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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení čtenáři,
Jak to tak bývá, prázdniny utekly jako voda a vše se vrací do původních kolejí. Děti se
vrací do školních lavic a čekají je denní běžné školní povinnosti. Jejich rodičům zase nastává
období každodenních rodičovských úkonů se školou spojených. Děti v naší škole čekají
zrekonstruované prostory družiny i nová učebna, která pomůže zvládnout výuku ve chvílích,
kdy je žáky nutné rozdělit do více tříd o menším počtu dětí.
Z novinek v obci stojí za zmínku rozšíření provozní doby na našem Sběrném dvoře,
kde nedělní provoz nyní již bude pravidelně každou neděli, oproti původnímu 14ti dennímu
cyklu. Na tomto dvoře jsou již opět plně funkční kontrolní kamery, které již v prvních dnech
provozu zaznamenaly některé nešvary dnešní doby (str.10). Na hřbitově nyní probíhá
kompletní rekonstrukce hřbitovní pumpy, aby nebylo čerpání z ní tak těžké a namáhavé a
pokud v ní bude dostatek vody, aby byla k užitku všem.
Krom jiného v září proběhne i Veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které bych Vás
tímto chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat. Program tohoto zasedání uvádím níže.
Všem přeji úspěšný vstup do nového měsíce
Jaromír Frühling
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POZVÁNKA NA EVROPSKÉ MINERÁLNÍ DNY
2019

Muzeum Českého krasu
příspěvková organizace Středočeského kraje
Akciové společnosti Velkolom Čertovy schody,
Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu
v Berouně připravují v rámci akce Evropské
minerální dny (20. - 22. 9. 2019) na sobotu 21. září
2019 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových
lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou
rekultivace po ukončení těžby.
Účastníci se mohou těšit na ukázky těžební a
dopravní techniky značky Caterpillar a jiných, které
jsou používány v lomech a které budou tentokráte
presentovány v technických prostorách lomů.
Stejně jako v roce 2017 budou přítomni pracovníci pyrotechnické služby Policie
ČR, kteří seznámí účastníky se svojí prací a předvedou praktickou ukázku
použití cvičné pyrotechniky. Nově budou přítomni i profesionální hasiči
Hasičského záchranného sboru ČR, územní odbor Beroun, kteří umožní
prohlídku hasičské techniky a prostředků používaných při hasebních zásazích,
a především nejmenší účastníky seznámí se zásadami požární ochrany a
prevence.
Součástí programu je i komentovaná prohlídka muzejních expozic a výstavy Muzea
Českého krasu, p. o. vedená muzejními geology. Úvod proběhne ve venkovní expozici
Geoparku Barrandien na téma „Pradávný příběh našeho kraje“. Součástí prohlídky budou
úkoly a hádanky i pro děti. Poznáme, jak z „obyčejných“ kamenů můžeme vyčíst zajímavosti
z dávné minulosti našeho kraje staré stovky milionů let. Sami tak budete moci objevit příběh
zapsaný v kamenech.
Po prohlídce geoparku se přesuneme do muzea, kde letos probíhá výstava Acháty a
křemeny věnovaná polodrahokamům našeho regionu a sopečné činnosti. Na úvod pustíme
videa a animace k objevům učiněným v geoparku a následně si povíme o sopkách a sopečné
činnosti, která kdysi dávno probíhala i v našem regionu. Prohlédneme si i vlastní unikátní
výstavu achátů a křemenů – pestrobarevných kamenů, které vznikly na Hořovicku a
Berounsku právě v souvislosti s dávnou sopečnou činností.
Jako bonus si muzejní geologové připravili i ukázky z hledání zkamenělin. Ukáží, jak
se zkameněliny vyklepávají z kamenů – tedy vlastně ze zkamenělého mořského dna. Program
v muzeu je vhodný i pro rodiny s dětmi.
Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p. o. až do
17. hodiny zpřístupněny stálé expozice muzea spolu s výstavou Acháty a křemeny či vyhlídka
na město a okolí z ochozu Plzeňské brány.
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Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků
jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87,
Beroun, www.muzeum-beroun.cz ).
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 osob v jedné skupině. V případě
zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101 pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve
dnech ÚT – NE, 9:00 (ne od 10:00) - 12:00 a 12:45 - 17:00. Přihlášky jsou přijímány do
neděle 17. září. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení,
aby se mohli zúčastnit další zájemci. Účast na exkurzi je zdarma. Podmínkou účasti na
exkurzi je vlastní pevná, plně uzavřená obuv. Ostatní osobní ochranné pracovní
pomůcky budou poskytnuty na místě. Platí zákaz požívání alkoholu či omamných a
psychotropních látek před a v průběhu exkurze.

Náš svět je vyroben z nerostů
Nerostné látky hrají podstatnou roli v našich životech se 70% průmyslové výroby
závisející na vytěžených látkách. Několik klíčových příkladů pro lepší názornost: až 50 %
barviv a papíru je vyrobeno z minerálů, jako jsou kaolín, uhličitan vápenatý, křemen, plastické
hlíny, mastek, bentonit a slída nebo keramika a sklo jsou 100% minerální (živec, wollastonite,
jíl, kaolín, mastek, křemen, boritan a dolomit).
•
•
•
•
•
•
•
•

V Evropě je přibližně 30.000 aktivních lomů, dolů a zpracovatelských závodů.
Evropský minerální sektor poskytuje cca 250.000 pracovních míst.
14 % zaměstnanců v Evropské unii pracuje v odvětvích, která závisí na nerostných
surovinách.
Roční obrat minerálního sektoru je okolo 50 miliard €.
Rodinný dům obsahuje až 400 tun nerostů včetně kameniva.
Osobní automobil obsahuje až 100-150 kg nerostných látek.
50 % barev je tvořeno minerály.
Při výrobě papíru se používá až 50 % nerostných látek.

Klonk u Suchomast
Evropské minerální dny jsou ideální příležitostí připomenout si jeden z významných
geologických pomníků, který se navíc nachází v těsném sousedství Tmaně, kam lze bez
problému dorazit i pěší procházkou – je to Klonk u Suchomast, označující mezinárodní
stratotyp hranice silur / devon v barrandienu. Našim čtenářům nabízíme text přibližující tento
geologický památník, jak jej nabízí Mineralogicko-petrografický průvodce po území Čech.
Asi 500 m s. od obce Suchomasty (6 km vjv. od Zdic a 7 km j. od Berouna) se
nachází strmý svah budovaný vrstvami siluru a nejnižšího devonu barrandienu. Jde o jeden
ze statigraficky nejvýznamnějších profilů s odkrytou hranicí mezi oběma útvary. Na
Mezinárodním geologickém kongresu v roce 1972 v Montrealu byl z tohoto důvodu vyhlášen
jako mezinárodní stratotyp hranice silur/devon. Vlastní hranice je situována v pravé části
odkryvu. Lokalita je přístupná z konce obce s těžko prostupným lesním remízkem. Pěkný
pohled na celý profil je od památníku, který se nachází na severozápadním okraji obce
asi 200 m od silnice směr Tmaň. Celý svah včetně stratotypu je od roku 1977 chráněn jako
Národní přírodní památka a vstup na něj není povolen.
Pravou, jižní část svahu tvoří tufitické břidlice a vápence kopaninského souvrství.
Statigraficky významná je část severnější, nacházející se vlevo od lesíka. Zde vystupuje
přídolské souvrství nejvyššího siluru a spodní polohy lochkovského souvrství (báze devonu).
Nejvyšší silur i spodní devon jsou zde shodně litologicky vyvinuty jako tmavě šedé, jemnozrnné
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deskovité vápence, střídající se rytmicky s vložkami vápnitých břidlic. Na puklinách vápenců
se ojediněle vyskytují povlaky hrubě krystalického kalcitu, vytvářejícího místy až 1 cm velké
klencové krystaly. Profil včetně vývoje fauny tvoří jediný kontinuitní sled.
Stratotypový profil je typický nadprůměrnou sedimentací jílovitých mikritových
vápenců. Z desíti vyčleněných mikrofacií jsou objemově nejvýznamnější dvě: rytmické laminity
hemipelagického prostředí a laminity uložené z trakčních, při dně tekoucích proudů. Podíl
jílových minerálů se cyklicky mění, klimatické mikrocykly odpovídají průměrné mocnosti
0,3 mm. V laminovaných sedimentech jsou současně vyvinuty i cykly několika nižších řádů,
což odporuje představě o uložení vrstev z jednoho turbiditního proudu (Hladil 1991, 1993).
Vlastní hranice mezi silurem a devonem je vedena podle nástupu vůdčího graptolita
Monograptus uniformis, představujícího celosvětově nejnižší devonskou graptolitovou zónu.
Graproliti jsou zde provázeni dalšími statigraficky významnými skupinami živočichů
umožňujících široké mezinárodní srovnání statigrafických dat (trilobiti: Warburgella rugulosa;
konodonti: Icriodus wolschmidti; chitinovci: Angochitina chlupaci; ostrakodi). Vůdčí druhy
provází další četná fauna (loděnkovití hlavonožci, graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci,
korýši), vzácně byly nalezeny i zbytky suchozemské flóry (Cooksonia).
Sled hraničních vrstev na Klonku je odkryt bez jakýchkoliv zásahů mladokaledonské
orogeneze a s ní souvisejícího tektonického porušení i bez ostrých faciálních změn a
vyznačuje se plynule sledovatelným vývojem fauny. Jednotlivé vrstvy odkryvu (1-124) jsou
očíslovány, vlastní hranice mezi silurem a devonem probíhá uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č.
20.

Klonk je prvním hraničním stratotypem přijatým podle nových exaktních
zásad statigrafické klasifikace. Ve světové stratigrafii má proto zcela výjimečný
a historický význam a stal se jedním z nejpopulárnějších statigrafických
odkryvů.

Naučné stezky v okolí Tmaně
V úvodu materiálu věnovaného Evropských minerálním dnům 2019 je pozvánka na
exkurzi do Velkolomu Čertovy schody. Vzhledem k omezenému počtu možných účastníků lze
právem předpokládat, že se dostane především na ty, kdo se přihlásí včas. Ti, kteří nebudou
mít to štěstí a mezi těch 120 šťastných se jim nepodaří dostat, však nemusí litovat. Tmaň se
svým bezprostředním okolím má z geologického hlediska zcela výjimečné postavení.
Nemusíme čekat dva roky na další Evropské minerální dny, ale za geologickou minulostí se
můžeme vydat kdykoliv a jako prémii můžeme obdivovat krásy terénu zdůrazněné barvami
jednotlivých ročních období. Jsou zde dobře značené dvě na sebe navazující naučné stezky:
Koukolova hora – Kotýz, na jejímž konci můžeme pokračovat po naučné stezce Zlatý kůň.
Třetí doporučenou trasou vycházky je pěší túra z Berouna – Jarova do Litohlav. Nabízíme
základní údaje k první jmenované, neboť je územně i svým vznikem nejvíce spojena s Tmaní.

Naučná stezka Koukolova hora – Kotýz
Naučná stezka začíná ve Slavíkách a končí na Kotýzu. Její délka je uváděna cca 4 km.
Je bez vlastního značení, vede nejdříve po zelené a pak po žluté turistické značce. Vznikla
v roce 2002 a jejími tvůrci je Občanské sdružení Slavíky, Děti Země a Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Beroun. Více podrobností na webových stránkách
www.stezky.info/naucnestezky .
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Stezka ve Slavíkách začíná na poměrně dost neviditelném místě blízko okraje obce.
Úvodní panel je skryt za křovinami u silnice, nedaleko rozcestníku zelené turistické značky.
Výchozí bod stezky tedy nalezneme tak, že po příchodu do Slavíků narazíme na zelenou
značku, která kříží silnici, a odbočíme po ní vlevo k rozcestníku. Úvodní panel stezky je vpravo
hned za hradbou křovisek.
Od něj vyrážíme po zelené značce zpět na silnici, přejdeme ji a pokračujeme protilehlou
travnatou vozovou cestou. Ještě před příchodem k domu potkáváme 1. zastávku. Jdeme dál
podél domu, vozová cesta se zúží v pěšinku, vyústí na rozlehlou louku a začne po jejím okraji
stoupat přímo do svahu k lesu. Nahoře na rozhraní louky a lesa je 2. zastávka. Dál cesta ve
stejném směru stoupá okrajem lesa. Krátce poté potkáváme 3. zastávku. Za ní vstoupíme do
lesa a dál stoupáme až na rozcestí „Koukolova hora“. Odtud nás tvarová zelená značka
dovede ke kapli na vrcholu Koukolovy hory. Pozor – okraj vrcholu je tvořen kolmými skalními
stěnami, jejichž hrana není v křovinách vidět! U kaple nacházíme 4. zastávku.
Sestoupíme zpět na rozcestí a pokračujeme křovinatým lesem po zelené značce. Pod
skalním vrcholem Koukolovy hory brzy nacházíme 5. zastávku. Pokračujeme po mírně
klesající pěšině na rozcestí „Pod Koukolovou horou“, kde opouštíme zelenou značku
a pokračujeme dál po žluté. Ta klesá po úbočí hory, posléze vyjde z lesa a sestupuje k silnici.
Zhruba v polovině lučinatého svahu nacházíme 6. zastávku.
Sestoupíme až na silniční křižovatku a pokračujeme silnicí klesající vlevo (pod
autobusovou zastávku). Jdeme necelý kilometr, přejdeme železniční přejezd a po dalších asi
200 metrech přicházíme do osady Havlíčkův Mlýn. Na rozcestí „Havlíčkův mlýn“ odbočujeme
po žluté značce vpravo. Ještě než přejdeme Suchomastský potok, nacházíme 7. zastávku. Za
potokem začneme velmi příkře stoupat do svahu Kotýzu. Tuto náročnou část trasy lze
absolvovat prakticky jen v suchém období.
Po necelém kilometru vystoupáme k Axamitově bráně (8. zastávka). Za ní cesta dále
stoupá, ale už ne tak prudce. Nakonec vyjde na travnaté návrší Kotýzu a pokračuje už jen
mírně stoupající k rozcestí „Jelínkův most“ (k němu můžeme odbočit pěšinou vpravo).
Pokračujeme dál pěšinou po žluté značce po temeni Kotýzu, posléze potkáváme
poslední 9. zastávku. Krátce poté vystoupíme na plošinu ohraničenou balvany, odkud je
výhled na vrch Zlatý kůň a Velkolom Čertovy schody – západ pod ním. Odtud můžeme dál
pokračovat vlevo po žluté značce k cca 1 km vzdáleným Koněpruským jeskyním. V okolí vrchu
Zlatý kůň vede stejnojmenná naučná stezka.
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 2. DÍL
1933 - SVÁTEK MATEK

Svátek matek byl oslaven školní besídkou dne 14. května
roku 1933 v hostinci p. Františka Boušky za hojné účasti
rodičův, ačkoliv jednotlivci ze strany komunistické
proti oslavě agitovali a mnozí zakázali i dětem
účinkovati. P ř e s t o b e s í d k a s e z d a ř i l a a ú č i n k u j í c í
dítky fotografovány na školní zahradě.
Text pod fotografií je doslovně převzat z 1. tmaňské kroniky
psané tehdejším řídícím učitelem Františkem Zajíčkem.
V psaní kroniky pak od roku 1935 pokračoval učitel a
pozdější řídící učitel Bohumil Dousek. Oba dva můžete najít na
levé straně fotografie.
Možná
na snímku
najdou mnozí
prarodiče, případně i praprarodiče.

z vás i své rodiče,
František Procházka
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HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
SRPEN – BOHUTÍN – HASIČI – tyto tři slova vcelku lehce charakterizují tradiční
soustředění našich mladých hasičů. Hasičské soustředění v Bohutíně má dlouholetou tradici,
dokonce tak dlouhou, že v letošním roce je tomu 40 let, kdy se Tmaňští do Bohutína vypravili
poprvé. Opravdu tak můžeme naše soustředění považovat za tradiční!
Letošní hasičské soustředění proběhlo klasicky v druhé polovině srpna, kdy jsme my
vedoucí strávili 10 dní pod stany, mladí hasiči pak dní sedm. Soustředění se zúčastnilo celkem
16 dětí + 3 dorostenci a 12 vedoucích.
Každý rok se soustředění nese v nějakém tématu. Letošní rok nebyl výjimkou, a tak
jsme se všichni vydali „Zpátky do pohádky“. Celotáborovku si užili vedoucí i děti. Náplní
soustředění však není jen celotáborová hra, ta se nese spíše v pozadí soustředění. Náplní
celého týdne jsou hlavně a především tréninky hasičských disciplín. Dopolední i část
odpoledního programu je věnována právě tomuto. Na soustředění máme možnost věnovat se
intenzivnímu tréninku požárního útoku a štafet. Letos nám bohužel nepřálo pár dní počasí, tak
jsme dva dny místo tréninku požárního útoku a štafet strávili schovaní před deštěm v jídelně.
Když se pak vyjasnilo, vše jsme chtěli dohnat, a tak se trénovalo. Hned vedle zázemí tábora
mají bohutínští fotbalisté tréninkové fotbalové hřiště, které k tréninkům využíváme. Vzhledem
k velikosti plochy tak můžeme trénovat více disciplín najednou.
Letos jsme se u disciplín zaměřili především na správnou techniku, až poté jsme „ladili“
čas. Požární útoky měl letos na
starosti Míra Fiala ml., který
s dětmi
piloval
především
umístění nářadí na základně a
techniku zapojování hadic a
savic. Často to s dětmi nebylo
jednoduché, trpělivost však
přinesla své ovoce, můžu
konstatovat, že jak u starších
tak u mladších žáků došlo
k výraznému zlepšení v této
disciplíně.
S organizací
a
zajištěním
tréninku
této
disciplíny také nemalou měrou
vypomohli Mírek Fiala st. a naši
dorostenci. Všem patří dík!
Další disciplínu, kterou
jsme na soustředění intenzivně
trénovali, byla štafeta dvojic.
Zde bylo naším cílem zrychlit
štafetu starších žáků - dostat
čas pod minutu a u mladších
žáků
zlepšit
techniku
a
minimalizovat množství chyb.
Den po dni se starším žákům
dařilo ukrajovat vteřinu po
vteřině čas štafety, až se
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konečně v den odjezdu dostali pod minutu, uff. Mladší žáci svého cíle dostáli také, po týdnu
trénování byly chyby v disciplíně již minimální a provedení štafety parádní.
Na soustředění je též výborná možnost trénovat disciplíny pro závod požárnické
všestrannosti (ZPV). Střelba ze vzduchovky tak byla na programu téměř každý den a každý
den byly vidět velké pokroky! Rok co rok se věnujeme též výuce v oblasti orientace v lese především azimutu. Po loňských zkušenostech, kdy děti podle buzoly bloudily čtyři hodiny
v lese, jsme se zaměřili na trénink ještě více. Zde ke zlepšení sice došlo, ale ne k takovému,
jaké bychom si my vedoucí představovali. Nicméně nevzdáváme to a azimut budeme
procvičovat dále. Z disciplín ZPV se pak dále trénovaly také značky, uzle, technické
prostředky, co se čím hasí, ale také zdravověda.
Vedle tréninků jsme se stihli pobavit také u různých her, vodních radovánek nebo třeba
zazpívat si s doprovodem kytary u ohně. Aktivit bylo mnoho, ale týden jen jeden a ten velmi
rychle utekl. Už teď se však těšíme na příští rok.
Závěrem pár řádek o tom, že soustředění má smysl dělat…Předposlední den
soustředění čekalo na vedoucí milé překvapení. Po táboře byly schovány ruličky papíru, které
museli všichni vedoucí najít, každý měl jednu. V nich pak bylo ukryto pár milých slov od dětí
k vedoucím, bylo to krásné překvapení. ☺
Závěrečný dík – děkuji všem vedoucím za to, co pro mladé hasiče dělají – i když to tak
občas nevypadá - má to smysl, jen tak dál! Velké dík patří také našim přátelům a známým
z Bohutína, bez jejichž pomoci by soustředění nejspíš vůbec nešlo zorganizovat. Poděkování
také patří obci Tmaň za poskytnutou dotaci, Autodopravě Petr Krejčí a všem těm, kteří nám
s realizací soustředění pomáhají. DĚKUJEME!
OHŇŮM ZMAR, HASIČŮM ZDAR!
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Z DĚNÍ V OBCI…
Sběrný dvůr a nešvary dnešní doby…

Vážení spoluobčané,
K napsání tohoto článku mě vedla
bezohlednost,
nevychovanost
a
zbabělost
některých lidí, kteří nejen že nedokáží respektovat
jasně stanovená pravidla daná statutárním
orgánem naší obce, ale ani v sobě nemají tolik slušnosti, aby se chovali jako morálně vzdělaní
lidé, kteří dokáží komunikovat s ostatními. Možná se zdá, že jsem pro začátek tohoto článku
zvolil příliš silná slova, ale rád je v následujících řádcích vysvětlím a věřím, že pochopíte moje
rozhořčení, které mě k jejich napsání vedlo.
Z finančních prostředků naší obce jsou placeny nemalé částky na třídění a likvidaci
odpadů, které můžou občané obce Tmaň zdarma ukládat v našem sběrném dvoře. Bohužel
se v poslední době začaly ve velké míře vyskytovat případy, kdy někteří naši spoluobčané
nerespektují otevírací hodiny sběrného dvora a svůj odpad nechávají odložený u jeho vjezdu.
Důkazem jsou například tyto fotografie pořízené nedávno, po obnově kamerového systému
kolem našeho Sběrného dvora. Toto způsobuje nejen nevzhledný pohled na okolí zařízení
provozovaného naší obcí, ale zároveň přidělává práci zaměstnancům obce, kteří tento odpad
(staré lednice, pračky, nábytek, stavební odpad apod.) musí odklízet a třídit ho do kontejnerů
podle stanovených pravidel. Čas
věnovaný této činnosti by přitom
mohli využít mnohem lépe a účelněji
ke zvelebování naší obce (úklid
společných prostor, opravy a údržby
veřejných zařízení apod.). Je to
skutečně zbytečná práce. Kdyby
ostatní dodržovali otvírací hodiny a
svůj odpad vyváželi tak jak je
stanoveno, nehyzdil by jejich (s
prominutím) bordel okolí cesty a
sběrného dvora ve Tmani.
Samozřejmě chápu, že se
může stát, že člověk z různých
objektivních
důvodů
potřebuje
odvézt odpad mimo tyto úřední hodiny, ale i to má přece řešení. Stačí zatelefonovat panu
starostovi (jeho telefonní číslo je zveřejněné na stránkách obce Tmaň) a ten ze své pozice
jistě najde řešení. Například tím, že zajistí pracovníka obce, který v domluvenou hodinu sběrný
dvůr otevře i mimo standartní hodiny. Myslím, že toto je dobrá náhradní varianta, ale
samozřejmě by nemělo docházet k jejímu zneužívání a měla by být spíše výjimečným než
běžným řešením.
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V souladu s výše uvedenými skutečnostmi bych chtěl všechny, kteří svůj odpad vozí
a skládají u vjezdu do sběrného dvora upozornit na dvě důležité skutečnosti:
1.) Zanechání odpadu mimo určená místa (což je i oblast kolem vjezdu do sběrného dvora)
se dopouštějí přestupku podle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. a může být
pokutováno až do výše 50.000,- Kč!
2.) Záběry z průmyslových kamer obce, které toto jednání zachytí, budeme zveřejňovat
tak, aby i ostatní občané viděli, kdo svým protiprávním jednáním znečišťuje naši obec.
Toto bude samozřejmě prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Jako příklad uvádíme pro výstrahu pár fotografií z poslední doby.
Nepochybuji o tom, že Ti, kteří jsou na fotografiích zachyceni se jistě poznají, přestože
protentokrát zveřejňujeme jejich fotografie s nemožností osobní identifikace.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří svůj odpad vozí do sběrného dvora v
řádných otvíracích hodinách a těm, kteří chápou má silná slova v úvodu tohoto článku. Važme
si možnosti bezplatného ukládání odpadu, kterou nám naše obec nabízí a neznečišťujme si
životní prostředí zakládáním černých skládek, které pošramocují hezký vzhled naší krajiny.
Mgr. Tomáš Procházka
předseda Komise pro bezpečnost a ochranu občanů
I přes všechny výše uvedené skutečnost, je v zájmu nás všech, abychom využívali
sběrného dvora co nejefektivněji a co nejhospodárněji. Rady obce, která se touto
problematikou intenzivně zabývá, rozhodla na svém posledním zasedání o změně provozních
hodin sběrného dvora. S platností od 1.9.2019 bude sběrný dvůr pro občany našich obcí
otevřen nejen každou středu odpoledne, ale i každou neděli dopoledne (nikoliv tedy pouze
každou lichou neděli jako tomu bylo doposud).

Nová otevírací doba sběrného dvora ve Tmani
platná od 1.září 2019
Každou středu od 15:00h do 18:00h
Každou neděli od 09:00h do 11:00h
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KULTURA
SPOLEK LODĚNICKÝCH OCHOTNÝCH DIVADELNÍKŮ VÁS SRDEČNĚ ZVE
21. ZÁŘÍ 2019 OD 18 HODIN DO KULTURNÍHO DOMU VE TMANI NA:

OMLUVA
Letní kino ve Tmani aneb jak se ze skupiny Queen můžou stát Ženy v běhu…
Dne 24.8.2019 jsme se všichni společně těšili na letní kino ve Tmani, které obec podobně jako
ostatní obce v okolí objednala u společnosti Putovní kino s. r. o. (www.tsproduction.cz), kteří tyto služby
provozují úspěšně po celé republice již několik let.
Na promítání dorazilo na hřiště více než 200 diváků, počasí bylo naprosto skvělé, zásoby
občerstvení dostatečné… A tak se zdálo, že si všichni užijeme skvělý večer ve společnosti skupiny
Queen a jejich autobiografického snímku Bohemian Rhapsody.
Bohužel, všechny nás čekalo zklamání a nepříjemné rozčarování z úrovně služeb, která nám
byly poskytnuty. Zaměstnanci firmy se dostavili na promítání zcela nepřipraveni a působili více než
amatérským dojmem. Film byl napoprvé spuštěn v anglické verzi a až po několikerém upozornění
přerušen. Následně s pomocí místních se podařilo spustit verzi českou, jenž však fungovala jen několik
desítek minut. Následně nám bylo sděleno, že firma přijela s novým počítačem, ve kterém není správná
verze nahraná a proto bude promítání ukončeno. Po kratší bouřlivé diskusi se podařilo promítače přinutit
alespoň k tomu, že byl puštěn náhradní film, úspěšná česká komedie Ženy v běhu.
Hned následují den jsem písemně kontaktoval majitele firmy, pana Lubomíra Lukeše, od něhož
jsem obratem obdržel následující odpověď.
Dobrý den pane starosto,
velice se Vám omlouvám za kino, které se nezdařilo. Aktuálně hledám příčinu, proč se tak stalo a z jakého
důvodu nešel film přehrát. Data jsou v notebooku uložena celou promítací sezónu a nikdy nebyl jediný problém.
Dejte mi prosím čas, zjistím konkrétní příčinu a napíši Vám, co se stalo vč. řešení problému. Jak píšete, není to
náš styl, takto něco pokazit a zakládáme si na preciznosti a profesionalitě - vlastně tak jste o nás dozvěděl z
referencí.
Děkuji a ještě jednou se omlouvám. Brzy napíši.
Další odpověď zatím bohužel nedorazila, proto mi nezbývá než se všem divákům ještě jednou
omluvit za nepodařenou projekci a přislíbit, že budu žádat od firmy nejen oficiální omluvu, ale i náhradní
termín promítání.
Jaromír Frühling
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červenci 2019 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. září 2019 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o
možnostech kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
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.
Spolek Pojďte a uvidíte srdečně zve na Svatováclavský koncert v obřadní síni
zámku Králův Dvůr v neděli 29. září v 17 hodin. Soubor Čeští madrigalisté za
varhanního doprovodu Miroslava Pšeničky provede duchovní hudbu 16. až 18. století.
Zazní skladby Jana Dismase Zelenky, Adama Václava Michny z Otradovic, Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic, Bohuslava Matěje Černohorského a dalších. Kontakt: tel.
606 627 636, e-mail pojdteauvidite@gmail.com.

Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v září 2019
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby:
V neděli dne 1. září 2019 od 17:00 hodin a v neděli 15. září 2019 od 17:00 hodin.
A dále také v sobotu 28. září 2019 od 15:00 hodin na tradiční slavnostní
bohoslužbu s varhaním doprovodem.
Dne 4. srpna 2019 se konala slavnostní bohoslužba, na kterou zavítalo spoustu milých
přátel, bratří a sester z blízka i z daleka. Po skončení bohoslužby, kterou na varhany laskavě
doprovodil bratr Stanislav Dušek, se dále družně posedělo v Radě starších u kávy a
občerstvení. Všem děkujeme za krásnou atmosféru, nezapomenutelné chvíle, kdy Boží
blízkost naplňovala po okraj srdce zúčastněných.
Dne 21. srpna 2019 od 21 hodin byly v přítmí Sboru Jiřího z Poděbrad rozžehnuty
svíčky, byl přečten Žalm 37, zazněla tichá modlitba. Srpnové události roku 1968 a 1969 se
nesmí opakovat - tak je třeba si je připomínat, uvědomovat a modlit se, abychom byli vždy
lepší. Ale také uváděli dobré myšlenky a slova v činy.
V září se bude konat již 3. ročník výtvarné dílny „Po stopách Mikoláše Alše ve
Tmani“
Víkendová dílna bude vyhlášena podle počasí (na FB i vývěsce u Sboru), výsledky
budou vystaveny 28. září 2019 při slavnostní bohoslužbě. Přihlásit se mohou zájemci od 6ti
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do Xxlet, kteří milují Tmaň a její
okolí, mají vztah k výtvarnu a rádi si
užijí den společného tvoření.
Pravidelné
schůzky
Světlušek budou ve čtvrtek od
14:00 do 15:30, jak jsme zvyklí.
Přibíráme nové děti od 6 do 12 let.
Informace na telefonu 602 766 899.
Opět budeme malovat, hrát
si, sportovat, hrát divadlo, podnikat
výlety, zabývat se historií, povídat si
o báječných osobnostech naší
země, hledat si své vzory a pátrat po
zajímavostech našeho okolí. Čeká
nás rok plný krásných zážitků.
Víkendové akce budou opět
vyhlašovány průběžně během roku.
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Úvodní zápasy našeho týmu dospělých jsou vítězné…
1.kolo – 24.8 - 25.8 2019

SK Chyňava B – TJ VČS Tmaň

2:7 (1:1)

Sestava: D.Šlégr – J.Sulík, R.Haas (46.J.Foltýn), F.Doskočil,
L.Hrubý (60.T.Hebeda) – M.Smíšek, J.Rys, R.Šedivý, O.Choc (46.D.Překlasa) – K.Červenka,
V.Kincl, Náhradníci: S.Svoboda, J.Frühling
Branky: 41.J.Petrbok, 47.M.Bílý – 11.V.Kincl, 67.M.Smíšek, 70.R.Šedivý, 72.J.Rys, 81., 85,
88.K.Červenka
Dlouho vyrovnané utkání zlomil náš tým ve vítězné až v poslední dvacetiminutovce, ve které
jsme vstřelili pět branek.
2.kolo – 31.8. – 1.9. 2019

TJ VČS Tmaň – Endeco Zdejcina

3:0 (0:0)

Sestava: D.Překlasa – J.Sulík, R.Haas, F.Doskočil (79.M.Hora), L.Hrubý (65.T.Hebeda) –
M.Fiala, J.Rys, R.Šedivý, L.Fišer – K.Červenka (87.D.Šlégr), V.Kincl
Náhradníci: J.Foltýn, J.Frühling
Branky: 48., 72., 86.K.Červenka
Utkání hrané na jednu branku, ve kterém hosté zvolili naprosto totální defenzivní pojetí hry,
s cílem obdržet co nejméně branek. Náš tým se dlouho nemohl prosadit proti přehuštěné
obraně a až branky K.Červenky ve druhém poločase zajistili našemu mužstvu klid a tři body.
K dalšímu utkání vyjíždí náš tým již tuto sobotu 7.9.2019 od 14:00 hodin na Vižinu.
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INFO OBCE
Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V září 2019 bude otevřeno takto: pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu
od 9:00 do 12:00 hodin.
V sobotu 28. září 2019 (státní svátek – Den české státnosti) bude zavřeno.
Zahradnictví Tmaň nabízí široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a
stromů – vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské
borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem
rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
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 .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

7.+8.9.2019

MUDr. Iuliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Josef Aušteda
Broumy 73
MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Havlíčkova 20
MUDr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102

311 513 313

14.+15.9.2019
21.+22.9.2019
28.+29.9.2019

311 585 165
311 611 241
311 625 765

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 ve složení:
Horáček Jaroslav, Frühling Jaromír, Soukupová Šárka, Vinšová Petra, Závorová Marcela .
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 3. září 2019.
Cena výtisku 5,- Kč.
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