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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…

Číslo 1/2020 (358)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu prvního vydání letošního Obzoru popřál ještě
jednou do roku 2020 hodně osobních i pracovních úspěchů a především hodně zdraví
a pohody. Ať je pro Vás rok 2020 rokem, na který budete v budoucnu vždy vzpomínat
jen v tom dobrém.
starosta obce

Dne 16.12.2019 proběhlo poslední Veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Jeho součástí byla jako vždy zpráva Rady obce o své činnosti, s jejímž obsahem se můžete
seznámit zde i vy.

Zpráva RO pro VZZO ze dne 16. prosince 2019
Od posledního Veřejného zasedání, ve kterém byli zastupitelé a příchozí občané
seznámeni s činností Rady obce (16.9.2019) se Rada obce sešla celkem 6x a to konkrétně
v termínech 25.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. a 27.11.2019
Hlavními tématy těchto jednání bylo:
Gregoryho ulice (rozšíření cesty)
Došlo k dohodě s majiteli pozemků p.č. 76/3 a
p.č. 76/11 o spoluúčasti na rozšíření technické
infrastruktury a na mimořádném zasedání v minulém
měsíci byly schváleny jejich darovací smlouvy na tyto
pozemky, za účelem rozšíření stávající komunikace.
Toto rozšíření proběhlo v minulém týdnu a nyní bude
následovat propojení vodovodního řadu a rozšíření
kanalizace k uvedeným pozemkům. Souběžně s tím
budou probíhat jednání s majitelem pozemku p.č. 72 o
rozšíření příjezdu do této ulice. Naopak byla ukončena jednání s majiteli pozemku p.č. 76/4,
kde nedošlo mailovou komunikací k dohodě a majitelé neměli zájem o osobní jednání. Rada
se shodla na tom, že stávající rozšíření komunikace je pro své účely dostačující.
Pronájem obecních lesů
Radou obce určená komise připravila podklady pro výběrové řízení na pronájem
obecních lesů. Stanovila kritéria výběru a stanovila také, které úseky budou nabídnuty do
pronájmu a které si obec ponechá pro vlastní činnost. Deset úseků tak bylo v rámci následného
výběrové řízení nabídnuto do pronájmu. Nabídky podalo sedm uchazečů, kteří na základě
kritéria nejvyšší cenové nabídky získali do svých pronájmů celkem osm úseků obecního lesa.
Každý z uchazečů získal do svého pronájmu minimálně jeden úsek lesa. Zbylé dva úseky, o
které nebyl ve výběrovém řízení zájem, bude řešit Rada obce na svém nejbližším zasedání.
Instalace nových radarů (měřičů rychlosti)
Proběhla instalace nových radarů neboli měřičů rychlosti. Prvního na původním místě
před školou a druhého na příjezdové cestě od Lounína. Nyní probíhá administrativní příprava
pro nákup podobného měřiče pro průjezd Havlíčkovým mlýnem.
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Inventarizace
Byla zahájena inventarizace majetku obce za rok 2019. Určené komise nyní provádějí
inventarizaci jednotlivých úseků inventur dle stanoveného harmonogramu.
Odpadové hospodářství
Po znovuobnovení funkčnosti kamerového systému na sběrném dvoře lze konstatovat
zlepšenou situaci v oblasti černých skládek před tímto dvorem. Navíc byla rozšířena provozní
doba na tomto dvoře, takže nyní mohou občané využít možnosti odvozu odpadu pravidelně
nejen každou středu, ale i každou neděli.
Nepříjemnou událostí na sběrném dvoře byl požár, k němuž došlo z neznámých příčin
v pondělí 25.11.2019 ve večerních hodinách. Při požáru, byl kromě hořící kontejneru,
poškozen i přístřešek, pod kterým se kontejner v danou chvíli nacházel. Zásluhu na tom, že
požár neměl ještě fatálnější následky mají naši místní dobrovolní hasiči, kteří zahájili likvidaci
požáru jako první, ještě před příjezdem profesionálů z Berouna.
Z důvodu neustále narůstajících výdajů na komunální odpad, dochází každoročně
k navýšení poměru výdajů obce oproti poplatkům obyvatel. Aby tento nárůst výdajů byl
alespoň z části korigován, bylo navrženo zvýšení poplatků za odpad na osobu o 100 Kč ročně,
tedy ze současné částky 400,- Kč na částku 500,-. Nutno podotknou že i tato navýšená částka
je částkou velmi nízkou při pohledu na to, kolik platí obyvatelé podobných obcí v okolí. Zároveň
je nutné připomenout, že k navýšení tohoto poplatku došlo naposledy v roce 2011.
Kulturní dům, restaurace
Byla zahájena rekonstrukce toalet při vchodu do restaurace. U toalet bude pořízena
nová sanita, nové obklady a bude provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a snížení
stropů. V kulturním domě bude provedena částečná výměna stolů a židlí a byly již zakoupeny
nové ubrusy určené pro kulturní akce pořádané obcí.
Rada obce dále například schválila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pověření ke kontrole příspěvkové organizace 2/2019 (základní a mateřská škola),
kontrola proběhla dne 25.11.2019
zahájení 1. části přetřídění deponie zeminé skládky v areálu sběrného dvora
zadání tvorby projektové dokumentace vodovodu v Havlíčkově Mlýně
prodej nepotřebného majetku (osobní automobil Ford Fusion) nejvyšší podané nabídce
nákup přídavné cisterny k multikáře, jenž by měla v letních měsících při nedostatku
vláhy zajistit vodu do nádrže na hřbitov i pro závlahu nově vysazených ovocných
stromů
příspěvek na sportovní zájezd dětí s rodiči do Příbrami
příspěvek na dopravu na kulturní zájezd do Prahy
dar 7000,- Kč NO CČSH na advent 2019
nájemní smlouvy s novými nájemci lesů na základě výsledků výběrového řízení
rozpočtová opatření č.10 – č.14

Závěrem bych rád poděkoval Radě obce za práci v roce 2019. Pozitivním faktem je
především skutečnost, že většina zasedání rady obce proběhla v kompletním složení a jen
v několika málo případech jsme se sešli o jednoho, vždy omluveného člena, méně. Stejně tak
bych chtěl poděkovat oběma předsedům výborů, za jejich aktivní účast na těchto zasedáních
i za jejich přínosné názory a poradní hlasy při rozhodováních rady. Stejné poděkování zaslouží
i zastupitel pan Tomáš Procházka, jenž se zasedání rady zúčastňuje také velmi pravidelně.
Jaromír Frühling
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 6. DÍL
VLASOVCI VE TMANI A V SUCHOMASTECH
V poslední době rozvířil hladinu našich médií bývalý bulvární novinář a moderátor, současný
starosta pražské čtvrti Řeporyje Pavel Novotný, když přišel s myšlenkou postavit
v Řeporyjích pomník vojákům ruské osvobozovací armády (ROA) – jinak běžně nazývaným
podle svého velitele - vlasovcům.
Myšlenka do jisté míry chvályhodná, neboť vlasovci měli značný podíl na tom, že Prahu
nepostihl osud téměř zničené Varšavy, nicméně humbuk, který vyvolal pan Novotný, nemá
podle mne daleko od snahy zviditelnit hlavně svou osobu.
Ponechme však stranou úmysly a jednání p. Novotného a zaměřme se - zejména pro
mladší generaci - na počátek května 1945, kdy byli vlasovci soustředěni ve Tmani a
v Suchomastech a odkud vyrazili Praze na pomoc.
Dalo by se toho uvést hodně – řadu stránek napsal o těchto událostech jeden z bývalých
tmaňských kronikářů František Zach, spoustu informací lze získat v knihách vojenských
historiků Pavla Žáčka (Prahou pod pancířem vlasovců) a Stanislava A. Auského (Vojska
generála Vlasova v Čechách).
Dvě stránky Obzoru mně vymezené nedokážou pojmout všechno, co by podrobněji
popsalo vznik a historii Ruské osvobozovací armády a důvody, které její velitele vedly k tomu,
že se v závěru války postavili proti německému velení. To by vydalo téměř na samostatný
seriál. Dnes tedy hodně stručně:
Zámeček ve Tmani byl již od března 1945 obsazen jednotkou asi šedesáti proněmecky
smýšlejících příslušníků ROA s úkolem školit obsluhy vojenských krátkovlnných vysílaček.
3. května – přišli do obou obcí ubytovatelé, zámeckou jednotku odzbrojili a zámeček
obsadili.
4. května již byly Suchomasty i Tmaň doslova přelidněny Vlasovovým vojskem. V tmaňské
kronice je psáno „V naší obci obsadili vlasovci každé volné místo u rolníků i u jiných občanů, ve
škole zabrali tři učebny, do kterých nanosili na podlahu ke spaní slámu, takže se ve škole
nemohlo po několik dní vyučovat“.
V suchomastském zámku a v sokolovně byl umístěn štáb 1.divize ROA, náčelník štábu
generál Buňačenko byl ubytován u Koláčků (v domě čp. 131). Do Suchomast přijel dokonce i
velitel ROA generál Vlasov.
5. května – v den pražského povstání vojáci ROA do bojů nezasahovali, ač byli ochotni
pomoci. Ze strany českého velení povstání nebyl v té době o jejich pomoc zájem.
6. května - situace se změnila hned následující den, když Generální štáb českých důstojníků
požádal generály Vlasova a Buňačenka o vojenskou pomoc pro Prahu. V 17 hodin vydal gen.
Buňačenko rozkaz vojskům 1. divize ROA umístěným ve Tmani a v Suchomastech k postupu
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na pomoc Praze. Celkový počet vojáků ROA představoval asi 12 000 mužů a ve večerních
hodinách již zasáhli do bojů s Němci na okraji Prahy.
Ačkoliv v bojích s fašisty zabránili vlasovci spojení německých útočných sil ze severu a jihu
a s tím spojené obrovské nebezpečí pro Prahu, rozhodla 7. května v dopoledních hodinách
Česká národní rada, v níž měli značný vliv komunisté, o distancování se od pomoci ROA. Na
základě tohoto rozhodnutí se vrátili příslušníci ROA zpět do Suchomast i do Tmaně.
8. května ráno – po zesílení německého teroru v Praze,
bylo vedení ROA opět žádáno o pomoc, Vlasov odmítl,
Buňačenko však pomoc přislíbil, ale přestože byla jeho
vojska (sice v podstatně menším počtu než
v předchozích dnech) v Praze již ve 23 hodin, do bojů už
prakticky nezasáhli.
12. května generál Buňačenko rozpustil divizi a doporučil
vojákům, aby se na vlastní pěst pokusili dostat
k Američanům. Ti jim však v rámci předchozích dohod
s Rusy
nedovolili
překročit
demarkační
čáru.
Někomu z vlasovců se přechod k Američanům
přesto podařil, většina ostatních byla však ruskými vojsky
obklíčena, buď na místě postřílena anebo zajata. Zajatce
čekala většinou rovněž smrt nebo pobyt v gulagu (což
bylo v mnoha případech totéž).
Oba velitelé byli rovněž zajati, převezeni do Sovětského
svazu, odsouzeni k smrti a krátce poté popraveni.

Pomník u masového hrobu příslušníků
ROA na Olšanských hřbitovech v Praze.

Moje skromné poznatky z pobytu vlasovců ve Tmani.
V té době mi byly necelé tři roky – takže veškeré vlastní vzpomínky v podstatě žádné. To,
co se budu snažit alespoň trochu popsat, mám pouze z vyprávění ať už od babičky, mých
rodičů anebo od různých známých.
V našem domě byli tenkrát ubytováni tři příslušníci ROA – dva chlapi a jedna žena. Jak se
tenkrát vešli všichni do dvou místností, které náš dům měl, to ví dnes už jen sám Pánbůh.
Kromě nich tam byla celá naše tehdejší rodina – babička, táta s mámou, strejda a moje
maličkost. Suma sumárum s vlasovci celkem osm lidí, což je na dvě místnosti docela slušný
počet.
Jednoho z našich tehdy spolubydlících je možno vidět na přiložených snímcích. Jsou to
rodinné fotografie, jiné se mi nepodařilo sehnat. Omlouvám se za jejich horší kvalitu, jsou
naskenované z fotografií a filmu nevalné kvality a skoro tři čtvrtě století starých.
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Pokud někdo z vás najde doma jakékoliv fotografie z této doby, byl bych vám vděčný,
kdybyste je na krátký čas půjčili na Obecní úřad. Vrátíme v co možná nejkratším čase.

Po válce se ve Tmani mimo jiné hodně vyprávělo o tom, jak vlasovci lovili ryby ve Veském
rybníku. V pětačtyřicátém roce v něm prý ryby byly docela slušně velké – převážně
pochopitelně kapři. Rybník prý tenkrát nebyl po celou dobu války loven, takže by si tam
milovníci rybaření přišli docela na své.
Vlasovci nepotřebovali k lovu žádné udice, stačily jim docela obyčejné granáty. Řada
granátů tenkrát bohužel nevybuchla a zůstala ležet v bahně, kterého se tam nahromadila
rovněž pořádná vrstva.
To způsobilo řadu rozpaků při čištění rybníka v sedmdesátých letech minulého století,
neboť byly velké obavy z nevybuchlé válečné munice. Obavy se naštěstí ukázaly liché –
pokud se něco našlo, bylo to tak sežráno rezem, že to snad ani vybuchnout nemohlo.
Další zajímavou historkou, téměř neuvěřitelnou, bylo vyprávění pana Antonína Černého o
tom, jak se v kuchyni hostince a statku u Boušků (pan František Bouška nebyl totiž jen
hostinský, měl i své hospodářství) připravoval oběd pro lidi pomáhající o žních při výmlatu
obilí – hospodyně v kuchyni prý tehdy naklepávala řízky vlasovským pancerfaustem.
Do jaké míry to byla pravda, do jaké míry legenda, ponechávám na vás – nejlehčí tehdy
vyráběná pancéřová pěst vážila kolem tří kilogramů, ty těžší o něco víc než šest kilogramů.
Hospodyně tedy zřejmě musela být velice zdatná žena.
Zda měla pěst hlavici či ne – to se tenkrát při vyprávění moc neprobíralo.

autor František Procházka
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových
stránek v roce 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V pátek 1. listopadu zavítal do naší školy, tak jako každý rok, pan Tomáš
Kvasnička z autoškoly v Berouně. Pod jeho odborným vedením se žáci 4.r. dozvěděli
celou řadu důležitých informací z oblasti dopravní výchovy. Během výuky vypracovali
několik kontrolních úkolů, v nichž si ověřili svoje nabyté znalosti. Tímto pro ně ale
výuka nekončí. I v běžných hodinách se seznamují s důležitými zásadami a pravidly
chování v silničním provozu. Již nyní se všichni těší na návštěvu dopravního hřiště v
Berouně, kde si budou moci vyzkoušet své získané vědomosti v praxi, a to nejen jako
chodci, ale i jako cyklisté.
V úterý 26. listopadu přijel do naší školy spisovatel Jan Opatřil, který nám již
před několika lety představil svoji trilogii Kapřík Metlík a jeho dobrodružství. Od té doby
vznikl ještě čtvrtý díl, který křtil náš nejznámější český rybář Jakub Vágner. Jmenuje
se Kapřík Metlík - útěk. Letošní autorské čtení však bylo zaměřeno na jeho zbrusu
novou knihu - Kapřík Metlík pro nejmenší. Zábavné a milé povídání a předčítání úryvku
o dobrodružství, které zažívá kapřík a jeho kamarádi v přehradě, doplněné krásnými
obrázky z knihy, nás opravdu nadchlo. Všichni jsme si tak díky panu Opatřilovi užili
krásné dopoledne. Na památku jsme si mohli koupit jeho knihu nebo třeba záložku s
kapříkem či jiné drobné předměty s vyobrazením hrdinů z knihy.
Klub důchodců ve Tmani již tradičně pořádal v přístavbě KD krásnou výstavu,
která na všechny návštěvníky dýchla předvánoční náladu. Ve čtvrtek 5. prosince jsme
na ni byli pozváni i my a nelitovali jsme. Nakoupili jsme si mnoho vánočních dárků pro
naše blízké a obdivovali jsme krásné vánoční svícny, křehkou keramiku, lehoučké
andělíčky, háčkované a pletené postavičky, lesklé šperky a další výrobky, které
vyrobily šikovné ruce našich seniorů. Moc jim za krásnou výstavu, milé přijetí i sladkou
odměnu v podobě perníčku, které jsme mohli ochutnat, děkujeme!
Ve čtvrtek 5. prosince ráno se v naší krásně adventně vyzdobené škole opět
po roce ozvalo známé čertovské "blebleble..." Všichni jsme věděli, co to znamená.
Nemohli jsme se dočkat, až zarachotí řetězy a ve dveřích se objeví Mikuláš, anděl a
čerti. Někteří se strachovali, protože věděli, že v Knize hříchů, kterou měli čerti s sebou,
jsou zapsáni černým písmem! Ale i ti měli štěstí. Za písničku, básničku nebo slib, že
budou hodní, jim bylo odpuštěno.
Další mikulášskou nadílku si děti zopakovaly ještě jednou, v neděli 8. prosince
od 15 hodin v Kulturním domě ve Tmani, kde na ně čekalo opravdové peklo. Čerti
rachotili řetězy, Mikuláš s andělem rozdávali malé dárečky, děti recitovaly, tančily a
soutěžily. A všichni si odpoledne náramně užili.
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V úterý 17. a ve středu 18. prosince měli naši kamarádi z mateřinky velmi
náročné dny. Nejprve měli generálku svého vánočního vystoupení před námi školáky
a my jsme si s nimi moc rádi zazpívali i zatančili. Celé se jim to opravdu povedlo, takže
jsme jim všichni hodně nahlas zatleskali.
Ve středu 18. prosince k nám přijelo divadélko A ŠMYTEC s pohádkou
Adventní kalendář. Hlavním hrdinou tohoto příběhu byl vánoční stromeček, který nám
spolu s herečkami vyprávěl o narození Ježíška. A protože ho dobře známe, pomáhali
jsme i my - zpívali jsme koledy, otevírali okýnka na adventním kalendáři, odpovídali
jsme na otázky nebo hráli na hudební nástroje. Představení se nám moc líbilo.
Ve čtvrtek 19. prosince 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.
V pátek 20. prosince se celá naše škola vypravila do berounského kina. Všichni
máme rádi pohádky!!! A tak jsme od našich paní učitelek jednu dostali jako dárek k
Vánocům. Moc jsme se na ni těšili. Jmenovala se Hodinářův učeň. Celý den jsme si
opravdu krásně užili a teď už se těšíme na vánoční prázdniny, Ježíška, dárečky a
pohodu, která nás všechny čeká!!!
autor Mgr. Marcela Závorová

Vážení přátelé,
letošní zahájení Adventu se konalo v naší obci již po osmé. Děti tradičně předvedly hru
o narození Ježíška, zapálili jsme první adventní svíci a rozsvítili jsme vánoční stromek, pod
který naši nejmenší položili rozsvícená jablíčka a pošeptali svá nejtajnější a největší přání. Nyní
budou netrpělivě očekávat jejich splnění. Právě děti naplňují poslání adventní doby, doby
očekávání něčeho důležitého, radostného, tajuplného a krásného.
V každém z nás zůstává po celý život něco z dětství. Snažme se tedy pro naše děti vytvořit
podmínky pro jejich bezstarostné dětství, aby se i jim podařil tento zázrak - být šťastným,
zářícím dítětem.
Prvním krokem by měla být snaha trávit se svými dětmi co nejvíce času. Ať už jen tak, nebo při
společné práci či zábavě. Všechny děti na celém světě si přejí BÝT SE SVOJÍ MÁMOU A
TÁTOU. Nezapomínejme na to! Je to opravdu ono nejdůležitější přání, a to po celou dobu
našeho žití.
Není pro nás nic důležitějšího než naši blízcí, naše rodina.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří sobotní podvečer připravili. Je jich opravdu hodně a
díky nim jsme si byli v sobotu všichni „tak trochu blíže“ a hlavně - nikam jsme nespěchali a
hezky jsme si popovídali! Mnohokrát děkujeme.
Poděkování patří také těm, jenž se ochotně zapojili do Vánočního dobročinného jarmarku, který
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se konal z iniciativy Obecního úřadu ve Tmani. Výrobky a dárky byly úžasné, vždyť byly pro
dobrou věc. Také vám veliké díky.
Největší díky dnes uslyší naše děti:
Milé děti, byly jste skvělé. Děkuji vám za předvedené vystoupení, kterým jste přispěly k
slavnostní atmosféře adventu. Díky.
Všem vám přeji klid, mír, pohodu, lásku a splnění alespoň některých adventních přání
a předsevzetí.
Mgr. Růžena Kybikásová

Mateřská škola
Stejně tak, jako jsou pestré barvy podzimu, tak byl pestrý život v naší školce od
začátku letošního školního roku. Mimo klasického učení jsme zvládli mnoho akcí. O ty
prosincové se s Vámi podělíme v následujících řádcích.
Čas plyne jako voda, ani jsme se nenadáli a přišel vánoční čas. To nejkrásnější
období, které většina dětí, ale i dospělých, tolik miluje.
Ve čtvrtek 5. prosince se ve školce ozvalo řinčení řetězů a známé „blebleble“.
Hned jsme věděli, kdo přichází. Do naší školky zavítala nebeská návštěva
doprovázená čertem. Všechny děti řekly Mikulášovi básničku či zazpívaly písničku.
Mikuláš je za to s andělem odměnil sladkou nadílkou. Děti si také užily tvořivé dílničky.
Předvánoční tvoření se neslo ve velmi milé atmosféře. Tvořit přišli jak děti ze školky,
tak jejich sourozenci ze školy, rodiče, ale i prarodiče. Kvůli bohužel ale velkému počtu
nemocných dětí, bylo například předvánoční tvoření třídy Sluníček přesunuto na leden.
Už nyní se paní učitelka na všechny těší. I v lednu bude tvoření doprovázet zpěv písní
a pro všechny bude připravené malé pohoštění.
Děti ze třídy Sluníček sice musely
posunout předvánoční tvoření, ale pro změnu si
užily pečení vánočního cukroví. Nejen pro sebe,
ale i pro ostatní děti ze školky, s paní učitelkou
připravily vanilkové a kakaové dobroty. Ve třídě
panovala velmi hezká atmosféra.
V úterý 17. prosince se uskutečnila
generální zkouška Vánoční besídky MŠ. Přišly se
na nás podívat všechny děti ze základní školy.
Odměnou nám byl velký potlesk.
Ve středu 18. prosince navštívilo naši
školku Divadlo A Šmitec s pohádkou Adventní
kalendář. Zpívalo se a hrálo na hudební nástroje.
Přestavení se zúčastnili i žáci z 1. a 2. třídy.
18. prosince pak nastal dlouho očekávaný okamžik, na který se těší nejen paní
učitelky, děti, ale hlavně rodiče a prarodiče. V kulturním domě Tmaň se konala
Vánoční besídka naší mateřské školy. Program byl plný zpěvu, tance, básniček a
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koled. Děti ukázaly, stejně jako v předchozích letech, jak šikovné a nadané jsou. Bylo
to krásné odpoledne, na které budeme jistě všichni dlouho vzpomínat. Po besídce byl
pro všechny zúčastněné připraven již tradiční Vánoční jarmark.

autor Veronika Bejlková
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Z DĚNÍ V OBCI…

Předvánoční setkání důchodců Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
V úterý dne 3. prosince 2019 se v pozdně odpoledních a podvečerních
hodinách uskutečnilo na Louníně tradiční předvánoční setkání důchodců – bývalých
zaměstnanců akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani –
členů základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky.
Účastníky předvánočního setkání uvítali v zaplněném sále členové výboru,
předseda odborové organizace pan Jaroslav Karmazín a paní Pavla Kovačíková.
V úvodu všichni přítomní uctili symbolickou minutou ticha památku těch svých
kolegů, kteří se nedožili tohoto dne. Jaroslav Karmazín ve své zprávě seznámil
přítomné s průběhem kolektivního vyjednávání v roce 2019. V závěru své zprávy
popřál všem přítomným a jejich blízkým příjemné prožití blížících se svátků vánočních
a hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2020.
O úseku práce s důchodci – bývalými zaměstnanci – informovala přítomné
členka výboru základní organizace Pavla Kovačíková. Připomněla jim akce konané
pro ně v právě končícím se roce 2019 – dne 30. května se uskutečnila návštěva
závodů Vápenka a Velkolom Čertovy schody a ve čtvrtek dne 3 října 2019 se
uskutečnil autobusový zájezd na zámek Zbiroh. V závěru svého vystoupení představila
vizi na rok 2020.
O hospodářských záměrech zaměstnavatele – akciových společností Vápenka
a Velkolom Čertovy schody – s důrazem na těžební činnost informoval přítomné ředitel
akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák, jenž potom v rámci
volné diskuse probíhající v jednotlivých skupinách u stolů odpovídal na dotazy
bývalých zaměstnanců.
Po ukončení oficiální části programu bylo podáno občerstvení a následovala
volná zábava s živou hudbou na akordeon. Přítomní vysoce oceňovali péči odborové
organizace, která připravuje tato setkání ve spolupráci s jejich bývalým
zaměstnavatelem, pochvalně se vyjadřovali o všech akcích konaných pro bývalé
zaměstnance v roce 2019 a netajili se radostí a uspokojením z toho, že se v trendu
nastartovaném již v devadesátých letech bude úspěšně pokračovat i nadále. Pro ty,
kdo neměli zajištěn odvoz prostřednictvím svých blízkých, byl v půl osmé přistaven
autobus.
Autor Jaroslav Horáček
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KULTURA
Začátek plesové sezóny je tady !!!
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. ledna 2020 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.

Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani přeje všem mnoho Božího
požehnání, ale také potřebnou míru odpuštění a pokoj usmíření.
„Nechť se v roce 2020 hojně setkáváme a v dobrém prožíváme čas nám na zemi
vyměřený. K radosti své i svých blízkých a Hospodinu jako vděčnost za jeho lásku a
milosrdenství.“
BOHOSLUŽBY Církve československé husitské ve Tmani :
ve středu 1. ledna 2020 od 15 hodin
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
ve středu 8. ledna 2020 od 17 hodin
Pobožnost ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské
v neděli 12. ledna 2020 od 16 hodin
v neděli 26. ledna 2020 od 16 hodin

Slavnostní bohoslužba
při příležitosti 100. výročí Církve československé husitské
Srdečně zveme na bohoslužbu do chrámu sv. Mikuláše v Praze na
Staroměstském náměstí, která se při příležitosti 100. výročí Církve československé
husitské uskuteční v sobotu 11. ledna od 14 hodin. Bohoslužbu s účastí řady
ekumenických a dalších hostů i zástupců HTF UK povede společně s biskupským
sborem bratr patriarcha Tomáš Butta, jenž rovněž pronese kázání. Hudební doprovod:
M. Hanzal – varhany, F. Bílek – trubka, sólový zpěv – M. Bauerová, sborový zpěv –
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smíšený pěvecký sbor Mikrochor. Slavnostní bohoslužba bude vysílána v přímém
přenosu České televize.
Náboženská obec Církve československé husitské v Berouně Vás srdečně zve
na přednášku k 100. výročí Církve československé husitské, která se uskuteční
v neděli 19. ledna 2020 od 10.00 hodin v modlitebně CČSH Pivovarská ulice 104,
Beroun. Přednášet bude ThDr. Jaroslav Hrdlička z katedry historické teologie a
církevních dějin Husitské teologické fakulty Karlovy univerzity.
Náboženská obec Církve československé husitské děkuje Obci Tmaň, Vápence
Čertovy schody a.s., Diecézní radě CČSH, Středočeskému kraji, Ministerstvu kultury
a všem příznivcům a přátelům za podporu i pomoc v roce 2019.
autor Jana Šmardová

Dětské centrum Světlušky
přeje všem
krásný NOVÝ ROK 2020
Hodně radosti, hravosti i inspirace!
Srdečně zveme na první schůzku v Novém roce
ve čtvrtek 6. února 2020

Berounský Advent se Světluškami, Anetou Špačkovou a Lukášem Veselým
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Závěr roku 2019 byl pro náš tým ve znamení tradičního
silvestrovského klání, jehož výsledek není nikdy tím zásadním a
důležitým. Podstatné je, že se hráči společně sešli a kromě
příjemného sportovního zážitku si mohli vzájemně popřát do nového roku. Kromě
fotografie silvestrovského týmu stála za zvěčnění i aktuální podoba nového zázemí,
která již dostává svoji finální podobu. Tým se sejde k první fázi zimní přípravy v únoru
v tělocvičně a následovat bude začátkem března zimní soustředění na Bedřichově,
jehož cílem bude kondiční příprava hráčů na jarní sezónu.

Žákovská kopaná - tréninky žáků budou od 9.1.2020 probíhat v tělocvičně opět každý
čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin pod vedením trenérů Vladimíra Kincla a Petra Nováka.
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INZERCE
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INFO OBCE
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na návrh Rady obce byl na svém posledním Veřejném zasedání zastupitelstva
obce Tmaň v roce 2019, jednomyslně schválen návrh Rady obce na zvýšení poplatku
za odvoz komunálního odpadu, a to z původních 400,- Kč na osobu na nově
schválených 500,- Kč na osobu. Důvodů k tomuto zdražení bylo hned několik. Stejně
jako v loňském roce i letech předchozích, tak i letos dochází ke zdražení služeb firmy
Rumpold, jenž nám smluvně zabezpečuje odvoz veškerého komunálního odpadu v
obci. Samotné navýšení poplatku za občana ovšem proběhlo naposledy v roce 2011
a neustále narůstající výdaje za komunální odpad, tak byly financovány pouze
z obecního rozpočtu.
Původní
poměr
příspěvků občanů a
doplatku z obecního
rozpočtu se tak rok
od roku odkláněn na
druhou stranu, čehož
důkazem je i zde
uvedený graf. Návrhů
na toto zdražení bylo
několik. Rada obce i
zastupitelstvo
se
nakonec
přiklonilo
k té nejnižší variantě,
po které můžeme i
nadále
směle
konstatovat, že tento
poplatek je stále
nejnižším poplatkem,
rozhlédneme-li
se
společně po okolních
obcích
podobné
velikosti.

Rada se na svých nejbližších zasedáních bude ještě zabývat poplatky za
„půjčovné“ za kontejnery přistavené na základě individuálních žádostí občanů před
jejich domy, kdy je potřeba více odlišit následný místní odvoz na náš sběrný dvůr oproti
finančně nákladnému odvozu na skládku do Hořovic.
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AREÁL HŘBITOVA

Mnozí z Vás již zaregistrovali drobné změny
v areálu našeho hřbitova, které měly ne vždy
kladnou odezvu. Popelnice na tříděný odpad,
umístěné ve dvou částech areálu snad uvítali kladně
všichni, stejně jako vytvoření cesty se zábradlím
mezi starou a novou částí hřbitova. V lednu
proběhne instalace nové nástěnky, na které musí
být dle nového zákona umístěn „Řád veřejného
pohřebiště“.
Následovat
by
měla
kompletní
rekonstrukce
všech vrat podél
hřbitovní zdi, které
jsou
ve
velmi
špatném stavu a
souběžně s tím, vedle „domečku“ umístěného na
parkovišti, budování nového zdroje vody pro
příchozí. I přes několikerou snahu o opravu a
modernizaci hřbitovní pumpy se nám totiž nepodařilo
studnu na hřbitově
zprovoznit tak, aby
mohla sloužit ke
svému
účelu.
Důvodem je především trvale velmi nízký stav vody
ve studni a ani výhled do dalších let neslibuje žádné
zlepšení, spíše naopak, je reálné úplné vyschnutí.
Studna však nebyla v žádném případě zasypána,
jak se někteří domnívají a šíří mezi další občany.
Byla pouze zakryta poklopem, tak aby byla možnost
ji opět uvést do původního stavu, pokud se stav
hladiny někdy zlepší. Před areálem bude trvale
vybudována podzemní nádrž, kterou budeme
pravidelně zásobovat vodou, aby byla tato
k dispozici občanům k údržbě pomníků po co
nejdelší dobu v roce, tedy i v době velkého letního
sucha či při běžných zimních mrazech.
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HLÁŠENÍ ROZHLASU
Aplikace „Hlášení rozhlasu“, která má za úkol vás informovat o všem důležitém
v obci, je již ve svém plném provozu. Připojte se k nám i vy…
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Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v lednu 20120 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín

4.+5.1.2020
11.+12.1.2020
18.+19.1.2020
25.+26.1.2020

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Václav Krůta
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Karolina Kuželová
Beroun, Holandská 123
MUDr. Leonid Mynko
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Miloslav Neužil
Cerhovice 175

Telefon

311 625 901
728 961 496
311 513 313
311 577 559

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V lednu 2020 bude otevřeno od pátku 10. ledna 2020 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 .
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy
v Zahradnictví Tmaň v roce 2019 a přejeme jim a jejich rodinám hodně zdraví,
štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2020!

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
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Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv ve složení:
Frühling Jaromír, Horáček Jaroslav, Vinšová Petra, Závorová Marcela, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
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