OBZOR
Informační časopis
Ročník XXX.

Říjen 2018

Číslo 10/2018 (343)

Pozvánka
na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE.
Předpokládaný termín jeho konání je středa 24. října 2018.
Další podrobnosti na plakátech.
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Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Ve volbách do zastupitelstva obce Tmaň, okres Beroun, konaných ve dnech 5. 10. – 6. 10.
2018 byly podle výsledků převzatých od okreskové volební komise zjištěny výsledky voleb
v obci.
•
•
•
•
•
•
•

Počet volebních okrsků
Počet okreskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okresků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřadní obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

1
1
--1
915
475
475

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Věk

Volební strana č. 1 – NÁŠ DOMOV TMAŇ
1.
Antonín Kiml
50
2.
Pavel Pavlásek
49
3.
Zdeněk Vinš
48
4.
Roman Sudík
49
5.
Tereza Cholevová
38
6.
Milan Kopačka
41
Volební strana č. 2 – Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
1.
Petr Krejčí
46
2.
Martina Ježková
28
3.
Jan Plátěnka
39
4.
Jaromír Frühling
48
5.
Josef Sakáč
70
6.
Tomáš Procházka
44
Volební strana č. 3 – Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
1.
Hana Laňová
45
2.
Vít Hofmann
30
3.
Jarmila Rysová
52

Pořadí na
hlasovacím lístku

Počet hlasů

2.
1.
3.
4.
5.
6.

260
233
231
220
177
183

2.
3.
4.
1.
7.
5.

240
231
219
209
192
176

1.
3.
2.

171
136
134

Pořadí na
hlasovacím lístku

Počet hlasů

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

172
139
179
151
142
146
121
149
145

6.
8.
9.

125
139
168

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Věk

Volební strana č. 1 – NÁŠ DOMOV TMAŇ
1.
Pavel Rys
31
2.
Zdeněk Večerka
63
3.
Radka Nová
40
4.
Jan Klas
63
5.
Petra Reková
42
6.
Igor Vostárek
46
7.
Jiří Basl
47
8.
Iva Sulíková
54
9.
Radek Sudík
45
Volební strana č. 2 – Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
1.
Michael Kincl
30
2.
Lenka Fialová
51
3.
Jakub Sulík
30
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4.
Karel Franěk
34
5.
Petr Havlík
45
6.
Michal Sopr
46
7.
Slavomír Malík
61
8.
Petr Krejčí
19
9.
Jiří Šlezarik
62
Volební strana č. 3 – Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
1.
Ondřej Svoboda
33
2.
Jaroslava Nedvědová
52
3.
Kamila Kantorová
41
4.
David Cajthaml
27
5.
Andrea Muroňová
42
6.
Radek Haas
29
7.
Milada Večerková
58
8.
František Růžička
30
9.
Martin Hoštička
50
10.
Václav Motyka
44
11.
Aneta Špačková
20
12.
Jiřina Červenková
40

10.
11.
12.
13.
14.
15.

140
122
106
116
113
92

6.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

117
115
104
68
96
93
57
99
76
106
66
70

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,
hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 – NÁŠ DOMOV TMAŇ
Počet hlasů pro stranu: 2648, hranice: 193,6
Kandidáti:
Pořadové číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Pavel Pavlásek
Antonín Kiml
Zdeněk Vinš
Roman Sudík
Tereza Cholevová
Milan Kopačka
Pavel Rys
Zdeněk Večerka
Radka Nová
Jan Klas
Petra Reková
Igor Vostárek
Jiří Basl
Iva Sulíková
Radel Sudík

233
260
231
220
177
183
172
139
179
151
142
146
121
149
145

Volební strana č. 2 – Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
Počet hlasů pro stranu: 2388, hranice: 174,9
Kandidáti:
Pořadové číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Jaromír Frühling
Petr Krejčí
Martina Ježková
Jan Plátěnka
Tomáš Procházka
Michael Kincl

209
240
231
219
176
125
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Josef Sakáč
Lenka Fialová
Jakub Sulík
Karel Franěk
Petr Havlík
Michal Sopr
Slavomír Malík
Petr Krejčí
Jiří Šlezarik

192
139
168
140
122
106
116
113
92

Volební strana č. 3 – Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
Počet hlasů pro stranu: 1508, hranice: 110,0
Kandidáti:
Pořadové číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Hana Laňová
Jarmila Rysová
Vít Hofmann
Jaroslava Nedvědová
Kamila Kantorová
Ondřej Svoboda
David Cajthaml
Andrea Muroňová
Radek Haas
Milada Večerková
František Růžička
Martin Hoštička
Václav Motyka
Aneta Špačková
Jiřina Červenková

171
134
136
115
104
117
68
96
93
57
99
76
106
66
70

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 16:48 hodin, 06. 10. 2018
………………………………………………………………………………………………………………
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Poděkování volební strany NÁŠ DOMOV TMAŇ svým voličům
Sdružení nezávislých kandidátů NÁŠ DOMOV TMAŇ děkuje svým voličům za účast a
odevzdané hlasy v letošních komunálních volbách. Těší nás, že Vás náš program a
osobnosti kandidátů zaujali v takové míře. Vaše přízeň, která nás vynesla na místo vítězné
kandidátky, je pro nás nesmírně zavazující. Chceme si ji proto i nadále zasloužit poctivou
prací ve prospěch obce.
Za kandidáty sdružení s úctou
Mgr. Pavel Pavlásek

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 17. 09. 2018
V pondělí dne 17. září 2018 se konalo v Kulturním domě ve Tmani poslední veřejné
zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2014 – 2018. V tomto čísle OBZORU
přinášíme základní materiály z tohoto jednání: zprávu z činnosti Rady obce, hodnocení
volebního období 2014 – 2018 a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zpráva z činnosti Rady obce přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17. září 2018
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Ve své zprávě vás seznámím s prací Rady obce od červnového veřejného zasedání
zastupitelstva obce a s akcemi zajišťovanými v tomto období.
V letním období se konalo celkem sedm zasedání Rady obce a na jednáních byly
projednány následující záležitosti.
• Mezi prvními to bylo vyvěšení záměru na pronájem kadeřnictví v budově OÚ, následně
výběr nejvhodnější nabídky (podána jediná) a smlouva s novým nájemcem.
• Po červnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce Rada obce projednala a schválila
doplocení pozemku 115/114 – Dětské hřiště na Boru pletivem výšky 1 m, osazení
pozemku košem a lavičkami tak, jak s tím bylo počítáno. Tyto práce jsou nyní před
realizací.
• Dalším rozhodnutím rada schválila umístění ukazatele rychlosti se solárním napájením
na vjezdu do Tmaně v ulici K Lounínu. V současnosti je podaná žádost na Odboru
dopravy Městského úřadu v Berouně před schválením.
• Na základě výzvy k prodeji nepotřebného majetku obce byla vybrána nejvhodnější
nabídka (jediná), schválena smlouva a vozidlo CAS 25 Š 705 RTHP, které provázelo
roky tmaňské hasiče – bylo prodáno za pěkných 42.000,- Kč, bohužel ne pro potřeby
hasičské jednotky, ale pro podnikatelské účely.
• Na konci měsíce června Rada obce projednávala poprvé odlišnosti v provedení stavby
s názvem „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“ a na základě zjištění konzultovala
v obecné rovině podmínky pokračování stavby. Na dalším zasedání schválila
pokračování stavby se změnami dle dokumentace změny stavby před dokončením.
Zároveň byl pověřen místostarosta p. Antonín Kiml zastupováním obce při realizaci, p.
Ing. Václav Kepka odborným stavbyvedoucím a Ing. Šedivý technickým dozorem
stavebníka.
Rada obce také schválila smlouvu se spol. PKS na dodávku oken a dveří pro tuto stavbu.
Dne 6. září. 2018 proběhla schůzka na staveništi za přítomnosti výše jmenovaných a
starosty obce Mgr. Pavla Pavláska ml., Ing. arch. Zuzany Tlachové, pana Petra Krejčího
a pana Oldřicha Skaly, kde byly předneseny představy o úpravě stavební dokumentace a
finální podobě stavby. Následně Ing. Šedivý zaslal základy zadání dokumentace.
Změny stavby před dokončením:
1. Změna velikosti stavby - viz výkres střechy v příloze, kde jsou již správné koty
vnějších stěn.
2. Změna konstrukčního řešení - nosný materiál Ytong tl. 300 mm, příčky Ytong. tl. 150
mm.
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3. Změna konstrukčního systému střešního pláště - příhradové vazníky, na které se
svěsí SDK podhled + parozábrana, který se zateplí vatou. Střešní krytinu bude tvořit
plech.
4. Výška objektu - máme vyzděno 11 řad tvárnic tj. 2750 mm + budeme betonovat
věnec výška 200 mm. Celkem tedy 2950 mm. Skladba podlahy zůstane dle PD 150
mm, podhled pod vazníky svěsíme 100 mm, světlá výška nám tedy zbude 2700 mm.
5. Velikosti oken v příloze.
6. Profese budou upřesněny paní architektce.
Materiál bude projednávat a upřesňovat na svém posledním jednání Rada obce.
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Na základě smlouvy s Českou poštou byla projednána otevírací doba pobočky Pošty
Partner. Podle návrhu také nyní pobočka funguje.
Opakovaně byla projednávána možnost zadání energetického auditu na komplex budov
OÚ a KD. Poté co SÚ zamítl možnost rozdělit komplex budov na více popisných čísel,
aby bylo možné realizovat zateplení některých částí v rámci OPŽP rada zadání auditu
protentokrát zamítla.
Během stavebních prací na rekonstrukci komunikace Travnatka došlo v poslední dekádě
měsíce července k situaci, kdy se mezi některými občany rozproudila diskuze o
správnosti provedení části stavby, která se přenesla do prostředí sociálních sítí. Poté mě
navštívil pan Ing, Krátký s dotazy na zajištění realizace a požádal o schůzku s občany.
Vzhledem k tomu, že současně si stavbyvedoucí postěžoval na slovní útoky vůči
pracovníkům firmy na staveništi, žádosti Ing. Krátkého jsem co nejrychleji vyhověl a
zorganizoval schůzku za účasti stavebního dozoru, zástupců dodavatele. Na schůzce
pak byly veřejnosti pracovní postupy vysvětleny.
Projednáno a schváleno bylo na jednáních Rady obce také podání reklamace na opravu
střechy na domě č.p. 178 kvůli zatékání.
Schvalovány byly žádosti o dotace. Jednak žádost SDH Tmaň o dotaci na nákup dresů
pro mladé hasiče ve výši 10 000,- Kč, jednak žádost o dotaci pro Dětské centrum
Světlušky ve výši 3000,-Kč na zajištění akce Mikoláš Aleš na Tmani. Schválen byl i dar
TJ VČS ve výši 15 000,-Kč.
Rada projednala skutečně množství žádostí o individuální dotaci. Jedná se o dotace na
pobyt dětí ve škole v přírodě, případně lyžařský výcvikový zájezd.
Schválením prošly i rozpočtové změny č.7 a 8.
Rada také opakovaně projednala výši úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 36 u
Veského rybníka, který je ze strany ÚZSVM nabízen obci. Rada se ohradila proti výši
úhrady a schválila ji i nájemné až po snížení na 24 890,- Kč v případě náhrady a 3165,Kč ročně v případě nájmu. Pozemek p.č. 36 bude poté nabídnut k odkoupení obci
Rada obce projednala a schválila dvě smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvu č.
IV-12-6019871/VB/3 a smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-6012000/1.
Vyvěšení záměru na směnu pozemků či bezúplatný převod mezi Středočeským kraje a
Obcí Tmaň.
V červnu proběhlo jednání starostů na Městském úřadě Beroun ohledně využití a
nabídky sociálních služeb v obvodu ORP Beroun, kde zaznělo z úst současného
starosty, že skutečně existuje potřeba vzniku sociálních zařízení, neexistuje však zatím
zadání. Vzhledem k tomu, že starosta Mgr. Ivan Kůs již nekandiduje, nemáme zatím jako
obec v městě Berounu partnera pro nějaké možné společné postupy.
Během prázdnin jsem jako starosta vstoupil do kontaktu se zástupci společnosti M.C.
Triton, která mimo jiné spolupracuje s územně správními celky. V minulosti např.
s městem Kyjovem řešila revitalizaci brownfieldu tamní mlékárny. Pánové se seznámili
se studií proveditelnosti, kterou si k zámku nechala zpracovat obec a velmi pochvalně
zhodnotili její komplexnost. Samozřejmě, že na schůzce zazněla nabídka možné budoucí
spolupráce. Pro obec je však důležité vnímat, že existují i subjekty tohoto typu, které
otevírají nějaké nové možnosti.
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•

•

Rada dále projednala objednávku prořezu 11 kusů lip v Chaloupkách, navýšení rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Tmaň o 100 000,- Kč, darovací smlouvu s akciovou
společností Vápenka Čertovy schody Tmaň na dar ve výši 90 000,- Kč Obci Tmaň na
workoutové prvky a přesun termínu veřejného zasedání zastupitelstva obce na 17. září.
2018.
Rada také projednala soukromé žádosti o úpravu cest, připojení pozemku na místní
komunikaci, stavbu na obecním pozemku apod. Tyto žádosti jsou řešeny dle jejich
povahy.

Hodnocení volebního období 2014 – 2018 přednesené starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml. na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 17. září 2018
Vážené dámy a pánové, vážení přítomní,
bývá pěkným zvykem na posledním veřejném zasedání volebního období zhodnotit práci
zastupitelstva obce a zrekapitulovat a přiblížit výsledky čtyřletého úsilí.
Ohlédneme – li se tedy za uplynulým obdobím dnes, můžeme nyní s uspokojením prohlásit,
že je toho dost, z čeho se jako zastupitelé a občané můžeme v závěru období radovat.
Hned na počátku volebního období obec realizovala zateplení Základní školy a Mateřské
školy Tmaň. Realizace této akce v celkové hodnotě 7.577.501,- Kč spadala plně do roku
2015 a je třeba říci, že vedení obce věnovalo zakázce značnou pozornost. Ta se
bezpochyby vyplatila, neboť v rámci realizace zateplení byl zrevidován stav téměř všech
částí budovy. Následně bylo zateplení spojeno se zastřešením schodiště do školní družiny,
výměnou zbývajících oken a dveří na budovách komplexu, odvlhčením základů, odvodněním
a dalšími úpravami. Ostatní zjištění, především stav zastřešení, vyústilo v následujících
letech do několika oprav střech na budovách areálu v celkové hodnotě přes 600 000,- Kč.
Poslední z nich - obnova povrchu polyuretanové izolace na tělocvičně a podkrovní vestavbě
proběhla letos.
V části komplexu školních budov z první poloviny sedmdesátých let byly rekonstruovány
prostory WC a umýváren, dochované téměř v původní podobě. Jejich přestavba byla
vynucena nejen stářím, ale i posunem hygienických a bezpečnostních požadavků. Je dobré
připomenut, že při všech stavebních úpravách se podařilo vyloučit nějaká zásadní omezení
provozu školy. Díky uvedeným stavebním úpravám se prostory školního reálu opět posunuly
svou úrovní vpřed.
Pozornost obce byla zaměřena i na ostatní nemovitosti v jejím majetku.
Bytový dům č.p. 178 prošel opravami v kotelně a bojlerovně, byl pořízen nový výtah,
připravena oprava balkonů a další. Veškerá tato snaha vytvořila dobrou pozici pro to, aby byl
dům při jeho přechodu do vlastnictví nájemníků v solidním stavu a nebyl zatížen potřebou
akutních oprav.
Opravy a rekonstrukce rovněž proběhly a ještě proběhnou i v komplexu budov obecního
úřadu, pohostinství a kulturního domu. Tyto prostory v budovách OÚ a KD představují
odjakživa zázemí pro tradiční služby a využití, a ty prošly všechny zásadní změnou. Obecní
byt byl po letech pronajat, pohostinství získalo nového provozovatele, proběhla rozsahem
velká rekonstrukce kadeřnictví a pobočka České pošty byla převzata Obcí jako Pošta
Partner. Také ale byla pořízena kompletní stavební dokumentace, umožňující budoucí
zásahy do budov – např. pohostinství jednodušeji a rychleji připravovat.
S kvalitou života v obci souvisí nejen občanská vybavenost a poskytované služby, ale i
kvalita veřejných prostor, životní prostředí a prostor.
Na tomto poli proběhly rovněž dobře viditelné a důležité změny. Na různých místech obce
pokročila kultivace zeleně a přístupných prostor. Příkladem mohou být pozemky obce
s výsadbou ovocných dřevin, nebo prostor v sousedství garáží na starém sídlišti, kde vznikla
sečená travní plocha a dnes jsou zde instalovány workoutové cvičební prvky. Realizace,
která přinesla zřejmě vítané oživení do života našich starších spoluobčanů, je nově zřízená
užitková zahrádka v sousedství domu s pečovatelskou službou, jejíž podoba byla
inspirována vzhledem komunitních zahrad.
Uvedených úprav bylo přitom dosaženo při téměř minimálních nákladech zapojením
zaměstnanců obce, případně brigádnickou činností.
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Zeleni v obci dominují vzrostlé dřeviny, v největší míře lípy. Stav těchto stromů si vynutil
nové odborné zásahy, v daleko větší míře než dříve. Dnes lze ale konstatovat, že všechny
hodnotné exempláře lip, rostoucí v intravilánu na obecních pozemcích jsou odborně ošetřeny
a mají před sebou ještě pěkné perspektivy.
Zásadním koncepčním krokem v oblasti životního prostředí je realizace komplexních
pozemkových úprav. Ta vrcholila v letech 2015 – 2016 a vyžádala si ze strany obce nemalou
pozornost. V blízké budoucnosti bezpochyby dojde k realizacím navržených opatření a
souvisejícím proměnám v okolní krajině.
Velkou změnou v oblasti životního prostředí je však také systém likvidace biologických
materiálů na obecní kompostárně a související svoz biologického odpadu (přesněji suroviny).
Právě svozová technika, nosič kontejnerů pořízený v tomto volebním období z dotace v
rámci OPŽP (Operační program životní prostředí), umožnila dopravit na kompostárnu
podstatně větší množství materiálu a řadě občanů i obci samotné bez potíží likvidovat
biologický materiál ve velkém a upravit, někdy doslova vyklučit své pozemky např. bez rizika
porušení požárního řádu pálením větví. Bez přehánění lze konstatovat, že fungující
kombinace obojího, tj. kompostárny a systému svozu není v obcích naší kategorie běžná,
nenajdeme ji nikde v blízkém okolí a podle informací agentury Zera (pořádá celorepublikové
semináře na téma kompostování), není běžná ani v rámci republiky.
Součástí veřejného prostoru ve Tmani je již řadu let drobný mobiliář, stavby a předměty ve
značném množství. Toto vybavení bylo po čtyři roky obnovováno, doplňováno a rozšiřováno,
ať už šlo o lavičky, odpadkové koše, turistické přístřešky v okolí obce, vybavení hlavního
dětského hřiště u hasičské zbrojnice, hřiště Na Boru, umístění již zmíněných cvičebních
prvků (tzv. workout), atd.
K vybavení venkovních prostor nemá tematicky daleko další vybavení a zázemí sloužící
spolkové činnosti. Zde můžeme mezi výsledky práce jmenovat zřízení přípojek vody a
elektrické energie spolu s výměnou stavební buňky za vagón a úpravou zázemí na
hasičském areálu.
Náročnější zázemí rozpočtované částkou 2 miliony korun financuje obec nyní v areálu
fotbalového hřiště, kde svépomocí vzniká hrubá stavba budoucí přístavby kabin. Pro
upřesnění je třeba uvést, že toto zázemí, je stejně jako areál hřiště majetkem obce, ale bez
svých uživatelů, především oddílu kopané by jeho rozvoj ztrácel smysl.
Viditelnou součástí života obce je spolkový a společenský život, který je obcí podporován
různými způsoby, tj. finančně, organizačně, materiálně, poskytováním prostor atd. Celková
finanční podpora spolků během volebního období vzrostla, ale nově byly poskytovány
spolkům dotace obce pro konkrétní účel či akci. Vzrůstající intenzita společenského života je
pak tím, čím spolky obci oplácí tuto podporu.
Patří sem konkrétně podpořené zájezdy Klubu důchodců, premiéra pouťové zábavy
organizované členy TJ VČS, závody v letním biatlonu, koncerty, dílny dětského centra
Světlušky, akce skupiny Koloušci. Lze směle tvrdit, že potřeby a žádosti spolků byly téměř
stoprocentně uspokojeny. Pozitivní dopad na život v obci je z uvedených příkladů více než
zřetelný.
Při hodnocení období nesmíme zapomenout na oblast financování a hospodaření obce.
Obec během čtyř posledních let obdržela z dotací prostředky v celkové výši kolem 5 milionů
korun. Obec je nyní na konci volebního období díky dotacím, darům i díky přiměřenému
zacházení s prostředky velmi dobře připravena na budoucí investiční akce a zůstatek na účtu
obce je nyní o cca 10 milionů korun vyšší, než před čtyřmi lety.
Neméně důležitá, možná ještě důležitější je změna přístupu k financování technické a
dopravní infrastruktury na dosud nezastavěných pozemcích, které jsou zahrnuty v ÚP obce
jako zastavitelné rodinnými domy. Tyto potřeby by v budoucnu měly být hrazeny
z prostředků developerů a majitelů pozemků tak, jak je to běžné v jiných obcích. Vzhledem
k roztříštěnosti a ke značným rozlohám zastavitelných ploch se jedná o celkově značnou
sumu a změna přístupu představuje i účinný nástroj regulace výstavby. Uplatňování těchto
zásad však bude v budoucnu vyžadovat důslednost vedení obce.
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Regulací výstavby a financováním se zabývaly i územně plánovací materiály, které obec
zadala či nechala zpracovat. Poprvé to byla územní studie, řešící prostor na Louníně,
podruhé nový územní plán, který bude zpracováván v nejbližší době.
V posledním roce byla na veřejných zasedáních otevřena důležitá a komplexní otázka další
budoucnosti areálu zámku ve Tmani. Zvažovat další rozvoj obce bez zodpovězení této
otázky nebude nikdy zcela možné. Během zhruba půlroku obec získala důležité informace,
podklady a kontakty, které jsou nezbytné pro rozhodnutí, kterým se obec nemůže vyhnout.
Výjimku by tvořila situace, kdy celý areál získá nový vlastník a obec nebude mít možnost
situaci ovlivnit. Celý problém je velkým úkolem pro další zastupitelstvo, vzešlé z podzimních
voleb.
Poslední velký okruh, který zmíním, je oblast bezpečnosti, především v silničním provozu.
Nápadností sice nyní upoutává realizace vodorovného dopravního značení jako nezbytnosti
po problémech s parkováním v obci, ale klíčové jsou také stavební realizace. Dopravní
situaci na křižovatce v blízkosti školy zpřehlednil a chodcům usnadnil pohyb nový přechod
pro chodce. V budoucnu však může obec dobře postupovat v obměně a doplňování značení
dle pasportů místních komunikací a dopravního značení, koncepčních podkladů,
zpracovaných v rovněž v posledních čtyřech letech.
Návaznost na oblast spolkové činnosti i na oblast bezpečnosti má také činnost SDH ve
Tmani a existence zásahové jednotky. V uplynulém roce jsme využili příležitosti a zakoupili
zásahové vozidlo CAS 35 Tatra 815. Tímto krokem jsme posunuli možnosti jednotky a
zabezpečili ji po této stránce určitě ve výhledu deseti let.
Pro řešení bezpečnosti, parkovacích příležitostí a jejich skloubení s kvalitním životem
obyvatel Sídliště, obec zadala zpracování studie centra obce. Jejímu zpracování
předcházela mimo jiné setkání a konzultace s odborníky z oblasti dopravy, navrhování
veřejné zeleně, městské architektury, urbanismu a plánování. Pro občany, kteří si potřebu
takového materiálu jakým studie je, nedokážou představit, je na tomto místě vhodné uvést,
že investice do infrastruktury a veřejných prostor v prostoru, který studie zpracovává, je
značná – představuje dle odhadu 14,1 milionů korun bez DPH v cenách roku 2015, a to bez
přeložek sítí. Pro skutečně správné zadání stavebních projektů komunikací a veřejných
prostor a stanovení priorit je takový podklad jako studie naprosto nezbytný.
Na závěr uvedu poslední realizovanou investici do dopravní infrastruktury, rekonstrukci ulice
Travnatka, jejíž provedení bylo součástí společného volebního programu kandidátek.
Úspěšnou realizací této investice obec získá kvalitní, funkční a moderní komunikaci a završí
tak svou snahu o vyřešení dopravy a provozu v celé čtvrti.
Vážení přítomní, přednesené hodnocení pochopitelně nepostihuje všechny výsledky práce a
plnění volebního programu, věřím ale, že Vám přiblížila komplexnost a šíři čtyřleté činnosti
zastupitelstva obce.
Děkuji za pozornost.

I.

II.

Usnesení č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne 17. září 2018
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce a zprávu
revizního a kontrolního výboru přednesenou jejím předsedou panem Jiřím
Eschnerem.
2) Zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru paní Mgr. Hanou
Laňovou.
3) Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
4) Hodnocení volebního období 2014 – 2018 přednesené starostu obce Mgr.
Pavlem Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Záměr požádat Středočeský kraj o bezúplatný převod pozemků v majetku
Středočeského kraje a současně bezúplatně převést na Středočeský kraj
pozemky obce v podobě, v jaké byl vyvěšen.
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III.

2) Rozpočtové změny č. 10.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Zformulovat zadání projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím
dokončením pro stavbu „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“.
2) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
3) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

Pozvánka na oslavy 100. výročí založení republiky na Tmani
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Sobota dne 27. října 2018
09:00 – 11:00
Den otevřených dveří v Základní škole a Mateřské škole Tmaň a
v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Tmaň.
11:00 – 12:00
Den otevřených dveří ve Sboru církve československé husitské ve
Tmani – Vznik Církve československé husitské ve Tmani – soubor fotografií a
dokumentů; „Česko – náš domov v proměnách času“ – výtvarné práce z projektu;
„Československé legie“ – soubor fotografií a dokumentů; „První vystavení fotografie
T. G. Masaryka s věnováním legionářům s vlastnoručním podpisem“ – první
vystavení.
13:15
Slavnostní výsadba lípy a odhalení pamětní desky starostou obce
a představitelů tmaňských spolků za doprovodu hudebního kroužku Leony
Kopačkové v Lipkách na Louníně.
14:00
Slavnostní průvod obcí za doprovodu kapely Třehusk. Zahájení
slavnostního průvodu u pomníku padlých na Louníně s následnou zastávkou u
pomníku padlých ve Tmani u budovy školy a zakončení průvodu položením věnců
na hřbitově ve Tmani.
15:30 – 16:30
Den otevřených dveří v kostele sv. Jiří.
16:30
Sváteční mše sv. v kostele sv. Jiří.
20:00
Taneční zábava v Kulturním domě ve Tmani. K tanci a poslechu
hraje skupina GAMA.
22:00
Slavnostní ohňostroj.

Neděle 28. října 2018
13:00
Pietní akt historického spolku SOS Falknov nad Ohří u hrobu prof.
Krbce na místním hřbitově.
14:00
Promítání filmu „Nahodilá armáda“ o Československých legiích
ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani.
14:50
Pietní uložení prsti ze Zborova z národní pouti v roce 2017 k 100.
výročí bitvy u Zborova.
15:00
Sváteční bohoslužba ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve
československé husitské ve Tmani.

Vzpomínky na počátek samostatnosti a na den 28. října 1918 v tmaňské kronice
V tmaňské kronice se nám dochoval záznam k událostem kolem vzniku Československé
republiky v podmínkách Tmaně a poznámky k událostem během prvního roku jejího trvání.
Bylo to v pondělí dne 28. října 1918 na „pěknou hodinku“, kdy truhlář František Motl z čp. 64
dostal zvláštní vydání „Práva lidu“, v němž četl, že máme dnešním dnem svobodu.
Radostnou tuto zvěst řekl ihned faráři Antonínu Koulovi, který toho dne odpůldne oznámil ji
účastníkům pohřbu Nováka z Koněprus. V úterý dne 29. října večer svolali starosta Stanislav
Karmazín, farář Antonín Koula a František Mottl schůzi do hostince u Pišlů, kde občanstvu
hojně účastněnému předčítali zprávu o svobodě a nejnovějších událostech v Praze zběhlých.
Co radosti a nadšení zářilo z očí všech, z jejichž hrdel zaznívala s láskou a nadšením pěna
hymna naše „Kde domov můj“ i jiné vlastenecké písně. Veselí trvalo do pozdní noci. Každý
byl zvědav, co noviny přinesou nového. Středeční vydání novin jednak informovalo o
událostech pražských, jednak pondělní zprávy doplňovalo.
Dvacátého osmého října vítal tedy národ příchod své svobody a samostatnosti. Toho dne
převzal „Národní výbor“ obilní ústav, aby výživu ve vykradené zemi zorganizoval. A v tom
přišla zpráva, že Rakousko kapitulovalo, že vojáci hromadně opouštějí válečné pole a hrnou
se domů. Všude radost a nadšení/ vždyť v nótě presidenta Wilsona vzpomenuto bylo též
Čechoslováků. Bylo vyhráno! V Praze, dle novinářských zpráv, proudily tiše nepřehledné
davy lidu ulicemi a provolávali slávu našemu profesorovi Tomáši Masarykovi a americkému
presidentovi Wilsonovi, legionářům našim a republice československé.
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Lid válkou zbědovaný, rakouskými úřady okřiknutý, nechápal dosah této prvé radostné
zprávy a nedovedl si představit svou svobodu. Jak každý jinak kreslil si v duši své tu naši
svobodu! Jak různé názory o ní i o svobodném státě našem byly pronášeny! Kolik hlav, tolik
názorů, neboť každý dle inteligence své duše nazíral na rodící se svůj samostatný stát.
Pisatel těchto řádků, když v úterý ráno šel do školy, zastaven byl u rybníčku na Louníně
tamním příslušníkem Petráčkem, který z vojny prchl, těmito slovy: „Pane učiteli, kdybych vám
dnes nafackoval, nic se mi za to nestane, máme svobodu!“ Tak pojímal svobodu člověk
duševně neprobuzený, třeba světem zběhlý. Bylo to zvláštní pojímání svobody, ale nebyl
sám, takto smýšlejících bylo více, třeba že procento mizivé.
Pravdou je, že všichni představovali si nový svůj stát jako pohádkové království, v němž by
národ překypoval vším a téměř nikdo neuvědomoval si onu práci, sílu a sebezapření, kterou
musíme každý vyvinout, abychom si svobodného státu nejen uhájili, ale jej i zabezpečili. I
pochybovači se vyskytli.
„Národní výbor“ převzal úřady a postaral se o klid. Členové jeho šli mezi lid, mluvili mu o
svobodě, samostatnosti, o legiích i Masarykovi a nabádali lid ke klidu a pořádku. Revoluce
v zemi provedena nekrvavě. Národu vrátila se správa věcí jeho, jak předpověděl roku 1650
ve spise svém „Kšaft umírající Jednoty českobratrské“ veliký myslitel a učitel Jan Amos
Komenský. Co počátkem války někteří pouze tušili, o čem jsme během války tiše u
rodinného krbu snili, sklánějíce se nad malpami bojišť, zakreslujíce hranice „svého nového
státu“ bojíce se vyřknout i před přáteli v obavě, že se to prozradí úřadům, které tak krutě
trestali příslušníky naše v trestnicích i na frontě, nebo v internačních táborech, kde mřeli,
stalo se skutkem zásluhou Masarykovou a jeho legionářů, jež národ zval rytíři blanickými –
vždyť touha národa v pověsti této utajená – stala se skutečností. Vesnička naše vzala na
sebe slavnostní vzhled. Prapory vlály na škole, faře, zámku, kanceláři velkostatku, hostinci u
Pišlů a jinde. Tyto třepotající se barvy bílá a červená zvěstovaly radost, mír a svobodu.
V úterý dopoledne (29.) šel starosta s farářem k místnímu obchodníkovi Reichovi, který na
jejich vyzvání sňal tabákového orlíčka rakouského. Nebylo již pro něj místa ve svobodné
zemi – vždyť orel byl symbolem naší poroby.
Dne 9. listopadu 1918 vzpomínali jsme na Bílou horu. Vzpomínka byla rázu veselého, neboť
netížilo nás již jho poroby a prokletý rod Habsburský, jenž krví našich předků psal naše
dějiny, byl zbaven vlády. Bílá hora odčiněna pluky hrdinných legionářů, kteří umírali za
svobodu národa a vlasti na všech evropských bojištích. Těchto hrdinů a Masaryka vděčně
jsme vzpomínali při školní slavnosti dne 9. listopadu pořádané. Byla to slavnost tichá,
nehlučná, ale tklivá. Vítalo se jí zřízení samostatného státu, naší republiky. Účast členů
místní školní rady a některých občanů lesk její jen zvýšila.
Pořad slavnosti byl tento: Zahájení slavnosti řídícím učitelem Vojtěchem Tesařem.
Slavnostní řeč učitele Františka Zajíčka. Píseň Kde domov můj. Báseň Vlasti na uvítanou.
Píseň Vlasti své buď Čechu věrný. Doslov a zakončení slavnosti řídícím učitelem.
Koncem roku 1918 a počátkem roku 1919 nastal v lidu čilý ruch. Hesla „Vstupujte do
politických stran!“, „Každý musí být organizován!“ rozvířila klidnou hladinu politického života
v obci. Občané rozestoupili se na dva tábory – sociálně demokratický a republikánské strany
československého venkova. Bylo před volbami. Žurnalistika všech stran stranicky
zpracovávala své příslušníky. Ta tam byla jednota národa před a po 28. říjnu 1918 se
objevivší. Tehdy přijeli dva předáci dvou protivných stran: sociálnědemokratický a
republikánské strany československého venkova do Tmaně a společně nabádali lid ku
vzájemné lásce, úctě a lásce k vlasti. A dnes? Stavovské rozvrstvení i třídní vyvrcholovalo
v nepřátelství. Nadávky a surové výpady se množily. Občané vlivem žurnalistiky přestali se
vzájemně ctít a vyčítali si vše možné. Prozíravější chápali, že to tak dále jít nemůže, ale byli
hrubě umlčeni. Dělník neměl porozumění pro zemědělce, rolník necítil s dělníkem. Ba ani
dělníci vzájemně se nectili a politického přesvědčení svého spolusoudruha si nevážili. Strana
sociálně demokratická nutila příslušníky československé strany socialistické, aby vstoupili do
jejich řad. I stávky provolány a za podmínku kladeno „Buď vstoupit do naší strany, nebo musí
být z práce propuštěn.“
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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
Úvodní slovo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tmaň Mgr. Růženy Kybikásové
Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
v pondělí dne 3. září opět ožila naše škola dětskými hlasy. Nejvýznamnější je tento den pro
prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Ve škole se na ně těší nejen pedagogický
sbor, ale také starší spolužáci. Všichni jsme připraveni jim pomoci a přejeme jim hodně
úspěchů ve školní práci i spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně
trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé.
Významný je tento školní rok i pro páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí.
Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž
budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole. Úspěšný školní rok, pevné
zdraví a každodenní chuť jít do školy přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i
ostatním pracovníkům, ale také sobě. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří
stanovené úkoly splnit na jedničku. Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – žáků,
učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími
organizacemi.
O tom, jak se daří úkoly plnit, se dočtete na webových stránkách školy a v časopise Obzor.
Již tradičně se loučím citátem učitele národů, který je pro mě studnicí moudrosti.

Jan Amos Komenský:
„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho
se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím.
Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Tmaň ve školním roce 2017 / 2018.
Současně se zahájením nového školního roku je projednávána výroční zpráva o činnosti
Základní školy Tmaň v minulém školním roce. Její text byl schválen pedagogickou radou dne
29. srpna 2018 a každý zájemce se s ním může seznámit na webových stránkách školy.
Zpráva má celkem čtrnáct kapitol – Základní údaje, Vzdělávací program základního
vzdělávání, Pracovníci školy, Přijímací řízení, Výsledky vzdělávání, Prevence rizikového
chování žáků, Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Školní akce a prezentace školy
na veřejnosti, Inspekční a kontrolní činnost, Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ,
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, Celoživotní učení, Projekty
financované z cizích zdrojů a Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi.
Většina textu obsahuje informace, které jsou důležité především pro rodiče žáků
navštěvujících tmaňskou školu. Ze zprávy budeme citovat dvakrát.
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Zásadní význam má věta z úvodu výroční zprávy:
Cíle a úkoly výchovy a vzdělávání jsou dané vzdělávacím programem – Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání, který je v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem základního vzdělávání
a byly ve školním roce 2017 / 2018 splněny.
Pro veřejnost může být zajímavá poslední kapitola s údaji o spolupráci s jinými subjekty a
organizacemi, z níž citujeme:
Ceníme si spolupráce se všemi spolupracujícími subjekty. Samozřejmě nejvíce spoléháme
na zřizovatele školy - Obec Tmaň, který škole poskytuje pro všechny její součásti dostatek
finančních prostředků k tomu, abychom měli kvalitní podmínky pro poskytování vzdělávání a
výchovy našim dětem. Z rozpočtu územních samosprávných celků (USC) se v tomto školním
roce opět pořídily nové počítače (PC) do učebny informační a výpočetní techniky (IVT),
zakoupili jsme nové žákovské židle. V souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) jsme
koupili archivní skříně na všechna pracoviště, do školní družiny jsme pořídili nové
společenské hry. Pro podporu čtenářské gramotnosti jsme opět rozšířili nabídku knih ve
školní knihovně a koupili jsme nové nástěnné výukové obrazy. Díky skvělému výtěžku z
Dobročinného plesu jsme mohli částečně zafinancovat některé akce školy i školky. Vedle
poskytování financí nad rámec schváleného státního rozpočtu, je pro náš provoz i neméně
důležitá pomoc zřizovatele formou poskytnutí pracovníků obce pro úklid v areálu školy nebo
pro práce, které nezvládne sám pan školník. Za tuto vstřícnost opravdu velké poděkování.
Rovněž spolupráce při zahájení adventního času v obci, jehož součástí je dramatizace hry o
narození Ježíška, konání Dobročinného plesu a některé další akce, by bez pomoci
zřizovatele nebylo možné zorganizovat.
Spolupráce s Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Suchomasty, kam odchází
většina našich páťáků do 6. ročníku, probíhá v těchto oblastech: návaznost vzdělávacích
programů po úpravách Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání,
předávání pedagogické dokumentace, konzultace ředitelky školy o žácích s individuálním
vzdělávacím plánem (IVP) v V. třídě, prohlídka školy pro budoucí šesťáky, zápas ve vybíjené
mezi V. a VI. třídou, návštěva předškoláků z Mateřské školy Suchomasty v budoucí I. třídě,
účast ředitelky školy a budoucí třídní učitelky VI. třídy na třídní schůzce IV. a V. třídy.
Tradiční spolupráce je i s dalšími základními školami v regionu, které mají rovněž 1. až 5.
ročník – Hýskov, Nižbor, Karlštejn, a to v oblasti sportovních, znalostních a výtvarných
soutěží.
Důležitá je pro nás také spolupráce s akciovou společností Vápenka Čertovy schody Tmaň a
její základní organizací Odborového svazu STAVBA akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody Tmaň. Každoročně společně připravujeme Den Země a zástupci
Vápenky se účastní slavnostního zahájení školního roku. Naši žáci jako poděkování mají
připravené kulturní vystoupení na výročním jednání odborové organizace, která se podílí
finančně na zakoupení výtvarných potřeb, školních pomůcek a dalšího vybavení ve školní
družině.
Pokračujeme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Tmaň při konání Dětského dne
v obci, můžeme využívat jejich venkovní areál pro pohybovou výchovu. Hasiči nám pomáhají
organizačně při podzimní a jarní turistické výpravě do Lipek. Během zimního období
využívají mladí hasiči školní tělocvičnu.
Velmi si pochvalujeme spolupráci s Mysliveckým spolkem HORA Tmaň. Děti pro myslivce
sbírají kaštany a žaludy. Zato nám věnují myslivci každoročně finanční dar, který je škole
předán při kulturním vystoupení žáků na jejich výroční schůzi. Děti z naší školy navštěvují
myslivecký kroužek – Koloušci.
Stále máme rezervy v navazování spolupráce s Tělovýchovnou jednotou VČS Tmaň. Škola
využívá jejich areál při pořádání regionální atletické soutěže Pentatlon. Sportovcům
vycházíme plně vstříc při pronájmu tělocvičny jejich oddílům. Žáci naší školy se účastní
biatlonových soutěží, na kterých se organizačně TJ Tmaň podílí, a to jak v Berouně, tak ve
Tmani.
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Dalšími spolupracujícími subjekty jsou – Soukromá hudební škola Schola musica Stella
Maris Dr. Zory Tauberové v Králově Dvoře, Policie ČR v Berouně, Autoškola Kvasnička
Beroun, SPC Beroun, PPP Králův Dvůr a Hořovice, Jazyková škola H. Mottlové, Domeček
Hořovice, Husitský sbor Tmaň, Taneční kroužek paní P. Kellerové a Státní archiv v Berouně.

Základní škola Tmaň
•

•

•

•
•

•
•

Školní rok a termíny prázdnin ve školním roce 2018 / 2019
Školní rok:
I. pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
II. pololetí: 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019
Prázdniny:
podzimní: 29. a 30. 10. 2018
vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
pololetní: 1. 2. 2019
jarní: 4. 2. – 10. 2. 2019
velikonoční: 18. a 19. 4. 2019
hlavní prázdniny 29. 6. 2019 - 31. 8. 2019
Pedagogický sbor ve školním roce 2018 / 2019.
Ředitelka: Mgr. Růžena Kybikásová
Třídní učitelé:
I. třída: Mgr. Miroslava Kepková
II. třída: Eva Jílková
III. třída: Mgr. Taťána Dvořáková
IV. třída: Mgr. Ludmila Cikánková
V. třída: Mgr. Marcela Závorová
Školní družina
I. oddělení: Iva Brabcová
II. oddělení: Pavlína Ziková
III. oddělení: Mgr. Tereza Podroužková
Začátek nového školního roku v Základní škole Tmaň
V pondělí dne 3. září 2018 zavítalo do tmaňské školy 16 prvňáčků. S úsměvem je
očekávala jejich třídní učitelka Miroslava Kepková, která se na všechny své nové žáčky
moc těšila. A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče, všechny přivítala také ředitelka školy Růžena Kybikásová a hosté slavnostního
zahájení nového školního roku 2018 / 2019: starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek, kronikář
obce pan Jaroslav Horáček, zástupci akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a její
odborové organizace paní Pavla Kovačíková a pan Jaroslav Karmazín, za Myslivecký
spolek HORA Tmaň pan Antonín Plátěnka, za Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň pan
Zdeněk Tlach a za Sbor dobrovolných hasičů Tmaň slečna Marcela Závorová. Všem
děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole
líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům
přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.
Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do Lipek, kde jsme se seznamovali s
našimi prvňáčky. I když se na nás počasí mračilo, těch pár kapek nás nerozházelo nejsme přeci z cukru! Dopoledne na které jsme se těšili, jsme si opět hezky užili.
Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto
pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem. Všechny plody pak
odevzdáme myslivcům z Mysliveckého spolku Hora Tmaň, protože víme, že se o lesní
zvěř vždy dobře postarají. Připojte se k nám!
Ve škole jsme už skoro jako doma, učíme se tu spoustu nových věcí, ale dnes jsme zase
my naučili něco naší paní učitelku. Na to, jak se staví hrad, pevnost nebo zahrádka z
písku, jsme totiž praví odborníci my – ti z první třídy!
Ve dnech 19. a 20. září jsme navštívili Pražský hrad. Byl to nevšední zážitek, protože nás
provázeli vojenští kaplani pan pplk. Mgr. Vladimír Hudousek a pan rtm. Středa. Díky tomu
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jsme mohli spatřit nejen skvosty, které Hrad nabízí, ale také jsme měli možnost vidět
střídání Hradní stráže opravdu zblízka. Naše téměř čtyřhodinové putování začalo detailní
prohlídkou Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dozvěděli jsme se mnoho z historie
Českých zemí a během prohlídky Kaple sv. Václava jsme se na chvíli přenesli do
středověku, a mohli pocítit sílu naší historie velmi intenzivně. Jistě nám v hlavách utkvěly
skvosty, které Katedrála nabízí, i umění tehdejších architektů a stavitelů Matyáše z
Arrasu Petra Parléře. Po prohlídce Katedrály jsme se vydali do Vladislavského sálu a
kochali se krásou Korunovačních klenotů, i když vystavena je jenom jejich kopie. I přes
velké množství turistů, jsme prošli do Zlaté uličky a pozastavili se nad skutečností, v jak
malých domech a místnostech dříve lidé žili. Pozornost jsme věnovali domu, kde žil
Franz Kafka a zachovalému domku pro vojáky. Následovala návštěva věže Daliborka a
opětovné setkání se středověkem, protentokrát ale s tím velmi krutým. Prohlédli jsme si
mučicí nástroje tehdejší doby a uvědomili si, že dnešní doba přistupuje k lidskému životu
s úctou (i když bohužel ne vždy). Myslím, že jsme byli všichni rádi, že žijeme v
současnosti. Před dvanáctou hodinou jsme se přesunuli na 1. nádvoří a čekali na
slavnostní výměnu Hradní stráže. Uchvátila nás krása a přesnost výměny stráží
doprovázena hudbou, kterou pro tuto příležitost složil Michael Kocáb. Značně unaveni,
ale nadšeni jsme se nakonec přesunuli k obchůdku se suvenýry a následně k autobusu.
Exkurzí jsme oslavili Den české státnosti a připomenuli si 100 let od vzniku
Československa.
V pondělí 24. září k nám zavítalo Divadélko Gábiny a Katky s prima představením
Oskárek v pohádkové knize, na které jsme se moc těšili. V příběhu plném
večerníčkových písniček jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o čtyřech ročních
obdobích. Vyzkoušeli jsme si, jak máme ohebné prstíčky i jazýčky a zazpívali si v
doprovodu basy, housliček, kytary nebo flétny. Představení, při kterém jsme se krásně
pobavili, se nám moc líbilo.
Ve středu 26. září probíhala na naší škole velice zajímavá výuka, která se týkala EVVO a
třídění odpadu. Výukový program Tonda Obal na cestách, který děti znají jenom jako
program na počítači se stal skutečností. Přijela k nám lektorka, která se každému ročníku
věnovala celou hodinu, s velice pěkně připraveným programem. Děti si mohly vyzkoušet
prakticky třídění různých druhů odpadů, dozvěděly se i spoustu zajímavých informací a
nakonec si za své vědomosti odnesly i drobný dárek. Tato akce se všem líbila.
V pondělí 1. října 2018 naši školu již počtvrté navštívilo Studio Karavana, na které se
vždy moc těšíme. Tentokrát s divadelním představení, při kterém nás v rámci oslav 100.
výročí založení samostatného československého státu provedli naší minulostí. Herci
dětem hravou a zábavnou formou přiblížili historické události, které vedli ke vzniku
samostatného Československa a seznámili je s našimi významnými osobnostmi té doby.
Děti si představení, do kterého se s radostí a elánem zapojily, užily a zároveň si odnesly
řadu užitečných informací. Již teď se těší na další setkání.
V úterý 2. října byli v přístavbě Kulturního domu uvítáni do života sborem pro občanské
záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani nejmladší občánci naší obce. V tento slavný den
je svým vystoupením přivítaly žákyně naší školy. Všichni jim do života přejeme jen to
nejlepší!

Září v Mateřské škole Tmaň
•
•
•
•

Dne 3. září 2018 jsme zahájili v naší mateřské škole nový školní rok. Na přivítanou
zahrály paní učitelky dětem maňáskové divadlo „Jak kočička s pejskem pekli dort.“
Ve středu dne 12. září jsme si užili hudební show pana Petra Tomana. Poslechli jsme si
známé písně, zazpívali si a zatančili. Hudební show jsme si všichni moc užili.
Ve čtvrtek 13. září jsme se vydali na výlet do Lipek. Na místě jsme si zahráli několik her a
spokojeni se vrátili zpět do školky.
V pondělí 24. září nás navštívilo divadlo Katky a Gábiny s pohádkovým představením
„Oskárek v pohádkové knížce“. Při tomto divadélku jsme se všichni pobavili, zatančili i
zazpívali. Divadlo se nám všem velice líbilo a odcházeli jsme nadšeni.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

•
•

•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v září 2018 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. října 2018 v 16:30 hodin., která se stane
součástí oslav 100 let vzniku Československa – viz pozvánka na oslavy. Upozorňujeme
na možnost prohlédnout si toto odpoledne také kostel sv. Jiří.
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 .
V pátek dne 5. října 2018 navštívila skupina věřících Římskokatolické farnosti Žebrák
vedená P. Zdzisławem Ciesielskim akciové společnosti Vápenka a Velkolom Čertovy
schody ve Tmani. Seznámili se s historií výroby vápna v Českém krasu s důrazem na
konkrétní podmínky tmaňského závodu od jeho vzniku v padesátých letech minulého
století do dneška. Pod vedením odborných vedoucích pracovníků obou společností si
následně nejprve prohlédli Vápenku Čertovy schody, kde se seznámili s problematikou
výroby vápenných a vápencových pálených a nepálených výrobků, a následně si
vyslechli na vyhlídkách lomů VČS-západ a VČS-východ informace o provozu lomového
hospodářství a mohli uvidět, jak postupuje rekultivace vytěžených prostor a jejich návrat
přírodě. Na závěr dvouhodinového pobytu ve Tmani se účastníci exkurze zastavili
v kostele sv. Jiří a vyslechli si výklad o jeho historii.
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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská srdečně všechny zve na bohoslužby ve Sboru Jiřího
z Poděbrad ve Tmani v neděli dne 14. října 2018 v 17:00 hodin a v neděli dne 28. října 2018
v 15:00 hodin – viz pozvánka na oslavy 100 let republiky ve Tmani.

Pozvánka na taneční zábavu
Klub důchodců Tmaň srdečně zve veřejnost naší obce na

TANEČNÍ ZÁBAVU
pořádanou u příležitosti 10 let svého trvání,
která se koná
v sobotu 13. října 2018 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
Hraje a baví vás PIŇA KOLADA.
Vstupné 80,- Kč. Tombola.
Za příspěvky do tomboly pořadatelé předem děkují.

Nově otevřené kadeřnictví ve Tmani
KADEŘNICTVÍ TMAŃ – majitel Hana Olejníček – provozovatel Makohusová
IČO: 71756426
Provozní doba:
pondělí 8:00 – 15:00 hodin,
úterý 8:00 – 16:00 hodin,
středa 12:00 – 18:00 hodin,
čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin,
pátek 8:00 – 14:00 hodin.
Kadeřnické služby pouze na objednávku – telefon 703 676 100.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
•
•

Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v říjnu 2018 takto:
V pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin,
v neděli bude zavřeno.
Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů – vřesovištní
rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné
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trávy, okrasné keře a dřeviny nebo 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 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.
• Dále u nás zakoupíte zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, 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.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ ks.
Prodej ve Tmani se uskuteční v úterý dne 16. října 2018 a ve čtvrtek dne 22. listopadu
2018 na autobusové zastávce nad školou – vždy v 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 – 16:00 hodin. Kontaktní telefon: 601 576 270,
728 605 840. Webové stránky: www.drubezcervenyhradek.cz .

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2018 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
29.+30.10.2018
6.+7.10.2018
13.+14.10.2018
20.+21.10.2018
27.+28.10.2018

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, Alba
MUDr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk Komárov
MUDr. Jitka Šedivá
Beroun, Talichova 825
MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541
MUDr. Markéta Šedivá
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541

S p o r t o v n í

Telefon
311 512 119
311 572 389
311 624 375
311 611 241
311 612 291

i n f o r m a c e

Kulturně sportovní odpoledne se spolkem VIZZE 2022
V neděli 23. září 2018 proběhla na fotbalovém hřišti ve Tmani sportovně kulturní akce spolku
VIZZE 2022. I přes nepříznivé počasí dorazilo takřka 200 návštěvníků všech věkových
kategorií. Akci zahájilo přátelské utkání v malé kopané dětí a žen, které skončilo po velkém
boji nerozhodným výsledkem 4:4. Po ukázce práce mladých hasičů se děti rozprchly za
dalšími lákadly, nafukovacím hradem Beko s popcornem, čokoládovou fontánou, malováním
obličejů, střelbou ze vzduchovky či za dovednostními prvky z kopané a hokeje. Všichni pak
společně s dospělými u grilovaných dobrot netrpělivě vyhlíželi začátek koncertu Anetky
Špačkové a skupiny SavetheEmotion, z jejichž následných profesionálních výkonů byli
všichni přítomní velmi nadšeni. Ve večerních hodinách, ještě dříve než se přihnala bouře, tak
mohli všichni spokojeně odejít do svých domovů s konstatováním, že i přes nevlídné počasí,
stála návštěva fotbalového areálu za to …
Spolek VIZZE 2022 děkuje všem za účast a těší se na další setkání při podobných akcích …

18

•

•

•

OFS Beroun – IV. třída A – podzim 2018.
1. kolo – neděle 26. srpna 2018 – 14:00 hodin – Tetín B – VČS Tmaň 1:4 (0:2), branky:
29. Rys Josef, 44. Hora Martin – pokutový kop, 80. Haas Radek, 88. Rys Josef, rozhodčí
zápasu Špicl Jan, 50 diváků.
Další zápasy 1. kola: Hýskov – Chodouň 3:1, Vižina – Osov 1:1, Chrustenice – Zdice B
4:7, Srbsko – Zdejcina 3:2, Chyňava B – Vysoký Újezd 2:5.
2. kolo – neděle 2. září 2018 – 14:00 hodin – Chyňava B – VČS Tmaň 2:6 (2:2),
branky: 33. Rys Josef, 41. Rys Josef, 46. Haas Radek, 64. Červenka Karel, 73. Červenka
Karel, 84. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Knotek Václav, žlutá karta: 66. Doskočil
František, 55 diváků. Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Sulík Jakub, Kroka Patrik,
Hora Martin, Hrubý Lukáš (60. Choc Ondřej), Večeřa Jakub (46. Fiala Miroslav), Rys
Josef – kapitán, Doskočil František, Smíšek Martin, Červena Karel (85. Šlégr David),
Haas Radek (86. Fiala Miroslav); náhradníci: Fiala Miroslav (46. Večeřa Jakub), Foltýn
Jan, Kincl Michael, Šlégr David (85. Červenka Karel), Svoboda Stanislav, Choc Ondřej
(60. Hrubý Lukáš), Fiala Miroslav (86. Haas Radek). Další zápasy 2. kola: Zdice B –
Srbsko 2:4, Osov – Chrustenice 4:3, Chodouň – Vižina 4:1, Vysoký Újezd – Hýskov 2:5,
Zdejcina – Tetín B 1:2.
3. kolo – sobota 8. září 2018 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Zdejcina 6:0, střelci
branek: 3. Rys Josef, 7. Rys Josef, 30. Choc Ondřej, 40. Rys Josef, 47. Červenka Karel,
52. Překlasa David, rozhodčí zápasu Hájek Václav, 50 diváků.
Zápis č. 20/2018 disciplinární komise OFS Beroun ze dne 13. září 2018:
67/2018
2018212A1A0306
Tmaň – Zdejcina (IV. A)
Zdejcina
ID 2020521
klub
• Přečin – nedohrání soutěžního utkání družstva mužů pro nedostatečný počet
hráčů dne 8. 9. 2018.
Rozhodnutí DK: Pokuta ve výši 3.000,- Kč. Klub se trestá kontumací utkání. Dle § 36/1
DŘ FAČR se ponechává výsledek utkání 6:0 dosažený na hřišti v platnosti ve prospěch
družstva Tmaň.

•

•

Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Kroka Patrik, Hora Martin, Fiala Miroslav,
Choc Ondřej, Rys Josef – kapitán, Doskočil František, Smíšek Martin, Červenka Karel,
Haas Radek; náhradníci: Hrubý Lukáš, Foltýn Jan, Překlasa David, Fiala Miroslav,
Kroupa Tomáš, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 3. kola: Hýskov – Chyňava B 4:1, Vižina – Vysoký Újezd 1:3, Chrustenice –
Chodouň 1:1, Srbsko – Osov 2:1, Tetín B – Zdice B 1:4.
4. kolo – sobota 15. září 2018 – 13:30 hodin – Zdice B – VČS Tmaň 1:3 (0:1), branky:
11. Kincl Vladimír, 77. Kincl Vladimír, 82. Kincl Vladimír, žlutá karta: 23. Hrubý Lukáš, 27.
Rys Josef, 36. Smíšek Martin, 79. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Vodička Ladislav, 40
diváků. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Choc Ondřej, Hora Martin, Kroka Patrik, Hrubý
Lukáš (30. Kroupa Tomáš), Smíšek Martin, Doskočil František (89. Svoboda Ondřej),
Rys Josef – kapitán (84. Kincl Michael), Haas Radek, Červenka Karel, Kincl Vladimír;
náhradníci: Kroupa Tomáš (30. Hrubý Lukáš), Svoboda Ondřej (89. Doskočil František),
Foltýn Jan, Večeřa Jakub, Svoboda Stanislav, Kincl Michael (84. Rys Josef).
Další zápasy 4. kola: Osov – Tetín B 3:0, Hýskov – Vižina 8:0, Chodouň – Srbsko 0:5,
Vysoký Újezd – Chrustenice 5:1, Chyňava B – Zdejcina 9:6.
5. kolo – sobota 22. září 2018 – 13:30 hodin – VČS Tmaň – Osov 7:1 (1:1), branky:
12. Kincl Vladimír, 57. Rys Josef, 71 Kincl Vladimír, 73. Kincl Michael, 75. Červenka
Karel, 80. Kincl Vladimír, 88. Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 35
diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Kroka Patrik, Hora Martin, Haas Radek, Hrubý
Lukáš (46. Foltýn Jan), Kroupa Tomáš (46. Smíšek Martin), Rys Josef – kapitán,
Doskočil František (77. Svoboda Ondřej), Večeřa Jakub (46. Kincl Michael), Kincl
Vladimír (81. Šlégr David), Červenka Karel; náhradníci: Svoboda Ondřej (77. Doskočil
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František), Foltýn Jan (46. Hrubý Lukáš), Smíšek Martin (46. Kroupa Tomáš), Svoboda
Stanislav, Kincl Michael (46. Večeřa Jakub), Šlégr David (81. Kincl Vladimír). Další
zápasy 5. kola: Vižina – Chyňava B 2:1, Chrustenice – Hýskov 1:11, Srbsko – Vysoký
Újezd 3:2, Tetín B – Chodouň 1:3, Zdejcina Zdice B 2:0.
6. kolo – neděle 30. září 2018 – 10:15 hodin – Chodouň – VČS Tmaň 2:2 (1:2),
branky: 24. Kincl Michael – penalta, 36. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Štěpánek
Miroslav, delegát Mázdra Jaroslav, 60 diváků. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Kroka
Patrik, Hora Martin, Haas Radek, Fiala Miroslav, Smíšek Martin, Rys Josef – kapitán,
Doskočil František, Večeřa Jakub, Červenka Karel, Kincl Michael; náhradníci: Foltýn Jan,
Kroupa Tomáš, Fiala Miroslav, Svoboda Stanislav, Mikovec Martin. Další zápasy 6. kola:
Hýskov – Srbsko 5.2, Vižina – Chrustenice 1:0, Osov – Zdejcina 0:1, Vysoký Újezd –
Tetín B 5:0, Chyňava B – Zdice B 1:4.
7. kolo – sobota 6. října 2018 – 13:00 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:1 (1:1),
branky: 44. Kincl Vladimír, 48. Kincl Vladimír, 62. Kincl Vladimír, žlutá karta: 55. Kincl
Michael, 69. Choc Ondřej, rozhodčí zápasu Veverka Zdeněk, 50 diváků. Sestava VČS
Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Choc Ondřej, Smíšek
Martin (80. Kroupa Tomáš), Rys Josef – kapitán (72. Svoboda Ondřej), Doskočil
František, Kincl Michael, Červenka Karel, Kincl Vladimír (88. Šlégr David); náhradníci:
Foltýn Jan, Kroupa Tomáš (80. Smíšek David), Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Šlégr David
(88. Kincl Vladimír), Svoboda Ondřej (72. Rys Josef), Sulík Jakub. Další zápasy 7. kola:
Chrustenice – Chyňava B 2:1, Zdice B – Osov 4:3, Srbsko – Vižina 1:0, Tetín B – Hýskov
1:5, Zdejcina – Chodouň2:0.
8. kolo – sobota 13. října 2018 – 12:30 hodin – Hýskov – VČS Tmaň. Další zápasy 8.
kola: Vižina – Tetín B, Chrustenice – Srbsko, Chodouň – Zdice B, Vysoký Újezd –
Zdejcina, Chyňava B – Osov.
9. kolo – sobota 20. října 2018 – 12:30 hodin – VČS Tmaň – Vižina. Další zápasy 9.
kola: Zdice B – Vysoký Újezd, Osov – Chodouň, Zdejcina -¨Hýskov, Srbsko – Chyňava B,
Tetín B – Chrustenice.
10. kolo – sobota 27. října 2018 – 11:30 hodin – Chrustenice – VČS Tmaň. Další
zápasy 10. kola: Hýskov – Zdice B, Vižina – Zdejcina, Srbsko – Tetín B, Chyňava B –
Chodouň, Vysoký Újezd – Osov.
11. kolo – sobota 3. listopadu 2018 – 11:00 hodin – VČS Tmaň – Srbsko.
Tabulka IV. A třídy po sedmém kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hýskov
VČS Tmaň
Srbsko
Vysoký Újezd
Zdice B
Zdejcina
Vižina
Chodouň
Osov
Chrustenice
Chyňava B
Tetín B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1

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

0
0
1
3
3
4
4
3
5
5
6
6

41:8
31:8
20:12
23:15
22:18
14:20
8:17
11:15
12:20
12:30
17:29
6:25

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 10. října 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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