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Pozvánka na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň srdečně zve
veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

105. HASIČSKÝ BÁL,
který se uskuteční
v sobotu 16. února 2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola! Vstupné 90,- Kč.
Předprodej vstupenek a příjem věcných darů do tomboly bude v den konání plesu
v sobotu 16. února 2019 od 10:00 do 12:00 hodin v Kulturním domě.
Šťastný Nový rok 2019 přejí a na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

Pozvánka na valnou hromadu TJ VČS, z.s.
Výbor TJ. VČS, z.s. svolává v sobotu 23. února 2019 v 11:00 hodin

VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v pohostinství Na Myslivně na Louníně.
Výbor TJ VČS Tmaň, z.s. srdečně zve všechny své členy k účasti!

Pozvánka na 2. masopustní průvod ve Tmani
Dětské centrum Světlušky při Církvi československé husitské ve Tmani
za podpory Obecního úřadu ve Tmani
srdečně všechny zve v neděli dne 24. února 2019 na

2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD VE TMANI.
Sraz masek v 13:00 hodin před Kulturním domem ve Tmani.
Žádáme naše milé spoluobčany, aby děti podpořili a připravili pro masky
něco dobrého, milý úsměv a otevřené dveře jistě naše nejmenší potěší též.
Hraje TŘEHUSK.

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU …
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych dnešním dnem z pozice starosty obce založil (či spíše obnovil) tradici a
pravidelně každý měsíc se s Vámi v našem časopise Obzor podělil několika řádky o dění
v naší obci. Rád bych Vás zde pravidelně informoval o událostech dní předchozích i plánech
nás radních a zastupitelů na dny, či měsíce následující.
Jedním z našich prvotních cílů je celkové zlepšení informovanosti našich občanů a docílení
lepší i efektivnější komunikace mezi Vámi a zástupci obce. Souběžně s prvním dnem roku
2019 jsme k tomuto cíli uskutečnili první krok a na nejpoužívanější sociální síti Facebook
vytvořili
oficiální
stránku
obce
Tmaň.
Na
internetové
adrese
https://www.facebook.com/obectman/ bychom rádi informovali o všech událostech v obci
a jejím okolí a zároveň zde mohli také reagovat na různé podněty a dotazy občanů. Jsme si
samozřejmě vědomi toho, že ne každý je příznivcem sociálních sítí a že především ke
starším spoluobčanům si musíme najít jinou cestu. Již po pár dnech fungování této stránky
jsme však získali přes 150 příznivců, kteří si tuto stránku zadali do své sledovanosti, a jejich
počet nadále přibývá. Dne 4. ledna jsme tuto stránku také poprvé využili k tomu, abychom
ihned po vzniku události informovali místní občany o havárii vodovodu, ke které došlo poblíž
školy a jejímž následkem bylo větší množství našich domácností cca 18 hodin bez vody. Tím
že tuto informaci obratem sdílelo 37 z Vás, rozšířila se tato zpráva co nejrychleji mezi mnoho
dalších. Pokusili jsme se také o generální opravu zdejšího veřejného rozhlasu. Nakolik byly
tyto opravy úspěšné, ukáže až čas. Nedělám si však příliš iluze, že by toto zlepšení
zaznamenaly všechny domácnosti, už jen z důvodu značného stáří této techniky. Na
webových stránkách obce https://www.obectman.cz/ se budeme snažit všechny novinky a
události okamžitě zařazovat do sekce aktualit. Pro co nejširší informovanost všech obyvatel
bychom však během letošního roku rádi zavedli v obci tzv. mobilní rozhlas, jenž je
v současnosti v různých formách používán v mnoha obcích a městech České republiky.
Každý občan, který by o tuto bezplatnou službu projevil zájem, by tak dostával informace do
svých mobilních telefonů formou zprávy. Záleželo by také na každém z Vás, jaký rozsah
těchto informací budete chtít dostávat, zda pouze ty tzv. havarijního či krizového charakteru
nebo i všechny ostatní, které by Vás například informovali o kulturních či sportovních akcích
v obci a jejím okolí.
Když už jsem zmínil akce kulturní, máme za sebou první ples letošní plesové sezóny ve
Tmani. Tím prvním byl jako tradičně ples myslivecký a jako tradičně byl velmi úspěšný a
s hojnou účastí. Návštěvníci zaplnili do posledního místa nejen hlavní sál, ale i sousední
přístavbu. Ti šťastnější si z tomboly mohli domů jako každoročně odnést trofeje myslivců,
v podobě ulovené zvěře, ti méně šťastní mohli zase křepčit na parketu do ranních hodin, bez
starostí, kde sehnat nějakého Bivoje k odnesení tak těžké výhry. A protože čas i plesová
sezóna kvapí dál, máme za dveřmi ples druhý, který proběhne v sobotu dne 16. února 2019,
tentokrát v režii hasičů. Věřím, že i tentokrát se máme všichni na co těšit a že jeho návštěva
bude stát za to.
A protože nás čeká měsíc únor, který by měl být podle posledních informací opravdu
měsícem zimním, zmínil bych závěrem něco málo na toto téma. Ve své nové funkci se již od
prvního dne setkávám často s názorem, že právě ta Vaše ulice je tou, na které se při
odhrnování sněhu zapomnělo a právě Váš chodník je tím, který nejvíce klouže. Požádal bych
Vás v této souvislosti o jistou shovívavost, trpělivost i nadhled. Pro ty z Vás, kteří mají trochu
širší přehled o tom, jakou technikou zde disponujeme, by to neměl být problém, stejně tak
jako pro ty, kteří mají možnost porovnání s obcemi podobných velikostí. Nechci v žádném
případě tvrdit, že nejde co zlepšovat, ale mohu s klidným srdcem konstatovat, že kdykoliv
začnou padat z nebe vločky, snažíme se o to, abychom Vám boj s nimi trochu usnadnili, a
především Pavel Celta tráví letos mimo svoji pracovní dobu na traktoru spoustu hodin, ať po
večerech, v noci nebo za brzkého rána. I přes tyto skutečnosti, přeji dětem, aby toho sněhu
bylo v únoru co nejvíce a ony si mohly dosyta užít všech zimních radovánek, kterých dnes
vlivem nevyzpytatelného počasí značně ubývá …
Jaromír Frühling
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konané dne 17. prosince 2018

•

•

•

1)

2)

Usnesení č. 9
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. prosince 2018
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1)
Kontrolu usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5. listopadu 2018 a zprávu revizního a kontrolního výboru
přednesenou předsedkyní paní Terezou Cholevovou.
2)
Zprávu finančního výboru přednesenou předsedou výboru panem Vítem
Hofmannem.
3)
Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Ing. Jaromírem
Frühlingem.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
Rozpočet obce Tmaň na rok 2019.
2)
Střednědobý rozpočtový výhled obce Tmaň na roky 2020 – 2022.
3)
Opatření č. 2/2018.
4)
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
5)
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
6)
Plán práce Zastupitelstva obce a Rady obce Tmaň na rok 2019.
7)
Rozpočtové změny č. 14.
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.
Plán práce Zastupitelstva obce a Rady obce Tmaň na rok 2019
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se v roce 2019 budou konat v těchto
termínech:
a.
pondělí dne 18. března 2019;
b.
pondělí 17. června 2019;
c.
pondělí 16. září 2019;
d.
pondělí 16. prosince 2019.
Rada obce se v roce 2019 pravidelně schází v intervalech cca 14 dnů.

Poplatky za rok 2019
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2019 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
•
komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
•
pes
a)
za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 200,- Kč;
b)
za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 1.000,- Kč;
c)
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 1.000,- 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.
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Poděkování
•

Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu ve Tmani a členkám jeho sboru pro občanské
záležitosti paní Jarmile Rysové a paní Janě Kozlerové za blahopřání u příležitosti
mého životního jubilea v prosinci 2018.

•

Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu ve Tmani za milé přání a poukázku k vánočním
svátkům a novému roku.

Karel Piskáček

Zdeněk Zborník

Tmaň má již 15 let dům s pečovatelkou službou
Pátek 20. února 2004 je datum1, které se zapsalo zlatým písmem do historie naší
obce. V tento den v 11:32 hodin slavnostně přestřihli náměstek ministra pro místní
rozvoj pan Vnouček a starosta obce Antonín Plátěnka za přítomnosti členů
zastupitelstva obce, starostů okolních obcí a dalších hostů symbolickou pásku při
vstupu do nově zbudovaného objektu domu s pečovatelskou službou ve Tmani.
Vznikla stavba, která je výjimečná v okolních obcích i městech. S tímto typem
sociálního zařízení pro seniory se setkáváme spíše ve městech, než na vesnicích.
Tehdejší zastupitelé si uvědomovali, že zařízení tohoto typu – bez ohledu na velikost
naší obce a problémy spojené se zajištěním jeho provozu – by zde mělo být.
Politické hnutí „Sdružení nezávislých“ a Sdružení nezávislých kandidátů „Šance pro
Tmaň“ vystupující pod společným volebním programem „Tmaň jedenadvacátého
století“ si proto ve svém volebním programu, se kterým předstoupilo před
komunálními volbami v listopadu 2002, vytklo za cíl pokusit se vyřešit tento problém i
ve Tmani a symbolicky tak uzavřít parabolu péče o všechny generace – od těch
nejmenších po ty dříve narozené, kteří si jako výraz poděkování celé společnosti za
svoji celoživotní práci zaslouží vytvoření důstojných podmínek pro podzim svého
života. Realizace tohoto záměru nebyla jednoduchou záležitostí. Na následujících
stránkách nabízíme nahlédnout na cestu vedoucí k realizaci tohoto záměru
prostřednictvím textů z tehdejší doby. Do přehledu článků jsou zařazeny i ty
příspěvky, které hovoří o problémech vzniklých během výstavby, které bylo třeba za
pochodu řešit a s přehledem se přes ně přenést předjímajíc užitečnost a potřebnost
této stavby pro občany naší obce a jejího okolí.

Ale jak vidíme s odstupem času, tehdejšímu zastupitelstvu obce se to
podařilo, a za to jeho členům patří zasloužené uznání a poděkování celé naší
veřejnosti i patnáct let od zahájení provozu domu s pečovatelskou službou ve
Tmani. Zastupitelstvo obce pracovalo tehdy ve volebním období 2002 – 2006
v tomto složení: Antonín Plátěnka – starosta obce, Josef Sakáč – 1.
místostarosta, Pavel Pavlásek st., Marie Křivohlavá – člen Rady obce, Roman
Sudík, Jaroslav Šimek, Jiří Šnýdr, Milada Večerková, Jiří Svoboda, Václav
Macourek – 2. místostarosta, Josef Ježek, Dana Karmazínová, Iva Horová,
Václav Motyka, Vladislav Tysl – člen Rady obce.
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OBZOR, březen 2004
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Pečovatelský dům patří k občanské vybavenosti2
Plánem postavit ve Tmani dům s pečovatelskou službou se zastupitelé zabývají už delší
dobu. Realizace nápadu však závisí na penězích. Předběžný rozpočet se pohybuje
v desítkách milionů korun. „Na stavbu domu máme přislíbenou dotaci ve výši čtyřiadvaceti
milionů korun, ale z obecního rozpočtu musíme dát ještě pět až sedm milionů,“ sdělil starosta
Tmaně Antonín Plátěnka.
„V domě by mělo být čtyřiatřicet bytů. V současné době se kompletuje projektová
dokumentace a řízení s cílem zahájit letos stavbu,“ dodal první muž Tmaně. Obec už
zakoupila pozemek. Zemní práce na něm by měly začít ve čtvrtém čtvrtletí.
„Do té doby musíme stihnout udělat výběrové řízení na dodavatelskou firmu,“ řekl Antonín
Plátěnka. „Budeme žádat příslib, aby zemní práce stihla udělat ještě letos,“ prozradil plány
na nejbližší měsíce Antonín Plátěnka.
Ze zprávy Antonína Plátěnky, kterou přednesl po svém zvolení starostou obce na
funkční období 2002 – 2006 na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 11. listopadu 20023
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
… Za prioritní úkol považujeme vybudování domu s pečovatelskou službou. V případě
přidělení státních dotací na jeho výstavbu v příštím roce, bychom chtěli zahájit jeho výstavbu
s cílem kolaudovat tuto stavbu do konce roku. Pokud vše půjde podle našich předpokladů,
obec získá v roce 2003 celkem 34 malometrážních bytů, především pro starší generaci.
Dotace zkomplikuje obci rozpočet4
Stavba domu pečovatelskou službou ve Tmani se z plánů začne měnit v realitu. Rozpočet na
ni ve výši třicet milionů nedával obci naději na brzkou realizaci.
„Situace se změnila na konci roku, kdy se nám podařilo získat stavební povolení a zároveň i
příslib čtyřiadvacet milionů státní dotace,“ řekl tmaňský starosta Antonín Plátěnka. Dalo by
se říci, že štěstí přeje připraveným. Kdyby obec neměla hotový projekt, výběrové řízení na
stavební firmu a povolení, dotaci by nezískala.
„Vznikly nám však i problémy. Z dotace se dům nepostaví, obec se na stavbě musí podílet
svými penězi. Vychází to asi na šest až sedm milionů, které bude obtížné sehnat,“ uvedl
Antonín Plátěnka. „Vždyť samotný provoz obce vychází na osm milionů,“ dodal starosta.
Zastupitelé si do volebního programu začlenili i výstavbu nové hasičské zbrojnice. „Chtěli
bychom ji dát hasičům k jejich stému výročí existence v roce 2004,“ vysvětlil starosta důvod
stavby. Rozpočet na ni je dva až tři miliony korun. Antonín Plátěnka je však optimista. Dosud
obci vždycky podniky v jejím katastru pomohly. Věří tedy, že i tentokrát velkolom i vápenka
pomohou problémy vyřešit.
Výstavba domu s pečovatelskou službou může začít!5 Antonín Plátěnka.
Vážení spoluobčané!
Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že již nic nestojí v cestě tomu, aby mohla být
zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou v naší obci a tím došlo k realizaci
základního bodu volebního programu na rok 2003, který je současně i prvním rokem práce
současného zastupitelstva obce vzešlého z posledních komunálních voleb. Výstavbou tohoto
objektu dojde v naší obci k vytvoření systému péče o všechny generace – počínaje od těch
nejmenších až po ty nejstarší. Tím bude zaplněna mezera, která nám tu výrazně chyběla.
Státní fond rozvoje bydlení České republiky oznámil svým dopisem Obecnímu úřadu ve
Tmani, že Obci Tmaň byla přidělena státní dotace z tohoto fondu ve výši 23.800.000,- Kč na
výstavbu 37 bytů s pečovatelskou službou ve Tmani. Na stavbu bylo získáno stavební
povolení a proběhlo výběrové řízení na dodavatelskou firmu na provedení stavby.
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Berounský deník, pondělí 5. srpna 2002, Pečovatelský dům patří k občanské vybavenosti. Jiřina
Leitnerová.
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OBZOR, prosinec 2002
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Berounský deník, úterý 31. prosince 2002, Dotace zakomplikuje obci rozpočet, Jiřina Leitnerová
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OBZOR, únor 2003
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Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Geosan – divize Plzeň, která nabídla Obci Tmaň
nejvýhodnější podmínky společně se zárukami na zhotovení stavby v dohodnutém termínu.
Stavba domu s pečovatelskou službou bude zahájena v jarních měsících letošního roku a
měla by být dokončena do jednoho roku od zahájení stavby. Předpokládané náklady na
výstavbu domu s pečovatelskou službou představují sumu 31 milionů korun. Rada obce se
obrací na občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík se žádostí o provedení
aktualizace dosavadního seznamu zájemců o získání bytu v domě s pečovatelskou službou
ve Tmani, jejichž evidenci vede Obecní úřad ve Tmani. Zde také obdrží zájemci další
potřebné informace.
Ze zprávy starosty obce Antonína Plátěnky o činnosti rady obce přednesené na
veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném v pondělí dne 12. května 20036
… Postup prací na domu s pečovatelskou službou. Zde můžeme konstatovat, že stavba
probíhá v souladu s harmonogramem a jsou všechny předpoklady pro to, aby v létě byla
stavba pod střechou a byl dodržen původní termín jejího dokončení – to je konec letošního
roku. Rada obce již předběžně projednávala výši nájmu v domě s pečovatelskou službou.
Dnes můžeme říci, že nájemné se bude pohybovat kolem 2.000,- Kč měsíčně. Přesná výše
nájemného bude vypočtena na základě skutečných nákladů na stavbu. Rada obce
předpokládá, že výše nájemného za jeden metr čtvereční nepřesáhne 60% výše
regulovaného nájemného a bude přibližně 38,- Kč za metr čtvereční měsíčně.
Stavba domu s pečovatelskou službou úspěšně pokračuje7
Jak může každý, kdo žije v naší obci, vidět, stavba domu s pečovatelskou službou spěje ke
zdárnému konci. Hrubá stavba objektu je hotová. Pracovníci dodavatelské firmy se
v současné době soustřeďují na vnitřní omítky, které jsou již z poloviny hotové. Následovat je
budou obkladači, bude se osazovat sociální zařízení v jednotlivých bytech a dělat terénní
úpravy v nejbližším okolí domu s pečovatelskou službou – bezbariérový přístup, únikové
cesty, vchod k lékaři, který bude ordinovat nejen pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou, ale pro všechny občany Tmaně, dále parkoviště s vyhrazenými místy pro vozíčkáře.
Vše nasvědčuje tomu, že by koncem října měly být všechny tyto práce dokončené. Tím však
výstavba areálu domu s pečovatelskou službou neskončí. Obec bude hledat cesty jak získat
další peníze, aby mohl být zbytek obecního pozemku pod nově zbudovaným objektem
přeměněn na park se vzrostlými stromy a vznikl tak další prostor, který všem generacím naší
obce nabídne možnost odpočinku.
V srpnu začal Obecní úřad ve Tmani rozesílat všem předběžným žadatelům formulář řádné
žádosti, který jsou povinni vrátit vyplněný na obecní úřad do 30. září 2003.
Rada obce a sociální výbor přijaly na společném jednání konaném dne 6. srpna 2003
desatero podmínek pro přijetí do domu s pečovatelskou službou ve Tmani. Tyto podmínky
byly společně s formulářem řádné žádosti zaslány všem žadatelům:
1.
2.
3.
4.
5.

6
7

Přednostní umístění mají občané s trvalým bydlištěm ve Tmani a osadách Lounín,
Slavíky a Havlíčkův Mlýn.
Dále pak občané těch obcí, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování
pečovatelské služby.
V případě občanů, kteří podají řádnou žádost bez ohledu na místo bydliště, sociální
výbor posoudí individuálně jejich možnost přijetí, bude-li volné místo.
Občané žádající o přijetí musí splňovat podmínky dané ustanovením vyhlášky č.
182/1991 Sb., v platném znění.
Zdravotní stav uchazečů o přijetí bude vždy individuálně posouzen lékařem domu
s pečovatelskou službou. Uchazeč musí být tak soběstačný, aby jeho zdravotní stav
nevyžadoval celodenní péči.
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6.

Písemná žádost o přijetí musí obsahovat veškeré potřebné údaje a vyplněný
dotazník. Žádost se zasílá na adresu: Obecní úřad Tmaň, č.p. 50. PSČ 267 21 Tmaň.
7.
Sociální šetření k jednotlivým žádostem provede sociální výbor, který zjišťuje důvod
umístění, případně možnost jiného řešení, jako je např. rozšíření pečovatelské služby
v bytě žadatele.
8.
Důvodem pro umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou není řešení
bytového problému.
9.
Všechny žádosti o přijetí jsou posuzovány sociálním výborem, který navrhuje
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. O přidělení bytu rozhoduje rada obce
Tmaň.
10.
V případě přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou musí občan:
1.
být přihlášen k trvalému pobytu v obci Tmaň;
2.
dodržovat domovní řád domu s pečovatelskou službou;
3.
využívat a hradit základní služby poskytované v domě s pečovatelskou
službou.
Každá žádost bude přezkoumávána sociálním výborem a v případě, že žadatel bude
splňovat podmínky pro přijetí v domě s pečovatelskou službou, bude koncem letošního roku
vyzván k sepsání nájemní smlouvy. Důležitou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího
lékaře žadatele.
Aby dům s pečovatelskou službou splňoval všechny zákonné předpoklady stanovené pro
domy tohoto typu, je nezbytné v něm zajistit pro všechny bydlící základní služby, které budou
zajišťovány obcí prostřednictvím pečovatelské služby a musí být povinně využívány
nájemníky. Jedná se o:
•
úklid bytu jednou týdně;
•
praní ložního prádla jednou za 14 dní;
•
jednou denně od pondělí do pátku zajištění teplého jídla.
Tyto služby budou hrazeny nájemníky domu s pečovatelskou službou a částečně obcí.
V domě s pečovatelskou službou vzniknou nová pracovní místa pro ženy, které budou
vykonávat funkce pečovatelek a zajišťovat služby, které musí obec ze zákona zajistit pro
řádný provoz objektu tohoto typu. Rada obce a sociální výbor si uvědomují, že plat za tuto
práci je předem tabulkově dán a není v pravomoci obce svým jednostranným rozhodnutím
jeho výši měnit. Je skutečností, že jeho výše ne zcela plně ohodnocuje tuto těžkou,
odpovědnou a mnohdy i ne plně doceňovanou práci. Jedná se o činnost, která se musí
vykonávat především srdcem a s přesvědčením, že pomáhat druhým lidem přináší
potřebnou vnitřní satisfakci. Přesto rada obce a sociální výbor věří, že takové osoby v naší
obci najde. Případné zájemkyně o tuto práci získají více informací na Obecním úřadě ve
Tmani.
Ve Tmani vzniká stavba, která bude výjimečná v okolních obcích. S tímto typem sociálního
zařízení pro seniory se setkáváme spíše ve městech než na vesnicích. Uvědomovali jsme si,
že zařízení tohoto typu – bez ohledu na velikost naší obce – by zde mělo být. Současné
zastupitelstvo obce si proto ve svém volebním programu vytklo za cíl pokusit se vyřešit tento
problém i ve Tmani a symbolicky tak uzavřít parabolu péče o všechny generace – od těch
nejmenších, až po ty nejstarší, kteří si jako výraz poděkování celé společnosti za svoji
celoživotní práci zaslouží vytvoření důstojných podmínek pro podzim svého života. Realizace
tohoto záměru nebyla a není jednoduchou záležitostí. O to větší radost má rada obce,
sociální i stavební výbor, stejně jako celé zastupitelstvo obce, že záměr výstavby domu
s pečovatelskou službou v naší obci tak úspěšně pokračuje.
V domě s pečovatelskou službou přibudou byty8
Hrubou stavbu domu s pečovatelskou službou ve Tmani se podařilo dokončit v předstihu.
„Firma Geosan Group z Plzně pracuje i o sobotách, aby využila každé chvilky, kdy nám
počasí přeje. Získá tak více času na úpravy vnitřků tak, aby na konci roku byl objekt
připraven ke kolaudaci,“ řekl tmaňský starosta Antonín Plátěnka.
8
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Obec nyní žádá o změnu v plánech, protože by chtěla počet zamýšlených bytů rozšířit ještě
o dva chráněné. „Celkem by tam mělo být šestatřicet bytů včetně personálních a navíc
ordinace pro lékaře,“ uvedl Plátěnka. Už nyní je na obecním úřadu tolik žádostí, že jsou
kromě dvou všechny byty obsazené. Je možné, že někteří zájemci nebudou splňovat
podmínky pro ubytování a šanci dostanou další žadatelé.
„Nemůžeme v domě s pečovatelskou službou ubytovat nepohyblivé nebo jinak postižené
osoby,“ zdůraznil starosta, který by uvítal, kdyby už v lednu mohli v domě s pečovatelskou
službou zahájit provoz. Zastupitelé však počítají i s variantou dodatečných úprav drobných
nedostatků. V tom případě by se obyvatelé do domu s pečovatelskou službou stěhovali až o
měsíc později.
Dům pro seniory ve Tmani roste rychlým tempem9
Hrubá stavba domu s pečovatelskou službou je hotová. Zedníci soustředili své síly na vnitřní
omítky, které jsou hotové asi z poloviny. „Ke slovu přijdou obkladači, bude se osazovat
sociální zařízení a dělat terénní úpravy,“ řekl starosta Tmaně Antonín Plátěnka.
U budovy se postaví bezbariérový přístup, únikové cesty, venkovní točité schodiště a vchod
k lékaři, který bude ordinovat nejen pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, ale i pro
místní občany. „U objektu vznikne také parkoviště, kde budou mít vozíčkáři vyhrazená místa
a zbytek pozemku necháme upravit na park,“ upozornil tmaňský starosta.
Koncem října by měly být práce dokončené. Obci zatím chybějí peníze, jinak by zároveň
uskutečnila svůj záměr vytvořit park i na obecním poli směrem k potoku. Souběžně se
pracuje na stavbě hasičské zbrojnice, kde už je hotový krov a do dvou týdnů by se měla začít
pokládat střecha. Na přelomu srpna a září přijede firma nainstalovat troje lamelová výsuvná
vrata za 180 tisíc korun.
Ze zprávy starosty obce Antonína Plátěnky o činnosti rady obce přednesené na
veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném v pondělí dne 13. září 200310
Nejvíce času na svých jednáních věnuje rada obce stavbám, které vyrůstají v současné době
ve Tmani. V prvé řadě je tu dům s pečovatelskou službou. Členové zastupitelstva obce
obdrželi na dnešním zasedání návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení tří
pracovních míst nutných pro zajištění provozu domu s pečovatelskou službou – správce
domu a dvě pečovatelky. Současně s tím rada obce předkládá pracovní náplň těchto
pracovních míst a přehled dokladů, které musí zájemce o toto pracovní místo předložit.
Všem uchazečům o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou ve Tmani byly rozeslány
nové přihlášky, jejichž součástí je doporučení ošetřujícího lékaře a další data nutná pro
posouzení možnosti přidělení bytu v tomto domě. Termín podání přihlášek vyprší 30. září
2003 a případná volná kapacita domu s pečovatelskou službou bude inzerována zájemcům
na internetu. Vycházejíc z platné legislativy této země, je každá obec povinna pečovat o
potřebné občany. Proto předkládá rada obce dnešnímu jednání zastupitelstva obce ke
schválení povinnosti obcí, jejichž občan bude umístěn v našem domě s pečovatelskou
službou, uhradit jednorázový příspěvek ve výši deset tisíc korun, pokud se bude jednat o
obec nebo město bývalého okresu Beroun, a dvacet tisíc korun, bude-li se jednat o obec
ležící mimo hranice bývalého okresu Beroun. Co se týká vlastní stavby, rada obce schválila
vícepráce včetně cenového navýšení do 70 tisíc korun na zřízení balkonu nad vstupním
areálem domu. Dojde tím k využití prostoru, jehož úklid by byl dle původního projektu velice
problematický. Všechny zde předložené návrhy rady obce, které se týkají domu
s pečovatelskou službou v naší obci, vycházejí ze zkušeností, které jsme získali při návštěvě
obdobného zařízení v Žebráku a v Chrudimi. Uvědomujeme si, že řízení provozu tohoto
zařízení není jednoduchá záležitost. Proto se snažíme v našich podmínkách uplatnit ty
nejlepší zkušenosti těch, kteří to již dělají delší dobu, a poučit se tak z chyb, kterých
se z neznalosti a nedostatku zkušeností dopustili jiní.
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Ze zprávy starosty obce Antonína Plátěnky přednesené na mimořádném veřejném
zasedání zastupitelstva obce konaném dne 6. října 2003
… Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že stavba domu s pečovatelskou službou probíhá dle
předpokladů a že termín zahájení kolaudace koncem listopadu je reálný. Vrátila se nám větší
část vyplněných přihlášek uchazečů o bydlení v tomto domě s tím, že někteří občané své
žádosti zrušili s odůvodněním, že jim nevyhovuje nutnost využívat poskytované služby.
V této souvislosti je však třeba ještě jednou připomenout, že dům s pečovatelskou službou je
zařízení, které je ze tří čtvrtin dotováno státními penězi a bydlení v něm podléhá předem
danému režimu a povinnost využívat poskytované služby je jednou ze základních podmínek.
Do konce měsíce října necháme ještě lidem na rozmýšlenou a poté nabídneme volnou
kapacitu domu s pečovatelskou službou široké veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že se
neobsazená místa velmi rychle zaplní, neboť je nabízíme za cenu, která je v porovnání s tím,
co musí zaplatit lidé v jiných částech České republiky za pobyt v tomto typu sociálního
zařízení, velmi zajímavá.
Důchodci ztratili o byty zájem11
Kolaudace budovy domu s pečovatelskou službou ve Tmani se uskuteční pravděpodobně
koncem listopadu. V současné době se na objektu dokončují poslední úpravy. Od začátku
stavby o ní občané projevovali velký zájem. Nejvíce samozřejmě ti, kteří se v ní chtěli
ubytovat, nebo tam umístit někoho z rodiny.
„Měli jsme přes čtyřicet žádostí. V domě však bude jen šestatřicet bytů, proto jsme se
v zastupitelstvu usnesli, že přednost dostanou místní,“ řekl starosta Tmaně Antonín
Plátěnka. Mnozí občané si však poslání domu s pečovatelskou službou vyložili špatně.
Domnívali se, že to bude prostě levný byt, kde si budou žít podle svých představ.
„Když jsme jim poslali podmínky ubytování, hodně jich ztratilo zájem. Některým vadila
povinnost odebírat stravu, přitom, jídlo i s donáškou je bude stát jen padesát korun. Obec do
toho vložila sto tisíc jen za termonádobky, tak ani nelze celý systém změnit,“ uvedl Antonín
Plátěnka.
Další podmínkou, kterou obyvatelé domu s pečovatelskou službou musí dodržet, je úklid
bytu jednou týdně. Senioři, kteří se sem nastěhují, si mohou nechat vyprat prádlo a budou
mít zdarma odvoz k lékaři a radiové spojení na záchranku. „Zatím je ještě pět míst volných,
zájemci by se měli co nejdříve přihlásit na obci. V lednu se nastěhují první obyvatelé,“
zdůraznil starosta.
Ze zprávy starosty obce Antonína Plátěnky o činnosti rady obce přednesené na
veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném v pondělí dne 10. listopadu 200312
… Rada obce průběžně projednává žádosti o přijetí do domu s pečovatelskou službou, ke
kterým vypracoval stanovisko sociální výbor. V současné době je projednáno a
odsouhlaseno třináct žadatelů, dalších deset bude projednáváno na nejbližším zasedání
rady obce ve středu 12. listopadu 2003. Ke dnešnímu dni můžeme konstatovat skutečnost,
že vyzvednutých formulářů žádostí o přijetí do domu s pečovatelskou službou je více, než je
jeho kapacita. Je pochopitelně záměr rady obce, že bude dána přednost žadatelům z naší
obce. Každému takovému potenciálnímu žadateli však doporučujeme neotálet s podáním
žádosti. Jsou všechny předpoklady, že do konce listopadu bude počet žadatelů nevratně
naplněn, a tedy uzavřen. Informace o finančních nákladech za bydlení v domě
s pečovatelskou službou zaslané žadatelům jsou orientační a ceny budou nakonec upraveny
tak, aby byly přijatelné pro každého. Co se týká vlastní výstavby domu, musím vás zde
informovat, že došlo k posunu termínu kolaudace stavby z konce listopadu na druhou
polovinu prosince. Je to způsobeno změnou dodavatele výtahu, kde se musíme přizpůsobit
termínu dodání. Toto by však nemělo mít vliv na změnu našich představ o tom, že dům
s pečovatelskou službou začneme obydlovat nájemníky od ledna 2004.
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Tmaň navyšuje rozpočet téměř o dva miliony korun13
Hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo v pondělí,
byla změna rozpočtu. „Budeme navyšovat příjmy asi o dva miliony korun, ale i výdaje,“ řekl
starosta Antonín Plátěnka.
Zastupitelé projednali také výhled na rok 2004, v němž se rozpočet bude odvíjet od otevření
domu s pečovatelskou službou a dokončení stavby hasičské zbrojnice. „Počítáme také
s investicí do komunikací a opravy ohradní zdi kolem zámku,“ uvedl tmaňský starosta.
V příštím roce obec počítá také s oslavami 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.
Zájemci o místo správce nechtějí bydlet v objektu14
Tmaň – Pouze instalace výtahu chybí ke kolaudaci domu s pečovatelskou službou ve Tmani,
která se má uskutečnit 13. ledna. V únoru se mohou zájemci o život v domě s pečovatelskou
službou nastěhovat. „Dosud není obsazeno pět bytů, které nabídneme k využití okolním
obcím. S ostatními v lednu podepíšeme smlouvy, ale nájemné budou platit až od února,“
uvedl starosta obce Antonín Plátěnka. Obec se potýká s problémem obsadit místo správce
domu s pečovatelskou službou. „Zájemců se přihlásila řada, ale žádný z nich nechtěl
přistoupit na naši podmínku, aby v objektu bydlel. To považujeme za důležité,“ řekl tmaňský
starosta. Požadavek vysvětluje tím, že správce by měl být v případě poruchy nebo jiných
nedostatků dosažitelný co nejrychleji.
Slavnostní zahájení provozu domu s pečovatelskou službou ve Tmani15
V pátek dne 20. února 2004 byl zahájen provoz domu s pečovatelskou službou a bylo tím
završeno dvouleté úsilí zastupitelstva obce realizovat stavbu tohoto potřebného sociálního
zařízení. V 11:00 hodin dopoledne se shromáždili v kulturním domě ve Tmani členové
zastupitelstva obce a hosté: náměstek ministra pro místní rozvoj a místopředseda Státního
fondu pro rozvoj bydlení František Vnouček, člen výboru Státního fondu pro rozvoj bydlení
Stanislav Antoniv, zástupce dodavatelské firmy Geosan Group – ředitel závodu Plzeň pan
Petr Nechvíle, zástupce projekční kanceláře BRM Plzeň Ing. Jaroš, výkonný ředitel akciové
společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Václav Korbel, akciovou společnost Vápenka
Čertovy schody zastupovali František Patera a Jaroslav Horáček, z okolních obcí pozvání
přijal starosta města Berouna MUDr. Jiří Besser a starostka Koněprus Mgr. Věra Sklenářová.
Všechny přítomné uvítal starosta obce Antonín Plátěnka. Ve svém projevu připomněl
nejdůležitější momenty, které předcházely slavnostnímu zahájení provozu domu
s pečovatelskou službou. Potom se všichni společně odebrali k novostavbě. Své místo před
hlavním vstupem do objektu zaujali oba místostarostové – Josef Sakáč a Václav Macourek,
kteří před dveřmi napnuli širokou zelenou stuhu. Starosta obce Antonín Plátěnka požádal
náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Vnoučka, aby společně přestřihli symbolickou
pásku. Ing. Vnouček poděkoval starostovi obce za úspěšnou realizaci stavby tolik potřebné
pro zabezpečení péče o starší spoluobčany a popřál obci Tmaň, aby se jí vždy dařilo
zajišťovat provoz tohoto sociálního zařízení. Zdůraznil, že to je stejně složité, pokud ne ještě
složitější, než byla vlastní výstavba. Všichni přítomní si prohlédli objekt, prošli místnosti
zdravotního střediska, uviděli v akci pečovatelky a správce, kteří se právě připravovali na
roznášku obědů nájemníkům a navštívili několik obsazených i neobsazených bytů. Průvodce
jim dělali místostarostové Josef Sakáč a Václav Macourek. Starostka Koněprus Mgr. Věra
Sklenářová využila příležitosti a při prohlídce navštívila paní Marii Fečaninovou, která získala
jeden z bytů v tmaňském domě s pečovatelskou službou a pochází z Koněprus.
Po prohlídce se všichni vrátili do kulturního domu, kde se podělili se svými dojmy z prohlídky
domu s pečovatelskou službou. Jako první vystoupil Ing. Vnouček, který ocenil, že se
podařilo dotáhnout do úspěšného závěru celou stavbu. Zdůraznil, že obec Tmaň může být
dobrým příkladem pro obce, které dostanou státní příspěvek od ministerstva pro místní
rozvoj a teprve během stavby zjistí, že přecenili vlastní síly a v mnoha případech se jim
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nepodaří záměr realizovat. Ocenil cílevědomost práce zastupitelstva obce, rady obce a
stavebního i sociálního výboru. Všem nájemníkům domu s pečovatelskou službou popřál,
aby se jim zde líbilo.
Člen výboru Státního fondu pro rozvoj bydlení Stanislav Antoniv se pochvalně vyjádřil o
dobré spolupráci obce Tmaň s akciovými společnostmi Vápenka Čertovy schody, Velkolom
Čertovy schody a Českomoravský cement. Výsledkem této spolupráce jsou trvalé
památníky, se kterými se setkávají na každém kroku nejen naši současníci, ale stanou se
trvalou součástí života i budoucích generací – je to nejen tento dům s pečovatelskou
službou, ale také 57 malometrážních bytů pro mladá manželství v rekonstruované bývalé
ubytovně Vápenky Čertovy schody nebo společnými silami opravený římskokatolický kostel
sv. Jiří ve Tmani.
Ing. Václav Korbel blahopřál starostovi Antonínu Plátěnkovi k úspěšnému dokončení stavby
domu s pečovatelskou službou, ocenil dobrou spolupráci s obcí Tmaň a konstatoval, že
všechny kroky akciových společností Vápenka Čertovy schody, Velkolom Čertovy schody i
Českomoravský cement vždy byly a jsou směrovány k tomu, aby tyto podnikatelské subjekty
byly i dobrými sousedy.
Starosta města Berouna MUDr. Besser ocenil práci zastupitelstva obce Tmaň vedeného
starostou obce Antonínem Plátěnkou za to, že se jim ve Tmani podařilo v tak krátké době
úspěšně zrealizovat něco takového, jako je dům s pečovatelskou službou. Zdůraznil, že
podobné řešení péče o starší spoluobčany hledali i v Berouně a z vlastní zkušenosti velmi
dobře vědí, jak je to složitá a finančně náročná záležitost, má-li se dovést k úspěšnému
závěru z pohledu samotné výstavby i zajištění následného provozu tohoto typu sociálního
zařízení. O to více obdivuje to, co se za tak krátkou dobu, která uplynula od vzniku myšlenky
do zahájení provozu domu s pečovatelskou službou, podařilo tmaňským zastupitelům
vykonat.
Jako poslední z hostů vystoupil pan Stanislav Duchoň, a to hned v podvojné roli – jako
bývalý starosta obce a současně obyvatel nového domu s pečovatelskou službou. Ocenil
skutečnost, že zastupitelstvu obce se daří úspěšně navazovat na práci svých předchůdců,
neboť ve Tmani je tradicí, že členové každého zastupitelstva se bez ohledu na vládnoucí
režim snažili ve svém funkčním období vždy pracovat tak, aby po nich zůstalo něco, co bude
sloužit i budoucím pokolením. Výsledkem toho je fakt, že ve Tmani je zásobování vodou,
kanalizace a čistírna odpadních vod, všechny komunikace s asfaltovým povrchem,
plynofikace obce a připojení jednotlivých rodinných domů k pevné telefonní lince na úrovni,
která není v současnosti běžnou samozřejmostí ani ve větších obcích a městech. Jménem
všech nájemníků domu s pečovatelskou službou poděkoval starostovi obci Antonínu
Plátěnkovi, radě obce i všem členům zastupitelstva obce i jednotlivých výborů za péči, kterou
trvale věnují dříve narozeným spoluobčanům.
Závěrem starosta obce Antonín Plátěnka poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva
obce i hostům obce za účast na slavnostním zahájení provozu domu s pečovatelskou
službou v naší obci. Vyslovil politování nad tím, že se někteří z významných pozvaných
hostů na poslední chvíli omluvili s odkazem na zaneprázdnění jinými povinnosti a nad tím, že
i přes avizovanou účast nedorazili s výjimkou nezávislých novin okresu Beroun ECHO
zástupci hromadných sdělovacích prostředků nebo tisku.
Projev starosty obce Antonína Plátěnky u příležitosti slavnostního otevření domu
s pečovatelskou službou ve Tmani v pátek dne 20. února 200416.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení hosté!
Dovolte mi, abych vás všechny jménem zastupitelstva obce Tmaň co nejsrdečněji uvítal na
dnešním slavnostním otevření nově vybudovaného domu s pečovatelskou službou v naší
obci. Dnešní den se zapíše do historie naší obce zlatým písmem, neboť se nám podařila
úspěšně uzavřít pomyslná parabola péče o všechny skupiny obyvatel ve Tmani, která začíná
mateřskou školou a následně prvním stupněm základní školy, pokračuje výstavbou
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malometrážních bytů pro mladá manželství a uzavírá se dnes výstavbou domu
s pečovatelskou službou pro dříve narozené naše spoluobčany.
Za pozornost jistě stojí zmínit skutečnost, že od záměru zastupitelstva obce ke dnešnímu dni
neuplynuly ani dva roky a od vydání stavebního povolení jsme mohli do jednoho roku objekt
kolaudovat. K tomuto suchému konstatování je však třeba dodat skutečnosti, které stály na
naší straně a pomohly nám v realizaci našeho záměru. V první řadě je to fakt, že jsme měli
zasíťovaný pozemek a díky projekční kanceláři BRM Plzeň i stavební připravenost. Díky
podpoře státu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj a jeho Státního fondu pro rozvoj
bydlení, odkud jsme získali státní podporu ve výši 23 milionů 400 tisíc korun. Ve vyhlášeném
výběrovém řízení na dodavatele stavby se vítězem stala firma Geosan Group – závod Plzeň,
která podobných staveb již postavila několik. I přes zmiňovanou státní podporou jsme ještě
ani zdaleka neměli zajištěno financování celé stavby. A právě zde nám vyšly vstříc jako již
mnohokrát v minulosti – akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a Velkolom Čertovy
schody, kde jsme získali úvěr se splatností na dobu deseti let za podmínek neporovnatelně
výhodnějších, než by se nám to podařilo v kterémkoliv bankovním domě na území tohoto
státu. V této souvislosti je třeba se zmínit i o podílu akciové společnosti Českomoravský
cement. Vážíme si spolupráce s těmito největšími podnikatelskými subjekty na katastru obce
a jsem velmi rád, že mohu přítomným zástupcům těchto firem z tohoto místa veřejně
poděkovat za jejich přístup k obci Tmaň a podílu na realizaci volebního programu
současného zastupitelstva obce. Bez tohoto jejich konstruktivního přístupu, kterým dokazují
široké veřejnosti, že jsou nejenom významnými producenty výrobků na ochranu životního
prostředí, ale především dobrými sousedy. A to je skutečnost, které si vážíme ze všeho
nejvíce.
Dům s pečovatelskou službou dnes oficiálně zahájil svůj provoz. Chci se zmínit ještě o jedné
skutečnosti, kde se snaží najít řešení rada obce a sociální výbor. Podle přijatých zásad pro
nájemníky ubytované v domě s pečovatelskou službou, musí být schopni postarat se sami o
sebe v základních životních potřebách. Pokud bychom se měli přísně držet všech ustanovení
týkajících se zajištění sociální péče v našem státě, tak v případě, že některého z nájemníků
by v budoucnosti potkaly takové zdravotní komplikace, že by nebyl schopen postarat se sám
o sebe, měl by být dle platné legislativy přemístěn do tomu odpovídajícího sociálního
zařízení – buď do léčebny dlouhodobě nemocných, případně do domova důchodců. Rada
obce i sociální výbor si uvědomují, že pro nájemníky domu s pečovatelskou službou již bylo
dostatečně velikou psychickou zátěží samotné přestěhování se z míst, kde strávili větší nebo
menší část svého života a ke kterým byli citově připoutáni vzpomínkami na dobré i horší
časy. Jak vyřešit situaci v případě, že bude nájemník potřebovat služby, o nichž se
nepředpokládá, že by byly poskytovány a na které tedy obec nemá finanční krytí? V takovém
případě předpokládáme, že bychom vstoupili v jednání s jejich nejbližšími příbuznými,
kterými obvykle jsou děti, a budeme se snažit s nimi dohodnout na úhradě služeb
poskytovaných nad běžný rámec, jejichž zajištění je bezpodmínečnou nutností k tomu, aby
jejich nejbližší mohli důstojně přežít. Věříme, že pokud by náhodou taková situace
v budoucnosti nastala, najdeme společně nějaké řešení přijatelné pro všechny
zainteresované, především co nejpřijatelnější pro samotné naše nájemníky domu
s pečovatelskou službou. K tomuto neformálnímu způsobu řešení takového problému jsme
dospěli poté, když jsme si uvědomili, že by tito lidé asi jenom těžce nesli další přestěhování a
opětovné zvykání si na nové prostředí.
Dovolte mi, abych vás závěrem svého krátkého vystoupení všechny srdečně pozval na
slavnostní přestřižení pásky, kterým odstartujeme do života dům s pečovatelskou službou a
k prohlídce objektu. Budu se těšit, že nám po opětovném návratu do těchto míst sdělíte své
dojmy i případné kritické připomínky. Co říci na úplný závěr? Všem nájemníkům našeho
domu s pečovatelskou službou přeji, aby se jim zde pouze líbilo a personálu, který zajišťuje
provoz tohoto sociálního zařízení, aby se jim i na první pohled v bezvýchodných situacích
podařilo pokaždé najít konstruktivní řešení, jež bude dokazovat, že jsou skutečnými
profesionály na svém místě, které nevyvede z míry ani ta nejkomplikovanější situace.
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Tmaň má dům s pečovatelskou službou17.
Nový moderní dům s pečovatelskou službou byl minulý týden slavnostně otevřen na Tmani.
Starosta obce Antonín Plátěnka přivítal řadu hostů, kteří se podíleli na výstavbě tohoto
zařízení. Zároveň si všichni přítomní prohlédli objekt, který snese srovnání s podobnými
domy. Vedení obce pečlivě vážilo, jak zařízení postavit a vybavit. Jeho zástupci sbírali
zkušenosti na Berounsku ale třeba i v Chrudimi. Všechny byty jsou, až na zbývající dva,
obsazeny. V domě je správce a dvě pečovatelky a až praxe ukáže, kolik personálu bude
zapotřebí. Je v něm režim platný pro tyto domy, to znamená ve všední dny teplé obědy,
jedenkrát za týden mají obyvatelé placený úklid a za určité období praní ložního prádla.
V objektu je rovněž lékař, kterého však využívají i lidé z okolí. Starosta Plátěnka zdůraznil, že
je přáním vedení obce, aby se zde obyvatelé cítili naprosto spokojení. Proto dojednávají
s jejich dětmi, aby v případě zhoršení zdravotního stavu nemuseli být stěhováni jinam.
V takových případech jim jejich rodina poskytuje zvýšenou péči nebo uhradí s tím spojené
náklady. Náklady na výstavbu se pohybovaly ve výši 30 milionů korun, z čehož většinou
přispěl stát a šesti miliony samotná obec Tmaň. Ta chce okolí domu parkovou úpravou
proměnit na místo příjemného pobytu a procházek seniorů. K celému projektu a výstavbě, o
jakém se před krátkou dobou nikomu ve Tmani ani nesnilo, je třeba pogratulovat.
Ze zprávy o práci rady obce přednesené starostou obce Antonínem Plátěnkou na
veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí dne 1. března 200418
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Pokud se zpětně podíváme na program jednání rady obce v posledním období, zjistíme, že
na jeho programu jednoznačně převažovalo zajištění dokončení stavby a kolaudace domu
s pečovatelskou službou spojené s jeho následným obydlením a dovybavením. Kolaudace
byla zahájena ke konci loňského roku dne 18. prosince 2003. Protože došlo ke skluzu
dodavatele výtahu, proběhlo kladné kolaudační řízení teprve až 15. ledna 2004 a nabylo
právní moci dne 19. ledna 2004. Následovalo uzavírání smluv s novými nájemníky bytů
zvláštního určení v tomto domě na základě žádostí, doporučení lékaře, projednání
v sociálním výboru a konečným schválením radou obce. Ke dnešnímu dni máme obydleno
třicet z celkového počtu třiceti šesti bytů. Na cestě jsou žádosti dalším zájemců a rada obce
společně se sociálním výborem je tudíž přesvědčena, že dům s pečovatelskou službou bude
naplněn na plný počet bytů. Nájemné bylo vypočteno podle směrnic pro byty dotované
státem a vychází z nákladů na výstavbu a činí 38,- Kč za metr čtvereční. Vypočtené nájemné
se pohybuje od cca 1.500,- Kč u menších bytů až do 2.000,- Kč u bytů větších. Do objektu
domu s pečovatelskou službou byla přestěhována ordinace lékaře pro dospělé i dětského
lékaře. Druhá část ordinace bude po provedených úpravách zatím využívána jako
společenská místnost pro nájemníky domu. Rada obce zajistila přes výběrové řízení
obsazení místa správce domu pečovatelskou službou. Během měsíce února bylo zakoupeno
základní dovybavení společných prostor domu, včetně základního vybavení pro údržbu. Ke
dnešnímu dni činily náklady na dům s pečovatelskou službou celkem 32.167.673,- Kč. Do
toho je již promítnuta úhrada 5% zdržného do kolaudace, které činilo 1.500.000,- Kč, a je
obsaženo v návrhu rozpočtu na letošní rok. …
Vraťme se do současnosti …
S radostí můžeme konstatovat, že dům s pečovatelskou službou stále plní záměry, s nimiž
byl v naší obci postaven. Jedná se o stavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými
jednotkami ve volné proluce řadové zástavby obytnými domy podél silnice III. třídy. Objekt je
navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Volné prostranství je upraveno jak pro
parkování vozidel nájemníků, tak i pro jejich odpočinek. Součástí objektu je vybavení
výtahem a bezbariérový přístup. Tato sociální služba je spolufinancována ze Středočeského
kraje. Zopakujme si základní pravidla pro provoz domu pečovatelskou službou, která
najdeme na webových stránkách obce https://www.obectman.cz/pecovatelska-sluzba :
17
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Jak požádat o umístění v Domě s pečovatelskou službou Tmaň:
•
osobně u vedoucí PS na OÚ Tmaň, Sídliště 50, Tmaň 267 21, tel. 311 689 874;
•
e-mail: ucetnidps@seznam.cz ;
•
vedoucí PS zájemce seznámí s podmínkami přijetí, předá jim žádost o umístění, kde
zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař nebo lékař specialista;
•
z evidovaných žádosti je sestavován seznam žadatelů, který projednává Sociální
komise při Obci Tmaň a schvaluje Rada obce;
•
jedna z podmínek umístění v domě je potřeba pečovatelské služby.
Pečovatelská služba Tmaň
Pro zajištění provozu domu s pečovatelskou službou vznikla Pečovatelská služba Tmaň.
Pečovatelská služba Tmaň je organizační složkou obce, statutárním zástupcem složky je
starosta obce Ing. Jaromír Frühling, v čele organizace stojí vedoucí PS. Pečovatelská služba
Tmaň je registrována u Krajského úřadu Středočeského kraje, identifikátor služby 7545894.
Sídlo Pečovatelské služby Tmaň na adrese: Sídliště 190, 267 21 Tmaň.
Posláním Pečovatelské služby Tmaň je podpora a pomoc občanům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Službu
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech občanů včetně domu s pečovatelskou
službou (terénní služba). Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením,
zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a
zapojovat se do běžného života. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, poskytuje
služby dle jejich individuálních potřeb. Posláním PS je vést občana k samostatnosti, rozvíjení
jeho vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jeho domácnost, vést občana ke
schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.
Služba jaká, komu, kde a kdy:
•
poskytované úkony - pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti včetně
nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla;
•
službu poskytujeme osobám s chronickým onemocněním a seniorům;
•
službu poskytujeme formou terénní v bytech občanů obce včetně obyvatel Domu s
pečovatelskou službou;
•
v Domě s pečovatelskou službou Tmaň poskytujeme službu pondělí až pátek od 6:00
hodin do 16:00 hodin, terénní službu poskytujeme v čase dle dohody s klientem
•
službu zajišťujeme v obci Tmaň a jeho místních částech;
•
věková struktura cílové skupiny - dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let),
starší senioři (nad 80 let).
Jakým způsobem o službu požádat:
•
osobně u vedoucí PS na OÚ Tmaň, Sídliště 50, Tmaň 267 21, telefon 311 689 874,
•
e-mail: ucetnidps@seznam.cz
Klub důchodců Tmaň
Navíc se Dům s pečovatelskou službou stal společenským centrem pro naše dříve narozené
občany. Byl zde založen Klub důchodců Tmaň, který organizuje za podpory Obecního úřadu
ve Tmani akce pro své členy – nejenom pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, ale i
pro další zájemce z obce.

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 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

14

•

•

•
•

•
•
•

Ve středu 19. prosince 2018 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.
Dne 21. prosince 2018 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.
Zima dělá nám dětem jenom samou radost, a tak se snažíme využít i sebemenší bílou
nadílku k zimním radovánkám. I když dospěláci z toho asi nebudou mít velkou radost, my
doufáme, že nám snížek ještě připadne a dlouho nám vydrží!!!
Ve středu 16. ledna se přišli do I. třídy podívat předškoláci z naší mateřinky. Prvňáčci jim
ukázali, co všechno se za necelý půlrok naučili a předškoláčci se zase pochlubili, jak pečlivě
se připravují na vstup do školy. Vždyť čas plyne jako voda a právě oni budou v září novými
„prvňáčky“ naší školy. Tak budoucí školáci, moc se na Vás těšíme. Ahoooooj!
Škola v přírodě je akce, na kterou se všichni moc těšíme, proto ji plánujeme už nyní!
Letos zavítáme na místa známá a ověřená, kde se našim starším spolužákům moc líbilo.
Vypravíme se na Orlík a na Šumavu. Už se moc těšíme. Budeme rozděleni do dvou skupin:
1. skupina: IV. třída - 15. 4. – 18. 4. 2019, Parkhotel Orlík.
2. skupina: I. , II., III. a V. třída - 17. 6. – 21. 6. 2019, Hotel Stella Špičák.

Z

h i s t o r i e

o b c e

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XXIV. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 16. března 2019.
Jak vyplývá z úvodního textu, příští měsíc opět stovky turistů vyrazí na Koukolovu horu
rozloučit se s letošní zimou. To je ideální příležitost připomenout si jednu událost před 75
lety, která nám zachránila kapli sv. Blažeje na Koukolově hoře a na kterou bylo tak trochu
pozapomenuto. Tenkrát se o to zasloužil velkoobchodník Bedřich Suda a jeho zeť architekt
akademický malíř Vladimír Fröhlich z Prahy. V tmaňské kronice o tom není ani zmínka,
naštěstí byla tato událost zaznamenána v regionálním tisku.
Koukolovka19
Zrodila se před miliardami let z bahna moře silurského. Pány světa byli tehda rozmanití plži,
ráčkové, polypi a podobní tvorové. Hemžilo se jich ve vlažných vodách zdejšího mělkého
zálivu nezměrné množství. Žili z řas a jiných prarostlin. Žili a umírali. Jejich mrtvolky padaly
ke dnu moře, jejich skořápky ukládaly se ke skořápkám rodičů, prarodičů – usazoval se
z nich vápenec. Po tisíciletích se země otřásla až v základech, sopky chrlily žhavý diorit a
diabas, mořské dno zvedlo se do výše strašnou silou vulkanickou – byly na světě hory. Ta
naše byla bezejmenná, vévodila však už tehda celému okolí svou osamoceností a výškou.
Jméno dostala teprve, když byla stará hnedle 2 miliardy roků. To už ovšem nebylo zde moře.
Země dostala zatím nebortivou kůru, přes její povrch přehnaly se mnohé epochy vývojové,
pánem světa stal se člověk. Ten vymyslil si různá zřízení, práva, rady. Byly už vesnice a byli
už zemani, kterým ty vesnice patřily. Psalo se rok 1440. Pod horou byla dědinka Popovice a
ta měla majetkem pánů Václava Koukola z Popovic a Viléma Koukola z Popovic. Páni
vystavěli se na Hoře tvrz a lid nazval horu Koukolovkou. F. V. Zelinka ve své „Farní osadě
19

Koukolovka. Ha. Hlasy od Berounky, číslo 3, ročník 1934
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Podčapelské“ uvádí o zániku tvrze následující pověst: „Nad Slavíkem, dvorem velkostatku
tmaňského, směrem k severu vypíná se 470 m nad hladinou mořskou vysoká Koukolova
hora, dle níž psali se páni Koukolové, kteří tu na konci XV. století seděli. Z těchto jeden za
strašné bouřlivé noci svolával kletbu na své ubohé poddané a při tom rouhal se i samému
Bohu, který potrestal za to rodinu jeho tak prý krutě, že bouře rozmetala celou tvrz po hoře a
rodina Koukolů od noci té zmizela. Lid sem přišedši si vypravovali, že roztroušené balvany
po hoře jsou Koukolové, a to balvany veliké – muži a ženy, balvany malé – děti.“ A jiná
pověst, která koluje tu dodnes v ústním podání, vypravuje, že z bývalé tvrze na Koukolovce
vede podzemní chodba do sklepa hostince „U Štětků“ v Popovicích. Tou prý vycházeli rytíři
na olupování kupců, vozících vzácné zboží po bavorské stezce, vinoucí se podél divoké
říčky Litavy, neprostupnými hvozdy křivoklátskými.
Zašla sláva velmožů, rozpadla se tvrz, zmizely i ty lesy. Zbyly tu jen omšelé náhrobní desky
pánů Koukolů v tmaňském kostelíku. Převalily se věky. V kraji byl potom lid většinou
průmyslový. Pod Koukolovkou kouřilo se z továrních komínů. A jednou přišli k ní muži
s krumpáči a sochory. Dali se do Hory. Rvali z ní kámen na stavbu domů a silnic, na výrobu
vápna a pro vysoké pece králodvorské. Když jim padla v oběť už severní a východní čtvrtina
skály, opustili lom – osud zavedl je na Kosov a na Kotýz.
Torso Koukolovky vyčnívalo nad lesy a vábilo k sobě zraky obyvatelů kraje. Vojáci zvolili jeho
vrchol za základní bod pro svá trigonometrická měření, zbožný Karel Mudroch vystavěl tam
roku 1830 polokruhovitou kapličku s obrazem sv. Blažeje na člunu. Vítr zanesl na holé
temeno Koukolovky semeno jeřábu a z toho vyrostl strom. Z dálky jevilo se vše jako malebná
zřícenina hradu. Vystupovali tam mnozí lidé ve svých dnech svátečních a kochali se krásnou
vyhlídkou do širého okolí. Ale byli mezi nimi i surovci; vyřezávali své monogramy do jeřábu,
škrabali svá bezvýznamná jména do zvětralé omítky kaple. Strom beztoho živořící
nedostatkem půdy hynul, stavba chátrala. Po radostném roce 1918 volalo několik nadšenců
veřejnost k záchraně kapličky, hlas jejich však zanikl bez účinku. Tím byl osud památné
stavby zpečetěn. Dívali jsme se po každé bouři se strachem ke Koukolovce – báli jsme se,
že typická ozdoba našeho kraje bude vichrem stržena. A najednou v prosinci 1933 zázrak?
Vidíme okolo kapličky lešení a dozvídáme se, že opravují krytinu i omítku. Kdo?
Velkoobchodník Bedřich Suda a jeho zeť architekt akademický malíř Vladimír Fröhlich
z Prahy. Tedy jako cizinci. Ale lidé s očima otevřenými pro krásu se srdcem zapáleným pro
dobro, s duší citlivou a obětavou. Jako nájemci tmaňského revíru přišli sem, zamilovali si
rozkošný náš kout a jeho prosté vesničany. Viděli, že klenba kapličky na Koukolovce hrozí
sesutím a že snad ani zimu už nepřečká – a byli rozhodnuti. Vyžádali si svolení majitelky
tmaňského velkostatku, která doprovodila svůj souhlas bezplatným dovozem staviva, a svým
nákladem dali ihned provést zabezpečovací práce. Konečnou úpravu kapličky vykonají prý
z jara. Nikomu se nechlubili, nežádali díků a uznání. Ba naopak. Na přímý dotaz neřekli ani,
jak velkého nákladu vyžádá si obnova kapličky. Odpověděli: „Dává-li se, nemá ani levá ruka
vědět, co dala pravá. Všechno bude provedeno tak, aby po dlouhá léta památník ten zůstal
zachován. A po dobu, co v kraji tomto budeme, staráme se o udržení kapličky. Jediným
našim přáním je, aby vandalské ruce, které ani dnes po předběžné úpravě se nedovedou
ovládnout, ušetřily jistě v nejlepším úmyslu provedené práce.“
Tento závěr ušlechtilého dopisu zavazuje každého občana našeho kraje, aby se stal přísným
strážcem Koukolovky, aby varoval nerozumné před čmáráním po krásném památníku na ní,
aby stíhal hanobitele dobré pověsti naší!

I n f o r m a č n í
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v únoru 2019 koná
v obvyklém termínu, tzn. čtvrtou sobotu v měsíci v 16:30 hodin – v sobotu dne 23.
února 2019.
Pozvání na Vánoce 2018 v kostele sv. Jiří ve Tmani přijalo mnoho návštěvníků nejenom
z Tmaně a Lounína, ale i z okolních obcí. Ti mohli spatřit a obdivovat velký keramický
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betlém, nechyběla slavnostní vánoční výzdoba a vánoční punč, seznámili se s tradicí
dělení se u Štědrovečerní večeře oplatkem, zazpívali si společně v prostředí tmaňského
chrámu koledu a na konec si odnášeli domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo.
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 .
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
Pozvánka na bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani v únoru 2019
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve do Sboru Jiřího z Poděbrad na
bohoslužby
•
•

v neděli 10. února 2019 od 17 hodin;
v neděli 24. února 2019 od 17 hodin.

Bohoslužby se konají v zimních měsících ve vytopeném prostoru Rady starších ve sboru.
Těšíme se na setkání nad Písmem a ve společenství, kde je Ježíš Kristus, náš Pán,
vprostřed nás a v našich srdcích.
„Přijďte, vše je připraveno.“
Náboženská obec CČSH ve Tmani informuje …
V lednu jsme si připomněli při bohoslužbě ve Tmani 99 let od vzniku naší církve.
Zástupci naší Náboženské obce se zúčastnili též 12. ledna 2019 od 15 hodin
slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Bohoslužbu vedl patriarcha Tomáš Butta spolu s biskupským sborem, kázáním
posloužil plzeňský biskup Filip Štojdl. Varhany - Michal Hanzal, trubka - František
Bílek. Bohoslužba byla důstojná, pozvání přijali také zástupci Ekumeny, dalších církví
a zástupci Univerzity Karlovy.
Po krátké těžké nemoci zesnul dne 10. ledna 2019 ve svých nedožitých 68 letech bratr
emeritní biskup pražský a pedagog ThMgr. Karel Bican, farář Církve československé
husitské. S úctou a láskou jsme se s bratrem Bicanem rozloučili v sobotu 19. ledna 2019 od
11 hodin v Husově sboru CČSH (bývalé synagoze) v Kutné Hoře. Společně s br. patriarchou
Tomášem Buttou, biskupem pražským Davidem Tonzarem i dalšími biskupy vyprovodili br.
Karla Bicana na jeho poslední cestě zde na Zemi rodinní příslušníci, přátelé a mnoho dalších
duchovních.
Bylo mi ctí v neděli 20. ledna 2019 v 9 hodin stanout na místě za stolem Páně v Husově
sboru v Kutné Hoře, kde br. Karel po léta vedl bohoslužby a vypomoci s bohoslužbou br.
faráři Václavu Balkovi ve chvílích těžkých, kdy nám odešel člověk blízký. „Klidné spočinutí v
náruči Boha Otce, milý bratře Karle.“ Kéž všechny nespravedlnosti a křivdy jsou narovnány,
kéž Bůh je jediný náš soudce. On jediný je spravedlivý.
•
Dne 16. ledna 2019 jsme vzpomněli ve Sboru Jiřího z Poděbrad památky Jana
Palacha. Uplynulo 50 let od jeho protestního sebeupálení k vyburcování národa
českého. Světlušky i zástupci SDH zapálili svíčky a položili symbolicky žlutý tulipán
před stůl Páně.

•

K bitvám, ať už mají jakoukoliv formu …
Tvořme prostředí, které je dobré pro lidi i květiny,
pro ŽIVOT – Největší Boží Dar!
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Uctění památky Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše20. Letošní 50. výročí extrémního
činu ve své extrémní době – protestního sebeupálení Jana Palacha – připomnělo
tradiční setkání pořádané náboženskou obcí naší církve Praha 1 - Staré Město a
Společností přátel České Bible ve středu dne 16. ledna v chrámu sv. Mikuláše.
Úvodní pobožnost sloužili patriarcha Tomáš Butta a pražský biskup David Tonzar,
jenž se v krátké promluvě zastavil nad smutnou skutečností, že přestože žijeme v
dobách, které jsou v porovnání s minulými časy opravdu demokratické, zažíváme
všude kolem sebe vlny nenávisti, nesváru. „Nemáme tu už obecného nepřítele, ke
kterému bychom se vztahovali, ale jako bychom nepřátele hledali mezi sebou.“
Východiskem je hledat to podstatné, co vydrží, co je i trvalým odkazem obětí našich
předků M. J. Husa a Jana Palacha. Pravda, láska a víra a také naděje, že my sami,
právě teď, můžeme současný stav zlepšit … Na setkání promluvil prorektor UK prof.
Jan Royt, organizátorka Alena Kubíčková, místní farářka Libuše Roytová, zástupce
Magistrátu hl. m. Prahy Jan Wolf a další hosté. Mimořádné bylo svědectví režisérky a
scénáristky Kristiny Vlachové, která se v souladu se svým životním „heslem“ odhalit –
i tu jakkoli nepříjemnou a nepohodlnou – pravdu dlouhodobě věnuje mapování
zločinů minulých režimů. Před deseti lety se jí podařilo natočit film o Janu Palachovi
cenný množstvím tehdy nových, unikátních výpovědí přímých svědků, v němž se
pokusila přiblížit motiv jeho oběti. Chrám sv. Mikuláše navštívili 16. ledna také
reportéři ČT a natočili zde rozhovor s br. patriarchou T. Buttou a rovněž s
pracovníkem sekretariátu patriarchy kazatelem br. Oldřichem Nováčkem. Ti podali mj.
informace k vystaveným předmětům včetně čs. vlajky, jíž byl přikryt zesnulý J. Palach
a kartičky, kterou bylo na patologii tělo označeno.
Dne 25. února od 17 hodin vzpomeneme ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
také studenta Jana Zajíce. Jan Zajíc (3. července 1950 Vítkov – 25. února 1969
Praha) byl český student, jenž spáchal sebevraždu po vzoru Jana Palacha právě v
den 21. výročí komunistického puče v únoru 1948 na Václavském náměstí v Praze.
Upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Čin
provedl v průchodu poblíž tehdejších kin Letka a Čas. Byl označen za Pochodeň č. 2.
Sbor bude otevřen všem příchozím do 17:30 hodin.
Jana Šmardová Koulová

Výroční zpráva Dětského centra Světlušky
při Náboženské obci Církve československé husitské ve Tmani
Dětské centrum Světlušky vzniklo v roce 2016 při Náboženské obci Církve československé
husitské ve Tmani s cílem smysluplně a zajímavě vyplnit volný čas dětí z Tmaně i okolí.
Chtěli jsme tak dětem nabídnout jinou alternativu, podnítit jejich zájem o obec a prostředí, ve
kterém žijí, vést je ke spolupráci, vytvořit jim odrazový můstek pro jejich individuální talenty a
obdarování, které v sobě každé dítě má, bez ohledu na jeho sociální zázemí.
„OD TRADIC K SOUČASNOSTI OČIMA A SRDCEM NAŠICH DĚTÍ“ je naše hlavní motto.
Být pevně zakořeněn sám v sobě, ve svém srdci i ve svém okolí,
je to, co nám všem pomáhá překonat těžkosti života.
Poznávejme historii, své předky, proměnu okolí,
abychom mohli tvořit svou současnost i budoucnost.
Děti navštěvující DC Světlušky:
•
mají 1x týdně + víkendové akce ZDARMA;
•
vyzkouší si malování, kreslení, keramiku, práci se dřevem, dramatizaci básní i her,
focení zajímavých zákoutí svého okolí a mnoho dalších dovedností;
•
pravidelně se zapojují a připravují akce;
20

Převzato ze stránek CČSH. Více informací včetně zajímavé promluvy br. patriarchy z tohoto setkání
nabízí oficiální týdeník Církve československé husitské Český zápas – číslo 5 – které vychází 3. února
2019.
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učí se prezentovat sami sebe, poznat své silné stránky, které dále rozvíjí, učí se
podpořit jeden druhého;
poznávají přírodu i pamětihodnosti, historii naší obce i země – výlety.

Dalších cíle DC Světlušky:
•
seznámení veřejnosti s obcí Tmaň;
•
spolupráce s Obcí a dalšími spolky;
•
podpora kulturního života v obci;
•
navázání na přerušené tradice v obci;
•
činností též nalézt cestu k rekonstrukci objektu kulturní památky Sboru Jiřího z
Poděbrad, v jehož prostorách se schůzky Světlušek konají.
Rok 2019:
•
I v letošním roce se chystáme pokračovat v započatých tradicích – Masopustu,
Celonárodním Čtení Bible, Velikonocích očima dětí, charitativních vystoupeních
(pomoci druhým), spolupráci se spolky, spolupráci s Československou obcí
legionářskou, vzpomínkách na osobnosti naší obce i země apod.
•
Starší děti odcházejí, věnují se již svým zájmům hlouběji a my mezi sebou rádi
přivítáme další mladší děti.
•
Pro všechny zájemce o možnost nahlédnout do DC Světlušky a zkusit co nás
baví, je ve Sboru Jiřího z Poděbrad připraven v sobotu dne 9. února 2019 od
14:00 do 16:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
•
O konání dalšího DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu dne 16. února 2019 bude
veřejnost informována na stránkách obce http://www.obectman.cz/ pod CČSH a na
vývěsce u sboru (ten je určen hlavně pro děti, které jsou v době jarních prázdnin
mimo obec Tmaň).
Z 32 akcí v minulém roce 2018 připomínáme několik hlavních (některé jsme pořádali,
některých jsme se aktivně účastnili):
•
1. Masopustní průvod – obnovení tmaňské tradice – zúčastnilo se téměř 100 lidí.
•
Charitativní koncert v Berouně – Aneta Špačková + Světlušky Pro Janu Rážovou
(onemocnění slinivky) – celkem 3 akce podobné.
•
Výtvarná dílna – Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani.
•
Dne 14. září 2018 účast na pietním aktu na hřbitově v Lánech při uctění památky
výročí prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka se zástupci Dětského centra Světlušky
ve Tmani.
•
Dne 28. září 2018 – výstavy – Česko – náš domov v proměnách času – práce dětí
z Dětského centra Světlušky.
•
Dne 27. října 2018 – 100. výročí vzniku československého státu – oslavy Obce Tmaň
– děti z DC se účastnily těchto oslav, v jejichž rámci položily květiny a přednesly
báseň a úvahu u pomníku před Základní školou ve Tmani.
•
Příjezd T.G.M. do Prahy – rekonstrukce cesty před 100 lety – účast dětí na cestě s
Masarykem i uvítání v Praze na Hlavním nádraží – předání květiny prezidentovi (v roli
prezidenta Ondřej Brousek, pořadatelé – České dráhy ve spolupráci s
Československou obcí legionářskou).
•
•
•

Dětské centrum SVĚTLUŠKY v únoru 2019
V lednovém vydání časopisu Obzor bylo otištěno poděkování přátelům a příznivcům
za podporu Dětského centra SVĚTLUŠKY. Ještě jednou děkujeme a počítáme s
Vámi i v tomto roce.
Pravidelné schůzky se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. V únoru
se připravujeme na MASOPUST – pečeme, tvoříme, hrajeme divadlo, zpíváme a
hrajeme si.
Pozvánku na 2. masopustní průvod ve Tmani jste sice již četli na titulní stránce tohoto
vydání OBZORU, ale tato pasáž příspěvku o plánovaných akcích Dětského centra
SVĚTLUŠKY na únor 2019 by byla bez ní zásadním způsobem ochuzena, neboť se
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jedná o významnou společenskou událost v naší obci, a proto si ji dovolujeme ještě
jednou připomenout:
Dětské centrum Světlušky při Církvi československé husitské ve Tmani
za podpory Obecního úřadu ve Tmani
srdečně všechny zve v neděli dne 24. února 2019 na
2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD VE TMANI.
Sraz masek v 13:00 před Kulturním domem ve Tmani
Žádáme naše milé spoluobčany, aby děti podpořili a připravili pro masky
něco dobrého, milý úsměv a otevřené dveře jistě naše nejmenší potěší též.
Hraje TŘEHUSK.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V únoru 2019 bude otevřeno 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.
•
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce,
truhlíky, květináče, mísy, keramiku, svíčky atd.
•
Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
•
V naší nabídce máme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice,
králíky apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
•
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej ve Tmani v úterý dne 19. března 2019
autobusová zastávka nad školou – v 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 do 16:00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2019 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

2.+3.2.2019
9.+10.2.2019
16.+17.2.2019
23.+24.2.2019

Zubní lékař / adresa ordinace

Únor 2019
MUDr. Iuliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Dmitry Zaytsev
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29
MUDr. Petra Davidová
Beroun, Medicentrum

Telefon

311 513 313
727 836 818
605 420 898
775 595 704

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.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 1. února 2019.
Cena výtisku 3,- Kč.
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