teoretické části, kde byla upravena data a letopočty, byl
aktualizován počet obyvatel a věkový průměr. Dále ve zkratce představil aktivity, o
kterých se zmiňovala M. Ježková.
• J. Rysová: Dotaz ohledně poslední kapitoly dokumentu. Jak bude realizováno, že za
monitoring a sledování PRO zodpovídá zastupitelstvo obce? Můžeme napsat, že
odpovídá konkrétní zastupitel.
• Kiml: Za monitoring a sledováni plnění PRO zodpovídá rada obce.
Úprava poslední kapitoly - bodu B.3 Podpora realizace programu
• V realizaci programu rozvoje obce se pozměňuje první věta na: Realizaci Programu
rozvoje obce 2018-2023 zajišťuje zastupitelstvo v čele se starostou obce.
• V monitoringu programu rozvoje obce se mění první věta na: Za monitoring a sledování
plnění PRO zodpovídá rada obce.
• V aktualizaci programu rozvoje obce se mění druhá věta na: Tyto aktualizace budou
prováděny podle potřeby.
Hlasování o Strategickém rozvojovém dokumentu „Program rozvoje obce“:
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2 (Ježková,
Karmazín)
Zastupitelstvo obce schválilo Strategický rozvojový dokument „Program rozvoje obce“.
K bodu 4.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“.
Po schválení žádosti o dotaci z programu MMR na stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“ a připravování dokumentů, se narazilo na podmínky programu a daleko lépe pro
přístavbu zázemí sportoviště ve Tmani odpovídá právě dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. V této dotaci
bychom mohli dosáhnout na 500 000 Kč. Termín podání žádostí je od 22. do 31. ledna 2018.
Starosta dále konstatoval, že nám nic nebrání podat žádosti obě.
Hlasování o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí sportoviště ve
Tmani“.
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí
sportoviště ve Tmani“.
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K bodu 5.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na
nákup infomačního a svolávacího zařízení jednotky SDH.
Sbor dobrovolných hasičů ve Tmani nedisponuje svolávacím systémem. Doposud se hasiči
při výjezdu svolávají prostřednictvím mobilních telefonů.
Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 22. ledna do 31. ledna 2018.
Hlasování o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup informačního a svolávacího
zařízení jednotky SDH:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
K bodu 6.
Diskuse:
• Frühling J.: Dotaz ohledně žádosti na dotaci. Potřeboval bych slyšet nějaký termín, kdy
budeme moci začít stavět, ať už ve variantě A (s dotací) nebo variantě B (bez dotace –
svépomocí).
• Mgr. Pavel Pavlásek ml.: U dotací ze Středočeského kraje je realizace projektu do 1 roku
od podepsání smlouvy. J. Frühling navrhoval realizaci svépomocí, při níž by byly
odpracovány nějaké brigádnické hodiny.
• Vinš Z.: Teď se nedá říct např. termín začátkem března? Leden a únor je na stavební
práce špatný. V březnu už by se dalo něco začít.
• Frühling J.: Konstatoval, že chápe pana starostu, že nedokáže přesně odpověď, protože
některé dotační programy si dávají jako podmínku, že nesmíte začít stavět, dokud
nebude dotace schválena. Ale jde mu jen o to, aby se celá záležitost netáhla až do
července, kdy stavbu nelze zrealizovat v takovém rozsahu, jak bychom chtěli. Pokud se
řekne, že můžeme předběžně počítat s prvním březnem, tak je to datum, který je pro
sportovce dostačující a ti se podle toho zařídí. Myšlenka realizovat projekt svépomocí je
hezká, ale stejně se musíme nějak domluvit, jak budeme postupovat, neboť musíme
zajistit stavební dozor a stavební deník.
• Vinš Z.: Stavební deník se nechá předělat, že se např. o měsíc posune.
• Frühling J.: Konstatoval, že sehnat stavební dozor nebude úplně nejjednodušší. Je
potřeba si udělat harmonogram na celou sezónu. Budou domácí zápasy, jiné aktivity na
hřišti, Dětský den atd. Nechceme být ve fázi, abychom se báli, že nám děti spadnou do
výkopu apod.
• Sakáč J.: Tady se konkrétně jedná o dotaci ze Středočeského kraje. Zažili jsme dotace
z Ministerstva školství na údržbu tenisových kurtů, oplocení apod. Podaná žádost
v listopadu předloňského roku. Do září se nedělo nic, v říjnu nám pan ministr řekl, že tato
dotace padá. Podmínky pro dotaci jsou nesmyslné a musí se to celé přepracovat. Během
týdne bylo rozhodnutí a vydal dotaci takovým způsobem, že měly nárok pouze spolky
podružné, tzn. sokolové. Tělovýchovné jednoty byly bez šance dostat tuto dotaci. To je
asi jedna z věcí, která bude v dotacích ze Středočeského kraje jiná. Veškeré stavby na
fotbalovém hřišti se vždy dělali svépomocí.
• Kepková M.: Je něco nového ohledně zámku?
• Mgr. Pavel Pavlásek ml.: Zadal jsem vypracování objemové a provozní studie a statický
posudek. V průběhu ledna a února bychom měly mít nějaké výsledky. Budova se
zapečetila, protože se opakovaně objevovaly nějaké návštěvy. Majitel mne nekontaktuje,
ale pouze makléř.
• Plátěnka A.: Když jste zapečetili zámek, budete to fakturovat majiteli?
• Mgr. Pavel Pavlásek ml.: Udělali jsme to svépomocí.
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Plátěnka A.: Je to soukromý majetek a vy podle stavebního zákona, pokud tam
provedete nějakou úpravu (záchrannou akci), tak byste to měli fakturovat majiteli.
Kontaktovali jste jako obecní úřad stavební úřad?
Pavlásek ml.: Stavební úřad jsme nekontaktovali.
Plátěnka A.: Podle stavebního zákona tuto povinnost máte. Stavební úřad byste měly
kontaktovat, a pokud tak neděláte, nejednáte podle stavebního zákonu. Dávat peníze do
cizí stavby je sice hezká věc, ale není to správné. Spíše to vypadá, že se snažíte majiteli
vyhovět.
Mgr. Pavel Pavlásek ml.: Můžeme to dát do usnesení, že vstoupíme do jednání se
stavebním úřadem.
Frühling J.: Nechal sem svojí cestou prověřit majitele a koncem měsíce bych měl mít
výsledky a myslím, že se budeme všichni divit.
Ježková M.: Pokročilo nějak jednání se spoluinvestory, s obcemi, popř. s někým, kdo by
šel s námi do koupi zámku?

K bodu 7.
Usnesení a závěr
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. předal slovo předsedkyni návrhové komise paní Mgr.
Miroslavě Kepkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané
dne 8. ledna 2018 od 19:00 hod.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání ve 20:30 hod. zakončené.
Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 8. ledna 2018
I.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Strategický rozvojový dokument „Plán rozvoje obce“ v předložené podobě
s úpravou bodu B.3., kde se pozměňuje první věta v odstavci Realizace programu
rozvoje obce na: Realizaci Programu rozvoje obce 2018 – 2023 zajišťuje
zastupitelstvo v čele se starostou obce. V odstavci Monitoring programu rozvoje
obce se mění první věta na: Za monitoring a sledování plnění PRO zodpovídá
Rada obce. V odstavci Aktualizace programu rozvoje obce se mění druhá věta
na: Tyto aktualizace budou prováděny podle potřeby.
2) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence na akci „Přístavba zázemí sportoviště
ve Tmani“.
3) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup informačního a svolávacího
zařízení jednotky SDH.

II.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
2) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.
3) Vstoupit do jednání se Stavebním úřadem ohledně úprav a zabezpečovacích
prací v zámeckém areálu.
4) Sestavit harmonogram realizace „Přístavby zázemí sportoviště ve Tmani“.
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Poplatky za rok 2018
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2018 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby
následujícího variabilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 +
č.p.

Tisková zpráva – cena vodného a stočného na rok 2018.
Beroun, 5. prosince 2017.
Zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák se v úterý 5. 12. sešli na
schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun. Hlavními tématy jednání byly investice
a ceny vodného a stočného na rok 2018.
Podle očekávání se zvýšila cena vody nakupované z Prahy, ale berounští vodohospodáři se
na něj podle ředitele společnosti Jiřího Paula dobře připravili. Ačkoliv se cena pražské vody
zvedá o téměř 1,4 Kč za jeden metr krychlový, regionální cena pro Berounsko a Hořovicko
se změní jen o 35 haléřů. A to navíc v příštím roce vlivem inflace porostou i další náklady.
Jak je možné čelit takovému cenovému skoku? „V mnoha položkách se nám daří šetřit
náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které
snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu,“ vysvětluje Paul.
VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic, například rekonstrukci
vodojemů v Berouně, Loděnici a Jinočanech, výměnu vodovodu pro největší berounské
sídliště nebo rozšíření čistírny odpadních vod Žebrák. V Hořovicích se do poslední etapy
dostává komplexní řešení odvádění vod z lokality Stareč, se kterým souvisí řada investic
dohromady za více než 50 miliónů korun. V dalších letech bude pokračovat postupná obnova
technologie na dvou největších čistírnách v regionu – v Berouně a v Hořovicích. Zejména
investice se promítají nejvíce do úpravy regionálního stočného pro rok 2018, které bude
vyšší o 95 haléřů.
Investování do obnovy majetku odpovídá dlouhodobé strategii, na které se akcionáři dohodli.
„Bez řádné obnovy bychom zanechali dluh, který by se stejně musel v budoucnu splatit,“ říká
Roman Badin, technický ředitel VAK Beroun a dodává, že i tak cena regionálního stočného
pro příští rok, 37 Kč za kubík odpadní vody, patří k nejnižším v regionu. Proč tomu tak je? „U
malých čistíren odpadních vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky
projevuje povinná tvorba rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá státní fond pro životní
prostředí,“ odpovídá Badin. V regionální ceně se investuje postupně a dlouhodobě. Navíc je
na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada
velkých podniků. S tím se malé obce nemohou srovnávat.
Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2017 tak bude 83,40
Kč/m3 bez DPH. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3.
Platba za vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč s DPH na
osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2975 Kč na osobu za rok, tj.
248 Kč za měsíc.
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Přehledná tabulka s cenami:
Bez DPH
Vodné
Stočné
Celkem

Včetně DPH
Vodné
Stočné
Celkem

2017
Kč/m3
46,05
36,05
82,10

2018
Kč/m3
46,40
37,00
83,40

Meziroční změna
Kč/m3
0,35
0,95
1,30

Meziroční změna
%
0,76
2,64
1,58

2017
Kč/m3
15%
52,96
41,46
94,42

2018
Kč/m3
15%
53,36
42,55
95,91

Meziroční změna
Kč/m3

Meziroční změna
%

0,40
1,09
1,50

0,76
2,64
1,58

Průměrná spotřeba 3členné domácnosti (85 l/osoba/den)
Náklady na pitnou vodu a odvádění odpadních vod
Náklady na pitnou vodu a odvádění odpadních vod
Meziroční navýšení
Meziroční navýšení
Náklady na 1 litr pitné vody v roce 2018
(zahrnuje i následné čištění vody odpadní).
Náklady na osobu za den při spotřebě 100 l/den

93 m3/rok
8.927,- Kč/rok
744,- Kč/měsíc
139,- Kč/rok
12,- Kč/měsíc
0,096 Kč/litr
9,59 Kč/den.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek v roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
•

•

•

•

V úterý 19. prosince měli naši kamarádi z mateřinky velmi náročný den. Dopoledne měli
generálku svého vánočního vystoupení před námi školáky. Moc se jim to povedlo a my
jsme jim dlouho a hodně nahlas tleskali. Odpoledne si to už naostro zopakovali před
obecenstvem tvořeným maminkami, tatínky, babičkami, dědečky a ostatními příbuznými,
kteří byli jistě na své ratolesti pyšní, a jejich vystoupení je určitě chytlo za srdíčka.
Ve středu 20. prosince 2017 jsme si ve škole opět připomněli blížící se Vánoce a spolu s
dětmi z kroužku Notičky pod vedením paní Leony Kopačkové jsme se na chvíli zastavili a
zazpívali si několik krásných koled za doprovodu známých i méně známých hudebních
nástrojů. Celé vystoupení bylo velmi krásné, našim spolužákům z Notiček jsme vřele a s
nadšením zatleskali a moc za něj všem děkujeme.
Pro naši školu byl čtvrtek dne 21. prosince 2017 sváteční. Byli jsme totiž pozvání do
Sboru Církve československé husitské na vystoupení Světlušek. V úvodu nás paní
farářka krátce seznámila s kostelem, ve kterém se vystoupení konalo. Poté jsme si
zazpívali s Anetou Špačkovou několik vánočních písní a koled. Následovalo vystoupení
Světlušek. Shlédli jsme a vyslechli vánoční příběh, který byl celý rýmovaný. Viděli jsme
výborně nastudované vystoupení, které děti prožily s nadšením. Velké poděkování patří
taktéž Matyášovi Hornému, který na poslední chvíli nahradil nemocného herce. Na závěr
vystoupení jsme si opět zazpívali a paní farářka nám popřála krásné svátky se slovy
Láska je Pravda, a proto se mějme rádi a rozdávejme lásku do širokého okolí.
Všichni máme rádi pohádky a filmy s dobrým koncem, a tak jsme dostali takový hudební
film - Chipmunkové 3 - jako předvánoční dárek od našich paní učitelek a moc jsme se na
něj těšili. (Tedy, myslíme si, že se na něj těšily i paní učitelky, protože ty chodí do kina
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•
•

•
•

rády úplně stejně jako my!) Celý den jsme si opravdu krásně užili a za dáreček
děkujeme. Teď už se těšíme na Vánoce a všem lidem přejeme jen to nejlepší...
V úterý odpoledne dne 9. ledna 2018 se konaly třídní schůzky jednotlivých tříd. Na
programu byl prospěch a chování za první pololetí, informace o škole v přírodě a
plaveckém výcviku v Plavecké škole KAPKA HOŘOVICE a školní akce.
Náš dodavatel projektu Ovoce a mléko do škol firma BOVYS nám poslala do tříd
kamaráda Bovýska. Bovýsek si s námi povídal o ovoci, zelenině i mléčných výrobcích.
Potom jsme soutěžili ve znalostech, které jsme si před tím zopakovali. Odměna nás
neminula! Každý z nás si domů odnese „zeleninové a ovocné“ pexeso, které nám
pomůže také ve zdokonalování anglického jazyka, protože všechny názvy ovoce a
zeleniny jsou nejen v češtině, ale i v angličtině. Bovýsku, díky, zase někdy ahoooooj!
Sběr víček pro Tomáška už skončil. Všem, kteří pomáhali, moc děkujeme!
Ve čtvrtek 18. ledna proběhly ve všech třídách naší školy ochutnávky exotického a
prémiového ovoce a zeleniny v rámci doprovodných opatření projektu „Ovoce a zelenina
do škol". Všichni žáci se nejenom seznámili s tím, jak některé více či méně známé ovoce
a zelenina vypadá a k čemu se nejlépe hodí nebo používá, ale zjistili také, jak voní či
chutná například cherimoya, nashi, physalis, kumquat, granátové jablko, karambola,
mochyně nebo avokádo, bílá ředkev, polníček či rukola. Některé chutě nám byly známé,
některé nás překvapily, něco nám chutnalo více a něco méně, ale všem se tato akce moc
líbila a už se těšíme, že o ní budeme doma vypravovat.

Leden v Mateřské škole Tmaň
•
•
•
•

V měsíci lednu jsme se ve školce věnovali pohádkám. Pohádky jsme si četli, vyprávěli,
ilustrovali, řadili děj podle posloupnosti a hráli pohádkové hry.
Dne 30. ledna za námi do školky přijelo divadélko A Šmytec s představením O čem sní
beránci. Příběh byl zaměřen na přátelství a mezilidské vztahy. Děti příběh zaujal. Už
nyní se těší, až se k nám divadlo znovu vrátí s novým příběhem.
Všichni teď čekáme na opravdovou zimu, abychom si užili zimních radovánek.
V únoru připravujeme ve školce jako každoročně karneval, na který se všichni moc
těšíme

Volba prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Hlasování v I. kole (tučně vytištěni kandidáti postupující do II. kola, které se uskuteční ve
dnech 26. a 27. ledna 2018):
Tmaň:
Voliči v seznamu
Volební účast v %
Platné hlasy

903
58,58
517

Vydané obálky
Odevzdané obálky
% platných hlasů

529
528
97,92

Vylosované číslo

Jméno, příjmení kandidáta

Počet hlasů

1.

Ing. Mirek Topolánek,
61 let, manažer, kandidát navržený senátory.
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog,
kandidát navržený občankou České republiky.
Mgr. Pavel Fischer,
52 let, diplomat, kandidát navržený senátory.
RNDr. Jiří Hynek
57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a
bezpečnostního průmyslu České republiky, kandidát
navržený poslanci.
Mgr. Petr Hannig
71 let, vydavatel a producent, předseda strany,
kandidát navržený poslanci.
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2.

3.
4.

5.

10

69

38
7

5

6.
7.

8.

9.

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.
74 let, podnikatel, kandidát navržený poslanci.
Ing. Miloš Zeman
73 let, ekonom,
kandidát navržený občankou České republiky.
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký
pracovník, kandidát navržený senátory.
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. H. c.
68 let, fyzikální chemik,
kandidát navržený občanem České republiky.

6
213

43

122

Jak hlasovali voliči v I. kole v sousedních obcích:

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

Ing. Mirek Topolánek
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Fischer
RNDr. Jiří Hynek
Mgr. Petr Hannig
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.
Ing. Miloš Zeman
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
Voliči v seznamu
Volební účast v %

Suchomasty

Koněprusy

Málkov

Bykoš

Vinařice

5
29
18
0
2
1
107
8
63
364
64,56

15
11
11
1
1
3
41
9
34
184
69,02

0
9
6
1
0
0
26
5
17
89
73,03

6
6
13
0
0
0
57
8
35
182
68,68

2
7
8
0
0
0
31
0
14
81
76,54

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
II. kola volby prezidenta České republiky
Starosta obce Tmaň podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje
1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Kulturním domě ve
Tmani pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
Ve Tmani, dne 17. ledna 2018.
Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce

Nové autobusové jízdní řády
V neděli dne 10. prosince 2017 začaly platit nové jízdní řády autobusové a vlakové
dopravy. Na následujících třech stránkách přinášíme aktuální jízdní řády
autobusových spojů mířících z/do Tmaně do/z Berouna:
• C14 210014 Beroun – Suchomasty – Bykoš;
• C23 210023 Beroun – Suchomasty – Libomyšl;
• C25 210025 Beroun – Hostomice.
Tyto i všechny další platné jízdní řády spojů zajišťovaných akciovou společností
PROBO BUS najdete na webových stránkách této společnosti v sekci Jízdní řády.
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12

13

14

Vzpomínka na pana mlynáře Jiřího Havlíčka
Dne 28. února 2018 uplyne přesně 100 let od narození pana Jiřího Havlíčka, mlynáře
z Havlíčkova Mlýna. Zároveň si tento rok v dubnu připomeneme 20 let od jeho úmrtí
(22. dubna 1998).
Jeho život rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. Narodil se ve mlýně, jako
třetí dítě manželům Josefu a Zdeňce Havlíčkovým, a tím mu tak trochu bylo jeho
budoucí povolání vloženo do kolébky. Již první dny jeho narození byly velice
dramatické, neboť do mlýna vtrhla jedna z četných německých kontrol. Bylo třeba
předložit řádně vedené účetní knihy a také stav skladovaného obilí musel odpovídat
stavu účetnímu. To byl téměř vždy problém, protože lidé za I. světové války byli
hladoví, mouku potřebovali a tak se mlelo načerno. Pytle s obilím se tajně nosily
k potoku a schovávaly se podél břehů. Přes velice těžké válečné chvíle přišla doba
první republiky a také doba dětství a školních povinností ve tmaňské škole.
Jako děti často vzpomínáme na dědečkovo vyprávění o zajímavých lidech, kteří do
mlýna přicházeli jako krajánci, vyprávěli různé příběhy a společně všichni
muzicírovali. Hodně se hrálo, zpívalo a tancovalo. Každý ze sourozenců hrál na
nějaký hudební nástroj. V rybníce se plavalo, v zimě se bruslilo, hrál se fotbal, tenis,
ping-pong, střílelo se do terčů a v zimě se také lyžovalo. Poslouchala se hudba na
gramofonu, jezdilo se na koních a všichni se zajímali o technické novinky a také se
debatovalo o politice.
Po absolvování tmaňské školy postoupil dědeček na berounské gymnázium, kam
dojížděl denně na kole. Sestra Zdeňka se po studiích na gymnáziu provdala za
profesora Karla Rosu a odstěhovala se do Prahy. Starší dědečkův bratr Josef
studoval práva, později se stal prokurátorem a bydlel se svou rodinou ve vile nad
mlýnem.
V roce 1930 zemřel jejich tatínek, maminka po něm převzala mlýn a potřebovala
zajistit nástupce. Proto vyslala dědečka do mlynářské školy do Břeclavi. Po
absolvování školy mlynařil spolu se svou matkou Zdeňkou a v roce 1941 se ve
tmaňském husitském kostele oženil s Karolínou Petákovou ze Tmaně, která mu
věrně stála po boku i v krutých dobách druhé světové války a i v dobách
poválečných, které se v krutosti mnohdy s těmi válečnými vyrovnaly. Lidé po válce
ocenili zásluhy rodiny. A snad právě proto nebyli Havlíčkovi ze mlýna vyhnáni,
dědeček ale musel jít pracovat do lomů, kde obsluhoval vrtací soupravu. Mlýn byl
zesocializován a převzalo ho JZD Bykoš. Později se mohl dědeček vrátit a pracovat
ve mlýně, vyrábět krmné směsi pro JZD. Miloval život a nikdy příliš nelpěl na
majetku. Snad i proto byl vždy plný optimismu. Výborně zpíval a hrál na housle,
zpíval ve sboru. V neděli chodil do kostela, kde se svým přítelem Ivanem Koulou
hudebně doprovázeli bohoslužby.
Manželé Havlíčkovi vychovali dvě dcery a i přes veliké životní trampoty byli vždy
optimisté a život milovali. Dědeček odcházel ze života po dlouhé a těžké nemoci 22.
dubna 1998, vysláblý a přesto spokojený z toho, že je právě krásný jarní den – jeho
včelky za oknem bzučely, že jsme všichni u něho a jeho nečekaným posledním
přáním bylo otevřít lahev šampaňského. Všichni jsme si s ním připili, a i když on už
nemohl pít, alespoň si k vínu přivoněl a poté umřel babičce v náručí.
Nikdy na něho nezapomeneme.
Děkujeme všem za vzpomínku – rodina Havlíčkova.
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Nástěnný kalendář Lhoist 2018
Akciová společnost Vápenka Čertovy schody, která je organizační jednotkou belgické
nadnárodní společnosti Lhoist, si vydala firemní nástěnný kalendář na rok 2018 s
názvem Český kras, kde autorem snímků je fotograf Martin Majer.
Martin Majer (*1973) informatik a fotograf. Jeho profese, zájem o neživou i živou
přírodu a rozvoj digitální fotografie ho po roce 2000 nasměrovaly právě
k fotografování. Prvotní byl zájem o fotografování v podzemí přirozeném, jeskyních, i
umělém, tedy nejrůznějších dolech, sklepeních a podobně. Experimentoval s různými
druhy osvitu. Tyto práce vyústily do několika knižních publikací o podzemí Prahy,
Českého krasu i obecně celých Čech. V posledních letech jsou u něj ale častá i
témata krajiny na povrchu a živé přírody, rád ale fotografuje i v industriálním
prostředí. Byl také autorem nebo spoluautorem několika fotografických výstav.
www.martinmajer.cz .
V kalendáři je třináct velkoplošných fotografií z Českého krasu, kde na větší části
z nich můžeme vystopovat určitý vztah s Tmaní nebo s jejím nejbližším nebo trochu
vzdálenějším okolím. Snadno to pochopíte, pokud si pozorně přečtete text pod
jednotlivými snímky:
• Foto na titulní straně: Axamitova brána (s navazující jeskyní Ve vratech) je
nejznámější a největší přírodní skalní branou v Českém krasu. Vznikla
krasověním podél mohutné kalcitové žíly.
• Leden: Děravá jeskyně na Kotýzu byla osídlena již v paleolitu, o čemž svědčí i
nálezy břidlicových destiček s rytinami zvířat.
• Únor: Při procházení opuštěnými lomy na jižním úbočí Zlatého Koně se dají
objevit kouzla zimní přírody.
• Březen: Poslední zbytky slunečního svitu dopadají na východní stěny Velkolomu
Čertovy schody.
• Duben: S příchodem jara na stepích Českého krasu hojně vykvétá koniklec luční
český.
• Květen: Opuštěné lomy často nabízí půvabné i dramatické přírodní scenérie.
Lom Homolák.
• Červen: Nejspodnější část Obřího dómu v jeskyni Martina v Kodském polesí.
• Červenec: Podzimem zbarvené křoviny na severní stěně v západní části VČS.
• Srpen: Pohled na Kotýz od Tmaně. Na plošině Kotýzu se rozkládalo hradiště již
v pozdní době bronzové, později bylo opět užíváno v halštatu a ve střední době
hradištní.
• Září: V okolí VČS i po celé trati bývalé malodráhy KBK, která sloužila k dopravě
vápence, nalézáme drobné připomínky minulé doby.
• Říjen: Západ slunce na etáži lomu zalije vše zlatým svitem. VČS východ.
• Listopad: Pohled z turistické vyhlídky na vrcholu Zlatého koně nabízí velkolepé
panoráma.
• Prosinec: Mlhavý a mrazivý den zahalil Císařskou rokli v polesí Koda do tajemně
bělavého závoje.
Budete-li mít to štěstí a na tento kalendář u někoho narazíte, požádejte jej, zda si jej
můžete prohlédnout. Určitě nebudete litovat.
Poděkování
Děkuji touto cestou sboru pro občanské záležitosti a jeho členkám Petře Foltýnové a
Jarmile Rysové za návštěvu a přání k mým narozeninám.
Jitka Pufferová
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Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XXIII. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 17. března 2018.
Místo konání bude prostor bývalého lomu a prezentace bude průběžně od 10,00 hodin.
Program připravený pro všechny příchozí:
Výstup na vrchol Koukolovy hory (470
m), prezentace s předáním pamětních listů, prodej turistických známek, soutěže –
country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v únoru 2018 takto:
pondělí – čtvrtek bude zavřeno, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
• Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či
větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky,
rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny,
jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• 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 nové 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 kůru, mulčovací kůru.
• Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červnu 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. února 2018 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Vánoce U sv. Jiří 2017. Leona Kopačková.
Jako v předchozích letech, i tentokrát se kostel sv. Jiří na Štědrý den na chvíli otevřel pro
ty, kdo si chtěli domů odnést Betlémské světlo, zapálit svíčku za bližního svého, podívat
se, zda v keramickém betlémě nepřibyly nějaké ty figurky, zazpívat si koledu, nebo si
zkrátka jen připomenout v prostředí kostela, jak hezké a vlastně důležité je vánoce znovu
a znovu slavit…
Co toho samého dne však nebylo tradiční, byla novinka v podobě rozdávání a „živého“
pečení vánočních oplatek přímo u kostela. Tento krásný zvyk k nám přišel ze Slovenska,
a stalo se tak díky novým pomocným silám z Prievidze). Nejprve se pekly oplatky na
prostraní před hřbitovem, ale pro silný vítr se celé pečení přesunulo do prostoru vrátek na
hřbitov (velmi se omlouváme všem příchozím na hřbitov, kteří nové situaci nestačili
porozumět a musili projít vrátky s pocitem, že je něco špatně). Oplatky poměrně rychle
ubývaly, stejně jako vánoční punč, nicméně i tak nám ještě dosti zbylo. Proto napřesrok
budeme moc rádi, uchytí-li se tato tradice a povezeme domů prázdné mísy a várnice.
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Budete-li na Tmani, příští rok přijďte, a nezapomeňte, že kostel je od nynějška otevřen na
Štědrý den vždy DOPOLEDNE.
Následující den, Boží Hod, byl pro kostel již po sedmé ve znamení vánočního koncertu.
Opět nás svým vánočním repertoárem přijel potěšit berounský sbor Bonbon, tentokrát v
plném složení, s hostujícím trumpetistou a akordeonistkou. Dobrá hudba, příjemná
atmosféra, skvělá akustika – to vše přispělo k hezkému zážitku cca 40 posluchačů.
Tmaňský kostelík je opravdu málokdy plný – a toho dne tomu tak bylo.
Na závěr snad možno napsat, že zatímco tzv. „občanské Vánoce“ končí již 26. prosince,
Vánoce křesťanské končí až 6. ledna, tedy na Tři krále. Tohoto dne, jak mnozí víte,
proběhla již potřetí na Louníně a Na Boru Tříkrálová sbírka. Dvě skupinky koledníků
koledovaly poctivě celé odpoledne, a o jejich koledním „výdělku“ vás určitě budeme
informovat, jakmile se ho zhruba do dvou měsíců dozvíme. Tímto mnohokrát děkujeme
nejen malým koledníčkům, ale i jejich rodičům a hlavně všem štědrým dárcům do této
sbírky. Počasí nám přálo, dobrá věc se vykonala a pečovatelská služba pro seniory na
Berounsku může být dál bez problémů k dispozici. Ještě jednou děkujeme a přejeme
mnoho zdraví, štěstí a pokoje v Novém roce.
V českých a moravských kostelích se na Nový rok 2018 četl pastýřský list Dominika
kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, s poselstvím do
nadcházejícího roku. Vyjímáme z něho nejzajímavější pasáže adresované nejenom
k věřícím, ale do široké veřejnosti:
… O problému jednoty či nejednoty jakéhokoli společenství přemýšlím dlouho. Obecně
jako člověk, který už dost prožil; jako občan tohoto státu; jako kněz katolické církve, který
dnes stojí mezi jejími čelnými představiteli. Předně považuji za nutné odmítnout řadu
předsudků a pokroucených výroků o katolické církvi a ukázat, jak skutečně procházela
stoletím, o němž uvažujeme. Situace katolické církve v r. 1918 byla složitá a nelehká.
V souvislosti s pádem monarchie se vyhrotily protikatolické postoje dlouhodobě živené
národní až nacionální ideologií opřenou o husitství. Došlo nejen k ničení katolických
památek a symbolů, ale také k vytvoření národní Československé církve. V tomto
nadšení se jaksi zapomnělo na řadu století před husitstvím. Pro hodnocení katolické
církve považuji za neblahý Masarykův počin, jímž jednoduše přejmenoval pluky legionářů
od Zborova, kteří na svých praporech nesli jména a symboly sv. Václava, sv. Cyrila a sv.
Metoda. Nemohl tušit, že je to krok k tomu, aby se podařilo vytvořit apoteózu těch
legionářů, kteří se připojovali k rudoarmějcům a působili rozklad československých
oddílů. Plukovník Švec, oddaný službě armády budoucího demokratického státu, byl
pošpiněn a škrtnut z dějin. Přiznám se, že dnes nevím, co si myslet, když na stoleté
oslavy bitvy u Zborova, nebyli pozváni zástupci naší a pravoslavné církve. …
…Nemluví se příliš o tom, že v druhé polovině 19. století a po celou dobu první republiky
probíhala silná jednostranná interpretace českých dějin ve prospěch reformace, ale i
odsudek barokní rekatolizace a jejího přínosu včetně obrany našeho národa rozmáchlým
škrtem vedl k podjatému, nepřátelsky vyhrocenému a hlavně nepravdivému posuzování
katolíků nejen v baroku, ale i v době zápasu s nacismem a komunismem. Katolická
církev přitom kopírovala vše, co víme a přiznáváme zbytku společnosti. To samo svědčí
o tom, že katolíci jsou a byli součástí celé společnosti.
Není pro nikoho dobré, když se neuzná a zamlčí, že Vatikán nikdy neuznal mnichovský
diktát a po celou dobu druhé světové války papežský nuncius Saverio Ritter
spolupracoval z Milána s naším Národním výborem v Itálii, který řídil odbojovou činnost
pod vedením londýnské exilové vlády prezidenta Eduarda Beneše a premiéra Mons.
Jana Šrámka. O mnohém se prostě neví; např. že mezi nunciem a papežem Piem XII.
byl spojkou kardinál Montini, pozdější papež Pavel VI. Je naprosto nepochopitelné, když
dnes pracovník Historického ústavu České akademie věd řekne v TV, že v době
heydrichiády katolická církev selhala! …
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny
Marie ve Zdicích.
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Každý druhý čtvrtek v měsíci se v příjemném prostředí Městské knihovny ve
Zdicích koná od 19:00 do 20:00 hodin BIBLICKÁ HODINA, během které farář
Římskokatolické farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje přítomné
s výkladem vybraného oddílu bible. Koná se ve čtvrtek 8. února 2018 v 19:00
hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v únoru
2018 všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby: v neděli 11. února
2018 od 17 hodina v neděli 25. února 2018 od 17 hodin.
Vzácný host z Armády České republiky, první zástupce náčelníka Generálního
štábu AČR generálporučík Ing. Jiří Baloun, Ph.D., Msc., navštívil 22. prosince
2017 Náboženskou obec Církve československé husitské a Dětské centrum
Světlušky ve Tmani. Jelikož měly Světlušky v tu dobu domluvené vystoupení pro
babičky a dědečky v kulturním domě na akci (vánoční posezení), které pro
seniory pořádá již tradičně Obec Tmaň a které se účastní pan starosta Mgr. Pavel
Pavlásek a zástupci obce, bylo tedy krásné spojit návštěvu s vystoupením pro
DPS. Společně s vojáky navštívila tuto akci i paní farářka Mgr. Růžena Adamová.
Světlušky měly tento den velice nabitý, sehrály již dopoledne představení pro MŠ,
následně i ZŠ Tmaň a se svou vánoční hrou zakončenou koledami zpívanými s
tmaňskou rodačkou Anetou Špačkovou, studentkou Mezinárodní konzervatoře v
Praze za kytarového doprovodu hudebníka, učitele Konzervatoře Jaroslava Ježka
Petra Urbánka (oba se Světluškami absolvovali celý den a velice jim za to
děkujeme) měly úspěch. Velký úspěch mělo také vyprávění pana generála, který
ochotně a srdečně odpovídal na otázky, které si pro něj Světlušky připravily.
Akce se velice vydařila, byla vánoční a opravdu sváteční. Děti rozdaly dárky
(panu generálovi věnovaly obraz s narozením Ježíška, který malovala jedna ze
Světlušek) a byly též odměněny potleskem a dárečky.
Po rozloučení v kulturním domě pokračoval pan generál s vojenským
doprovodem a dětmi do sboru. Paní farářka Adamová se Světluškami provedla
hosty vánočně vyzdobeným Sborem Jiřího z Poděbrad, pohovořilo se o historii i
současnosti, Bohu, životě, děti se pochlubily svou klubovnou, kde se schází
každý čtvrtek. Pan generál se zastavil u schránky s prstí od Zborova. Právě
národní pouť do Zborova v roce 2017 a zapojení se CČSH ve Tmani a Světlušek
do projektu 100. výročí bitvy u Zborova vedly k seznámení s panem genpor.
Balounem.
Velice si vážíme této vánoční návštěvy, byla to pro nás velká čest a věříme, že
potěšila též naše nejstarší spoluobčany a všechny zúčastněné, což bylo také
naším velkým přáním. Věříme, že se ještě v budoucnu uskuteční něco tak
krásného jako byla tato akce. Zápis v kronice NO CČSH bude nám i dalším
generacím připomínat tuto nevšední vánoční návštěvu.
V sobotu dne 20. ledna 2018 oslavil 95 let v kruhu rodiny, přátel i bývalých žáků
pan Ivan Koula, syn Antonína Kouly, zakladatele naší Církve československé
husitské ve Tmani a na Podbrdsku.
Náboženská obec CČSH ve Tmani děkuje bratru Ivanovi za jeho přínos pro církev
- varhanní doprovody bohoslužeb, spoluorganizaci velkolepých koncertů ve Sboru
Jiřího z Poděbrad, jež se sestrou farářkou Mgr. Růženou Adamovou léta pořádal.
Děkujeme též za jeho laskavost, lidskost, lásku a optimistický nadhled. Děkujeme
Pánu Bohu za tohoto vzácného člověka, s kterým spojil naši cestu. Přejeme Ivanu
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Koulovi hojnost Božího požehnání a pevné zdraví. Každá jeho návštěva ve Tmani
je pro nás velkou radostí
Dne 28. února 2018 vzpomeneme 100. výročí narození mlynáře Jiřího Havlíčka z
Havlíčkova Mlýna. Bratr Havlíček byl jedním z nejaktivnějších členů naší církve,
léta byl předsedou Rady starších Náboženské obce CČSH ve Tmani (od 8. ledna
1948 do 30. prosince 1955). Společně s Ivanem Koulou byl iniciátorem instalace
varhan ve sboru Jiřího z Poděbrad v roce 1947. S úctou a láskou na něho
vzpomínáme a děkujeme za jeho obětavost, čestnost a srdečnost.
Dětské centrum Světlušky při Náboženské obci Církve československé husitské
ve Tmani se poprvé v roce 2018 sešlo 18. ledna 2018, aby se jako dobrý kolektiv
s radostí pustilo do nových krásných aktivit, které na ně čekají. Přinášíme více
podrobností o té nejbližší.
V neděli 4. února 2018 pořádají s podporou Obecního úřadu Tmaň 1. ročník
MASOPUSTU ve Tmani. Sraz masek bude v 14:00 před kulturním domem ve
Tmani. Zváni jsou všichni!
Jedním z cílů Světlušek je také oživení tradic společenského dění ve Tmani.
Masopustní průvody ve Tmani patřily mezi vyhlášené akce v širokém dalekém
okolí.
Chceme tímto požádat naše malé i velké spoluobčany, aby nám pomohli tuto
tradici obnovit. Světlušky se již moc těší, připravují masky a veselé kousky.
Dozvídají se tak více z historie, seznamují se s obdobím, které se nazývá
Masopust, vysvětlují si návaznost na Velikonoce, které jsou dalším významným
svátkem v naší křesťanské kultuře. S radostí a tvořivostí rozšiřují své obzory.
Věříme, že se všichni pobavíme při průvodu s muzikou a rejem masek.
Hospodyňky prosíme o něco dobrého pro masky (hlavně ty nejmenší),
samozřejmě potěší i milé přijetí, otevření dveří a úsměv …
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku

Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru ledna 2018 a v únoru 2018 zajišťovány
na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

27.+28.1.2018
3.+4.2.2018
10.+11.2.2018

MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr , Průmyslová 614
MUDr. Monika Tilschová , Liteň, Nádražní 401
MUDr. Magdalena Třesohlavá
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73
MUDr. Richard Valta ml., Žebrák, Hradní 68

724 275 395
311 684 138
311 621 497

17.+18.2.2018
24.+25.2.2018

311 585 165
311 533 384

Vánoční turnaj v nohejbalu
Ve středu dne 27. prosince 2017 se uskutečnil v tělocvičně ve Tmani vánoční turnaj
v nohejbalu. Turnaj měl vyrovnané obsazení, což přispělo k bojovné atmosféře a
fandění si navzájem. Mnohdy rozhodoval poslední míč o vítězství v zápase i o dalším
nasazení do turnaje a v případě pátého týmu ve skupině A. k vyřazení z dalších bojů.
Každý hráč i tým si během tuhých bojů vybrali slabší chvilku – Měňany prohrály za
celý turnaj jen 1x ve skupině s týmem, který nakonec těsně nepostoupil. Týmy
Měňan a Zdejciny disponovaly nejvyrovnanějším kádrem, po tvrdém boji v semifinále
rozhodl zkrácený třetí set o postupu Měňan do finále. Klingr tým vrátil Královu Dvoru
porážku ze skupiny a šel do finále. Třetí místo vybojovala Zdejcina, s přehledem
udolala Králův Dvůr. Finále vydřely Měňany 2:1, v prvním setu padly, ale ze všech
týmů nejméně kazily (2x porazily Zdejcinu) a měly hráče, kteří zahráli jak v poli, tak
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na síti. Ve 2. a 3. setu finále šel na síť překvapivě Tomáš Šlégr, a když nedostal Jan
Foltýn dost kvalitních přihrávek, zvedaly Měňany pomyslný pohár za první místo.
V prvních dvou týmech jsou 3 hráči Tmaně a 1 ze Suchomast.
Statistické údaje vánočního turnaje v nohejbalu:
Skupina A:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdejcina
Měňany
Dopravní podnik
Tobolka
1 + 2 tým

2
2
0
1
1

0
1
3
1
1

1
1
1
2
2

6:2
5:3
3:5
3:5
3:5

72:55
71:63
70:73
63:71
61:69

6
5
3
3
3

0
1
1
3

5:1
4:2
3:3
0:6

57:41
55:40
49:47
27:60

5
4
3
0

Výsledky zápasů skupiny A:
• Zdejcina – Tobolka 2:0 (10:6, 10:5);
• Měňany – Dopravní podnik 1:1 (10:9, 7:10);
• 1+2 – Měňany 2:0 (10:7, 10:3);
• Dopravní podnik – Zdejcina 0:2 (8:10, 5:10);
• Tobolka – Dopravní podnik 1:1 (10:9, 7:10);
• Zdejcina - 1+2 2:0 (10:3, 10:7);
• Zdejcina – Tobolka 2:0 (10:5, 10:9);
• Měňany – Zdejcina 2:0 (10:6, 10:6);
• 1+2 – Tobolka 0:2 (7:10, 5:10);
• Dopravní podnik – 1+2 1:1 (9:10, 10:9);
• Tobolka – Měňany 0:2 (3:10, 9:10).
Skupina B:
1.
2.
3.
4.

Králův Dvůr
Klingr tým
KIMANO
Zlej sen

2
2
1
0

1
0
1
0

Výsledky zápasů skupiny B:
• Králův Dvůr – Zlej sen 2:0 (10:8, 10:2);
• Klingr tým – KIMANO 2:0 (10:8, 10:5);
• Zlej sen – Klingr tým 0:2 (2:10, 5:10);
• KIMANO – Králův Dvůr 1:1 (6:10, 10:7);
• KIMANO – Zlej sen 2:0 (10:1, 10:9);
• Králův Dvůr – Klingr tým 2:0 (10:7, 10:8).
Zápasy o umístění:
Čtvrtfinále 1: Zdejcina – Zlej sen 2:0 (10:2, 10:6). Čtvrtfinále 2: Měňany – KIMANO
2:0 (10:6, 10:7). Čtvrtfinále 3: Králův Dvůr – Tobolka 2:0 (10:9, 10:8). Čtvrtfinále 4:
Klingr tým – Dopravní podnik 2:0 (10:6, 10:9). Semifinále 1: Zdejcina – Měňany 1:2
(7:10, 10:6, 8:10). Semifinále 2: Králův Dvůr – Klingr tým 1:2 (8:10, 10:9, 8:10).
Zápas o třetí místo: Zdejcina – Králův Dvůr 2:0 (10:6, 10:8). Finále: Měňany – Klingr
tým 2:1 (6:10, 10:8, 10:8).
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Pořadí v turnaji:
1. Měňany – Douša Miroslav, Šlégr Tomáš, Fiala Lukáš.
2. Klingr tým – Foltýn Jan, Vojtovič Ladislav, Malík Slavomír.
3. Zdejcina – Mužík Jiří, Tomsa Patrik, Král Ondřej.
4. Králův Dvůr – Svoboda Petr, Veselý Marek, Vlasák Tomáš.
5. 5 až 8. místo:
Tobolka – Pišvejc Jan, Vrátný Jiří, Grubner Milan.
Dopravní podnik – Svoboda Stanislav, Hofmann Jan, Veselý Jiří, Placák
Milan.
KIMANO – Kincl Marek, Malík Petr, Nový Stanislav.
Zlej sen – Kincl Michael, Sulík Jakub, Rys Josef.
9. 1 + 2 tým – Ladislav Miško, Ivan Nedůchal, Patrik Kroka.
Pozvánka na turnaj starých gard v malé kopané ve Všeradicích
Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň je organizátorem turnaje starých gard v malé kopané,
který se bude konat na umělce ve Všeradicích. Zde jsou podrobnosti o této akci:
•
•
•
•
•

•
•

•

Základní informace:
Pořadatel: TJ VČS Tmaň z.s., 267 21 Tmaň, Zdeněk Tlach, tel. 775207409,
tlachz@seznam.cz .
Místo konání: Umělka Zámecký dvůr ve Všeradicích (www.zamecky-dvur.cz)
Termín: neděle 28. ledna 2018, sraz účastníků v 9:00 hodin, výkop 9:30
hodin.
Hrací plocha: umělý povrch 2. generace = obuv tarfy nebo sálovky.
Účastníci turnaje:
• Mužstva: Forte tým, SG Hudlice, SG Hluboš, SG Loděnice, SG Tmaň,
Všeradice +35.
• Hráči: amatéři nad 35 let věku, počet hráčů 4 + 1.
• Rozhodčí turnaje: Palek Michal.
Základní pravidla:
Hraje se každý s každým, 2 x 10 minut, střídá se hokejově. Hraje se dle pravidel
pro malou kopanou.
Rohy se kopou ze země, hru rozehrává brankář výhozem max. do poloviny hřiště.
Skluzy jsou zakázány s výjimkou blokování střely na bránu (blokující nesmí
ohrozit soupeře). Po vyloučení hráče hraje potrestaný tým v oslabení, vyloučený
hráč může nastoupit opět do zápasu po vypršení trestu.
O pořadí rozhoduje: 1. Počet získaných bodů, 2. Vzájemný zápas, 3. Brankový
rozdíl, 4. Větší počet vstřelených branek.
Srdečně zveme příznivce dobré kopané,
aby se přijeli podívat do Všeradic a podpořit tak hráče všech týmů.
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