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Děkujeme všem starostům obcí, kteří zaslali své odpovědi na otázky týkající se vzájemné spolupráce.
Jejich připomínkami a podněty se budeme zabývat.

V dnešní uspěchané době nemáme bohužel během roku tolik času, tak jak bychom
si přáli pro své blízké, takže vánoční svátky jsou pro mě především příjemná setkání s nejbližšími. 
Přeji Všem klidné a spokojené Vánoce a v příštím roce pevné zdraví, štěstí a pohodu.

 Milena Kristová, Litice

Vánoce - co pro Vás znamenají?

Vánoce pro mě znamenají klid, rodinnou pohodu a nějaká ta kila zase navíc.
Předvánoční šílenství nákupů a úklidu jde mimo mě ... neprožívám.
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak je důležité zdraví mé rodiny a mých nejbližších.
Silvestra nemám ráda - nucené oslavy, kdy by se měl každý bavit?
A nejhorší je to po Vánocích, kdy se nechce vstávat do práce.

Jaroslava Kobrová, Smrčí

Já Vánoce trávím doma s rodinou a dodržujeme staré rodinné tradice.
Považuji je za hodně rodinné svátky, kdy se taky dost vzpomíná na
ty členy naší rodiny, kteří už s námi nejsou. Musím se přiznat, že nejsem
přívrženec nějakých bujarých oslav. A hlavně pro mě jsou ze všech svátků
nejdůležitější Velikonoce. 

Zdena  Kocourová, Smrčí

Vánoce pro mne jsou hlavně příjemné chvíle v rodině. 
Jezdíme k rodičům a tina mně přenáší poklidnou a šťastnou atmosféru Vánoc. 
A především jsou to šťastná a veselá očička naší Irenky, které se jí rozzáří, 
když otevírá dárky pod stromečkem. 

Monika Petrovická, Pamětník

Vánoce pro mne znamenají skloubení všeho, co bezpochyby tělo i duše potřebuje po náročném
roce pro svou částečnou regeneraci. Jsou to příjemně prožité chvíle po boku rodiny a přátel. 
Je to krásný čas lenošení, zábavy i aktivního odpočinku.

Martin Kammel, Královec

Vánoce už dávnou nejsou všeobecně svátky klidu a míru, a tak se snažím maximálně využít sváteční 
pohodu v kruhu svých nejbližších při sklence dobrého vína a samozřejmě nějakých těch laskomin, 
které k té celkové pohodě patří. 

            Mirka Velechovská, Liberec

Vánoce jsou pro mně obdobím, kdy mám čas věnovat se svým blízkým, 
v klidu si přečíst to, nač během roku času příliš není a pochopitelně i lenošení 
a užívání si vánočních dobrůtek, což vše dohromady je pro mně nezbytným
"dobíjením baterek". 

            Mgr. Miroslav Šedivý, právník
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL PRO POLSKO, NĚMECKO, 
ČESKOU REPUBLIKU

 
Simon Taylor, generální ředitel pro Polsko, Německo 
a Českou republiku, se rozhodl odstoupit ze své funkce 
ke konci roku, aby se ujal nových úkolů v daném odvětví 
ve Velké Británii. Jako jeho nástupce byl  jmenován 

Thomas Lehmann, a to od 
1. prosince 2007, aby tak byla 
možnost předávacího období.
 

Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil své díky za 
úspěšné vedení, které Simon podniku poskytoval. 
Přeji mu do budoucna mnoho úspěchů. 

Thomas pracuje pod Simonovým vedením od roku 
2004, zpočátku jako obchodní ředitel pro Poland 
Aggregates a od roku 2006 jako obchodní ředitel pro 
Poland / Germany  Aggregates. Během této doby 
pomáhal významně zlepšovat jak provozní efektivitu, 
tak i rozvoj  podniku. 
Dříve byl zaměstnán v bývalém pracovišti Tarmac 
Central Europe / Minorco v Berlíně jako vývojový 
manažer. Před nástupem do skupiny v roce 1999 
zastával Thomas provozní funkce u firem Niemeyer and 
Lafarge. 

Jsem si jist, že se ke mně připojíte a přivítáte Thomase 
v jeho nové roli. 

ALEXANDER ROENTGEN 
Business Director
Tarmac International
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Tarmac CZ a.s.

Vážení

spolupracovníci a obchodní partneři,

dovolte mně, abych Vám všem,

kteří jste se podíleli

na úspěších roku 2007 jménem vedení

naší společnosti poděkoval

za poctivě odvedenou práci

a popřál Vám i Vašim rodinám

krásné Vánoce, klid, pohodu

a pevné zdraví v roce nadcházejícím.

Ing. Jiří Vacek

výkonný ředitel

pf 2008
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Tarmac CUP 2007

Sobota 13. října patřila již IV. roč-
níku fotbalového turnaje pod 
názvem Tarmac CUP 2007.
Toto fotbalové klání se stalo 
pěknou podzimní tradicí.
První hostitelskou zemí pro týmy 
ze zaměstnanců a příznivců 
Tarmac ze zemí Polska, Němec-
ka, České republiky a Velké Britá-
nie byla právě Česká republika, 

která uspořádala I. ročník turnaje 
v roce 2004.

II. ročník turnaje byl uspořádán pod 
patronací Tarmac Germany  a v roce 2006 se týmy 
nadšených fotbalistů z Tarmac setkaly v polské Wrocla-
wi, kde Tarmac Polska uspořádal III. ročník turnaje.

Letošní IV. ročník se bohužel konal bez účasti kolegů 
z velké Británie, kteří se vzhledem k pracovním 
povinnostem nemohli zúčastnit. Do soutěže se zapojily 
4 týmy, Tarmac CZ, Tarmac  Aggregates, Tarmac Polska 
a Libet. Nadšení a chuť podat co nejlepší fotbalové 
výkony a získat pro svůj národní Tarmac co nejlepší 
umístění bylo veliké. Sportovní areál v Liberci Doubí 
poskytl zázemí jak pro hráče, tak pro fanoušky. 
Podzimní slunečné počasí, byť poněkud chladné, 
pomohlo vytvořit správnou sportovní atmosféru; bojov-
nost hráčů, povzbuzování fanoušků, radost ze vstřele-
ných gólů. Ke sportu bohužel patří i zranění, a tak ani 
tentokrát tomu nebylo jinak a bylo nutno ošetřit 
podvrtnutý kotník nebo nakopnutou holeň.

Utkání se hrála na fotbalovém hřišti běžných rozměrů, 
vždy 2 x 20 minut, systémem každý s každým. Po seč-
tení získaných bodů na základě vzájemných zápasů 
1. místo obsadil tým Libet, 2. místo patřilo týmu Tarmac 
CZ a na 3. místě skončil tým Tarmac Aggregates.
Ceny a diplomy kapitánům jednotlivých týmů předal 
Simon Taylor, generální ředitel pro CZ, PL a D spolu 
s Mirkou Velechovskou za pořadatelskou zemi.

Byl to opravdu vydařený den. Setkali se tak kolegové, 
kteří se znají jen profesně nebo dokonce se neznají 
vůbec. Bylo to skvělá příležitost pro budování a posi-
lování dobrého kolektivu.
Kde se bude konat jubilejní V. ročník, zatím není známo. 
Pokud by se zapojili kolegové z velké Británie, Francie či 
Španělska, určitě by Tarmac CUP 2008 získal na 
významu a popularitě.
Závěrem proto patří poděkování všem, hráčům, fanou-
škům, organizátorům a TJ Sokol Liberec-Doubí za pří-
jemně prožitý den mezi kolegy z Tarmac.
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Tým Tarmac CZ

Jeden ze sportovních 
soubojů

Rozlosování

Předání cen 

Došlo i na ošetřování
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Tarmac CZ má novou zkušebnu 
kameniva v Těškově

9. listopadu 2007 proběhla úspěšně kolaudace nové 
zkušebny kameniva v Těškově na Plzeňsku. Zkušebna 
byla přemístěna z pronajatých prostor v Plzni do nově 
rekonstruovaných prostor v sociální budově v ka-
menolomu Těškov. 

Kamenolom byl uveden do provozu v r. 1983 a v rámci 
výstavby byl vybudován rovněž objekt „sociální budova“. 
Objekt se využíval jako sociální zázemí pro 32 osob (27 
mužů a 5 žen). V současné době je původní techno-
logická linka mimo provoz a výroba kameniva se za-
jišťuje nárazově pomocí mobilní drtící a třídící linky. Aby 
stávající budova byla využitá, bylo rozhodnuto o přesunu 
zkušebny kameniva právě sem. 

Stavební práce na nové zkušebně začaly v dubnu 2007 
a již koncem května se mohli stěhovat pracovníci zku-
šebny z Plzně do nových prostor. Prostor původní jídelny 
byl zrušen a nově využit na sklad vzorků, kde se provádí 
jejich příjem a uskladnění. Je zde umístěn i otlukový 
buben pro zkoušku otlukovosti metodou Los Angeles. 
Bývalá výdejna jídla včetně skladu se nově využila jako 
čajová kuchyňka. 

Ve druhé části bývalé jídelny je tzv. hrubá vzorkovna, kde 
se provádí třídění kameniva na kruhových prosévacích 
strojích, jejich vážení a sušení.
V tzv. čisté vzorkovně se provádí praní vzorků pro 
stanovení obsahu jemných částic pod 0,063 mm. Pro 
administrativní práci jsou k dispozici 2 kanceláře. 

Při auditech zkušebny ze strany dozorových orgánů 
(Stavcert, AS-PK) bylo konstatováno, že nová zkušebna 
kameniva  názorně vyjadřuje  vztah Tarmac CZ  k jakosti 
svých výrobků. Byli jsme hodnoceni jako výrobci, kteří 
chtějí obstát na trhu a uvědomují si důležitou roli 
v prokazování shody výrobků a skutečnost, že předmět 
jejich činnosti musí odpovídat potřebám a požadavkům 
zákazníka.   

Jako vedoucí oddělení KŘJ bych chtěla poděkovat 
pracovníkům zkušebny v Těškově, kteří se zasloužili 
o bezproblémové přestěhování zkušebny z Plzně, i o ry-
chlé zaběhnutí laboratorní činnosti v nových prostorách. 
Kladem je, že během stěhování nedošlo ze strany 
pracovníků KŘJ k přerušení zkušební činnosti.
Poděkování za pomoc při budování nové zkušebny patří 
i investičnímu technikovi Ing. P. Jeřábkovi a pracovníkům 
provozovny Těškov včetně vedoucího provozovny 
J. Vojíka. 

Ing. Zuzana Sazimová,
vedoucí KŘJ

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE
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Lom Plaňany odkrývá dávnou 
minulost

V jihozápadní stěně lomu v Plaňanech u Kolína byl v ne-
dávné době odkryt zajímavý nový profil s vrchní křídou. 
Ve vrstvách spodního turonu, jejichž absolutní stáří se 
pohybuje okolo 94 milionů let, nám druhohorní moře 
zachovalo celou řadu zkamenělin bezobratlých živoči-
chů i pozůstatky obratlovců.
Profil začíná slepenci s pískovcovou mezerní hmotou 
až pískovci, jejichž mocnost kolísá podle topografie 
povrchu podložního migmatitu  dávného mořského dna. 
Dno bylo velmi nerovné, plné prohlubní, jež se v něm 
vytvořily díky nestejnoměrné odolnosti horniny vůči 
zvětrávání. Činností moře byly úlomky hornin přemě-
něny ve valouny, valounky i písečná zrna, které dnes 
dohromady tvoří slepenec. Ten je poměrně bohatý na 
zkameněliny. Nápadné jsou především velké ústřice 
rodu Gyrostrea. Až 5 cm silné stěny jejich schránek 
často sloužily za úkryt vrtavým mlžům, kteří spolu s živo-
čišnými houbami rodu Cliona dokázali změnit jejich 
žebrovatý povrch k nepoznání.

Mezi úlomky hornin se vzácně 
nacházejí i kolonie mechovek. 
Mechovky patří mezi drobné 
kolóniové živočichy, které na 
první pohled připomínají drob-
né (asi 100 x zmenšené) korá-
lové útesy, ale svojí vnitřní 
stavbou jsou blíže příbuzní 
měkkýšům a ramenonožcům.
Mezi nimi nejčastější jsou 
zástupci rodu Meliceritites, 
který pravděpodobně patří do 
nového druhu. Detailní studium 
tohoto druhu bude pokračovat 
v roce 2008. Dalším význam-
ným rodem, který se vyskytuje v 
pískovcích v lomu Plaňany je 
rod Clausa. Oba tyto rody žily 
pravděpodobně na hraně šelfu 
a tvořili pionýrské společenství 
při osídlování migmatického
dna během křídy.
Později bylo dno zarovnáno 
usazením slínu, na jehož bázi je 
vyvinut jemný štěrčík obsa-
hující valounky pestrého horni-
nového složení a zoubky 
žraloků. Zoubky menších žra-
loků byly nalezeny v cca 10 cm 
mocné poloze málo vytříd-
ěného pestrého slepence 
umístěného mezi písčitou lavicí 
a tmavšími slínitými vrstvami.

Kolonie mechovek Clausa 
heteropora (d´Orbigny)

Kolonie mechovek rodu 
Meliceritites, 
pravděpodobně nový 

Je tvořen směsí křemen-
ných písčitých zrn, jílovi-
tými závalky a valounky 
jiných hornin. Vrstva sle-
pence vznikla pravdě-
podobně v dynamickém 
prostředí a jeho vznik je 
výsledkem epizodické 
události v závěru sedi-
mentace písčitých vrstev. 
Z erozních struktur na 
povrchu zubů je patrné, 
že před uložením prodě-
laly kratší transport. 
V úvahu přichází také 
možnost, že zuby pochází 
z písčité polohy, ze které 
byly uvolněny erozí a po-
sléze usazeny ve vrstvě 
slepence. Ale vzhledem 
k tomu, že slepenec obsa-
huje různé valounky a jiné 
velké úlomky, je spíše 
pravděpodobná první 
možnost.

Moře se zřejmě dále 
prohloubilo a začaly se 
ukládat písčité sedimenty 
obsahující četná zrna 
minerálu glaukonitu, který 
zbarvuje horninu do tma-
vozelena. Tato vrstva ob-
sahuje především velké 
množství trychtýřovitých 
koster živočišných hub 
rodu Laocoetis. Jsou to takzvané křemité živočišné 
houby (z třídy Hexactinellida), jejichž kostra je tvořena 
mikroskopickými, vzájemně v prostorové síti propo-
jenými jehlicemi. Patří mezi přisedlé (nepohyblivé) 
filtrátory a dnes obývají spíše hlubší dno kontinen-
tálního šelfu. Houby pravděpodobně nejsou zachovalé 
ve svém původním prostředí, spíše byly strhány a krát-
ce transportovány z blízkých elevací. Jejich široce 
trychtýřovité kostry byly posléze díky tlaku nadloží 
stlačeny do podoby plochých „talířů“, které dnes v se-
dimentu nalézáme.
Vrstevní sled křídových sedimentů v této části lomu 
končí na fosilie chudými slínovci se stopami po prohra-
bávání organismy.

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE



Zuby svrchnokřídových žraloků 
Cretolamna sp. 
a Paranomotodon angustidens

Rozlámané kostry živočišné 
houby rodu Laocoetis 
v glaukonitickém pískovci

Spolupráce s obcemi

Plaňany - vzájemná výpomoc je výhodná

Spolupráce kamenolomu a obce Plaňany má 
dlouholetou tradici. Po loňské změně zastupitelstva 
vznikly drobné pochybnosti o provozu kamenolomu, co 
se týče prašnosti, hlučnosti a skladování materiálu na 
odvalech mimo dobývací prostor. Tyto pochybnosti se 
během tohoto roku podařilo rozptýlit a na důkaz vážně 
míněné spolupráce kamenolom nechal uklidit a zamést 
obecní ulici Pražskou, kde se nejvíce projevuje dopad 
z expediční činnosti kamenolomu.
Po vyhodnocení této akce, by se úklid měl stát pra-
videlností.  
V letním období je tato komunikace zkrápěna kropícím 
vozem ve vlastnictví Tarmac CZ. 
Vzájemná výpomoc a spolupráce s obcí přináší obou-
stranný prospěch. Tarmac CZ  vypomáhá obci zapůj-
čením vlastní techniky jako je kolový jeřáb a kolový 
nakladač. Na oplátku zaměstnanci obce vysekávají 
porosty podél příjezdové cesty do provozovny, vyvážejí 
obsahy ekologického WC a septiku do své čistírny 
odpadních vod, kterou pořídila obec z úvěru pos-
kytnutého Tarmacem.

J.Rejman,
vedoucí provozovny Plaňany

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE

6

Takové stopy jsou v podob-ných sedimentech velice 
časté a obvykle se jedná o pozůstatky systémů chodeb 
hrabaných pode dnem mořskými korýši. Obdobné stopy 
lze sledovat i v podložním glaukonitickém pískovci.
Čtvrtohorní sedimenty uložené nad svrchnokřídovými 
vrstvami jsou dobře odkryty hlavně v západní části 
lomu. Tvoří nesourodý komplex spraší, sprašových půd 
a usazenin epizodických toků. Doposud zde nebyly 
zaznamenány žádné fosilní nálezy, nicméně lze před-
pokládat, že při skrývání tohoto nadloží mohou být 
nalezeny kosti pleistocénních savců. Ve sprašových 
vrstvách se v hojné míře nalézají pouze vápnité 
inkrustace (tzv. cicváry), jejichž původ je postdia-
genetický. V části profilu byly zaznamenány sedi-
mentární projevy existujícího paleoúdolí. Jeho širší 
vztahy nebyly zatím objasněny a záležitost by 
vyžadovala podrobnější výzkum.

Lom Plaňany u Kolína zůstává nadále jedním z nej-
zajímavějších odkryvů v příbojové facii české křídové 
pánve a to jak z hlediska paleontologie, tak i sedi-
mentologie. Díky probíhající těžbě zde můžeme 
očekávat řadu zajímavých a vědecky přínosných objevů 
i v budoucnosti.

B. Ekrt, J. Sklenář, & K. Zágoršek

Vážený pane řediteli,

cestou ze Smolných Pecí jsem se zastavila ve Vaší 

provozovně v Děpoltovicích, abych zde předala informaci 

o našich službách velkoformátové barevné kopírování a ske-

nování.

Musím přiznat, že jsem dosud neměla příležitost blíže se 

seznámit s Vaší firmou, protože jsem ji k ničemu nepotře-

bovala. V rámci propagace našeho velkoformátového zaří-

zení jsem zanechala na vrátnici kontakt a ceník našich 

reprografických služeb. Později jsem si otevřela Vaše 

webové stránky, abych se o Vaší firmě dozvěděla více, tedy 

zda vůbec bude naše služby kdy potřebovat. 

Zpracování, grafická úprava a hlavně přehledně zpracované 

informace mne natolik zaujaly, že jsem se rozhodla Vám 

tuto moji zkušenost sdělit. 

Přeji Vám mnoho pracovních úspěchů.

Srdečně zdraví

Vladimíra Morávková

Oddělení planografie

KARLOPROJEKT s.r.o.

Závodu míru 584/7

Karlovy Vary - Stará Role

Z redakční pošty



Dar obci Horní Rasnice - výpomoc 
technikou pri terénních úpravách

Na žádost Obecního úradu obce Horní Rasnice byla 
schválena technická pomoc pri terénních úpravách 
obecních pozemku. Jedná se o odtežení cca 200-300 

3m  zeminy v okolí fotbalového hrište. Akci provedou 
pracovníci pískovny Horní Rasnice do konce roku 2007.
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Setkání bývalých kolegů

Opět uběhl jeden rok a nastal čas pro společný výlet 
s našimi bývalými kolegy.
Tentokrát jsme navštívili provozovnu v Chrabercích, 
která byla nově rekonstruována. I přes pozdní datum, 
16. října 2007, výlet proběhl za krásného podzimního 
počasí, které navodilo dobrou náladu. 

Z našich bývalých zaměstnanců se výletu účastnila paní 
Divišová Hana, Tošovská Květa a pánové Voves Josef, 
Šmíd Miroslav, Tvrzský Josef, Poloprutský František, 
Hejna Václav, Kubeš Miroslav, Peikert Ludvík.

Náklady na práci nakladačem Volvo se rozhodlo 
vedení a.s. Tarmac CZ obci Horní Řasnice darovat.

Milan Adamíra, vedoucí provozovny Horní Řasnice

Z redakční pošty

Díky vzájemné spolupráci jsme uskutečnili 

výcvik jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Klatovy v areálu lomu Svrčovec. Výcviku se 

zúčastnilo 13 členů zásahové jednotky. 

Pro výcvik byla použila technika CAS 32 

/8200/800-S3R, CAS 32 6000/600-S3R VW 

Transporter. Pro jednotku bylo umožnění 

výcviku velmi přínosné. Členové měli možnost 

provést lokalizaci požáru pomocí jednoho 

proudu C a vyzkoušet nasazení dýchacích 

přístrojů z důvodu silného zakouření.

Pavel Lajpold, velitel jednotky HZS Klatovy

Hasičský výcvik na provozovně 
Svrčovec

Dne 17. 11. 2007 se konal na provozovně Svrčovec 
výcvik hasičské připravenosti dle Medium-term 
Community Engagement Plan (CEP).
Forma a rozsah cvičení byl dohodnut s městem Klatovy 
a bylo rozhodnuto o cvičném hasičské cvičení s místním 
hasičským sborem. Cvičení bylo hodnoceno ze strany 
HZS Klatovy velmi kladně a byl projeven zájem o  další 
podobné akce.

Luboš Hromada, vedoucí provozovny
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Z redakční pošty

Vážení,

radar jsme nechali umístit přímo před základní 

školou. Ihned po umístění radaru jsme zjistili, že 

řidiči zpomaluji, takže radar splnil naše 

očekávání. Samozřejmě, že se bohužel našli 

i řidiči, kteří si zkusili kolik jim to jede. 

Velmi zajímavé bylo zjištění, kolik vozidel přes 

naši obec projede, výsledek statistiky zve-

řejníme v místním tisku. 

Zastupitelstvo zvažuje zakoupení radaru  poku-

síme se sehnat finance. 

Lenka Cincibusová, starostka Košťálova

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE

Radar se stěhuje z Košťálova dál, 
tentokrát do Chlumce n.C.

Stahování dat z radaru před 
demontáží.

50897 aut 

do 50 m/h

14496 aut

více než 

50 km/h

RADAR - statistika vozidel září - říjen 2007

Radar skutečně funguje, auta se 
v úseku jeho umístění znatelně 
zpomalují. 

Počet záznamů 65393

více než 50 km/h 14496
do 50 km/h 50897



Rádi bychom Vás upozornili na www.adopceafrika.cz, 
kde jsou možné shlédnout v sekci videa, 
Ostrov Rusinga - ostrov nadeje, prímo zábery 
z prostredí, kde naše Molly žije.

Vestičky

Stále dodáváme do 
mateřských školek reflexní 
vestičky.
Nadále trvá stálý zájem 
o tyto bezpečnostní prvky.

Dostáváme děkovné 
telefony a dopisy od paní 
učitelek, které jsou velmi 
spokojené a chválí si, že 
tyto bezpečnostní vesty 
mají kromě bezpečnostního 
i výchovný efekt.

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE
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Dobrý den,

velmi Vám dekuji za snahu pomoci naší školce 

zajistit bezpecnostní vesticky pro deti. 

S takovou ochotou jsem se u žádné firmy 

doposud nesetkala. 

Detem budou vesticky predány na vánocní 

svátky. 

Ješte jednou dekuji. 

Za MŠ Vícemerice Tihelková Jitka

Z redakční pošty

Molly

Naše adoptovaná dívenka Molly nám poslala novou 
fotografii, na které je videt, jak vyrostla. Spolu s foto-
grafiií posílá svuj obrázek, vysvedcení a dopis.

Dopis obsahuje, podekování všem clenum Tarmac CZ 
za podporu, kterou Molly poskytujeme. Velmi vítají, že 
touto cestou bylo umožneno Molly získat vzdeláni. Je 
pilným žákem a dosahuje stále dobrých výsledku, což ji 
umožnuje postoupit opet do vyššíiho rocníku.
Z vysvedcení vyplývá, že je hodnocena na 306 míste 
z 500 a duslednejší príprava  by ji prinesla jeste lepší 
výsledky i pres zlepšení, kterého dosáhla.

Vzhledem k velmi omezeným možnostem pri zasílání 
balícku do Keni, posíláme Molly alespon drobné dárky 
v podobe psacích potreb, pastelek, sešitu a malého ply-
šáka.

Molly

Obrázek od Molly

Dopis

Vysvědčení
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Spoleènost Tarmac CZ již øadu let 
podporuje Dìtský domov Domino 
z Plznì

Letošním dárkem pro dìti z tohoto dìtského domova byl 
výlet do Liberce s bohatým programem. 
Plný autobus dìtí se svými tetami pøijel do Liberce 
20. øíjna. Pøestože tento den nebyl z hlediska poèasí pro 
výlety zrovna ideální, dìti kompletnì využily pøipravený 
program. Úlohy prùvodce po Liberci se ujal pan Škoda 
ze spoleènosti ANERI. 

První trasa vedla samozøejmì na Ještìd. Právì zde 
bylo poèasí velice nepøíjemné. Už cesta kabinkovou 
lanovkou zavìšenou na lanech, která vpøedu i vzadu 
mizela v mlze, byla velice dobrodružná. Další pøekva-
pení na všechny èekalo na vrcholu. Silný vítr, snì hová 
vánice, mlha a -5°C zaskoèilo v øíjnu každého. Pøestože 
nebylo nic vidìt, pro každého to byl silný neza-
pomenutelný zážitek. Z mrazivého Ještìdu všichni rádi 
spìchali do tepla Zábavního centra Babylon. Nejprve 
byl pøipraven obìd v pøíjemném prostøedí Zámeckého 
sklepení. Zde za spoleènost Tarmac dìti v Liberci 
pøivítal pan øeditel  Ing. Vacek a k výpravì se pøipojila 
také paní Velechovská. Po obìdì vedl a první cesta do 
IQ parku. Zde pøes dvì hodiny malí i velcí øešili rùzné 
hlavolamy, zkoušeli svoji zruènost èi si ovìøovali 
fyzikální zákony na rùzných modelech. Dalším bodem 
programu byla návštìva Lunaparku, kde se každý mohl 
v teple a pod støechou vydovádìt na rùzných pou• ových 
atrakcích. 
V Zábavním centru Babylon by nebyl problém vydržet 
až do veèera. Pro dìti byl ale pøipraven další program. 
Posledním bodem programu tohoto sobotního výletu 
byla prohlídka Botanické zahrady v Liberci. Zde ve 
velkém èlenìném pavilónu se dìti seznámily s rost-
linami tropù i pouštì, se sukulenty, kaktusy nádhernými 
orchidejemi a zajímavými živoèichy v teráriích a akvá-
riích. 
Do Plznì dìti z Liberce odjíždìly již za tmy, pøíjemnì 
unavené a plné zážitkù.
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V Plzni dne 23.10.2007

Vážení přátelé,

jménem dětí, vychovatelů i vedení Dětského domova DOMINO 

v Plzni, bychom Vám rádi poděkovali za dárek, ve formě celodenního 

výletu do Liberce, který jste věnovali našim dětem.

Celý den strávilo 39 dětí a 5 osob pedagogického doprovodu 

v příjemném prostředí s hodnými a vstřícnými lidmi, kteří se o ně 

velice pěkně starali.

Návštěva Ještědu, botanické zahrady i zábavného centra Babylon 

se všem velice líbila a byla pro všechny opravdovým zážitkem.

Ještě jednou děkujeme, vážíme si Vaší práce a snad Vám některé 

fotografie budou přijatelnou odměnou za Vaši pomoc. 

Věříme, že naše spolupráce nekončí a těšíme se na další setkání.

  

S pozdravem

                                                 všichni účastníci výletu

                                                 a osobně Eva Dvořáková, 

    ředitelka DD Domino

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE

Z redakční pošty

Z redakční pošty



  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

Na fotografii:
Stojící zleva: Ludmila Bauerová, Milena Kristová, Václav Hefert , 
Zdeňka Polívková, František Kotyza, Marta Taflíková, Luboš Suchý, 
Jiří Dražan, Václav Eisman , Stanislav Bauer, Jaroslav Kletečka, 
Robert Eisman, Miloslav Slabý, Stanislav Nový, Jaroslav Hajšman.
Klečící zleva: Jan Houška, Ivan Hranička
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Provozovna: kamenolom Pňovany
Počet zaměstnanců: 1
Těžená surovina: porfyr
Výroba: 0/4, 0/8, 4/8, 8/16, 16/32, 

32/63, 63/125, 0/22, 0/32, 
0/63, 0/125, 
lomový kámen tříděný 
a netříděný, 
8/16,63/90

Provoz: 1 směnný
Otevření provozovny: 1972
Převzal Tarmac: 2004
Poslední prac. úraz: 28. 11. 2007
s prac. neschopností: 10. 12. 2003
Vedoucí provozovny: Ing. Ivan Hranička

Provozovna: kamenolom Litice
Počet zaměstnanců: 18
Těžená surovina: spilit
Výroba: 0/4, 0/8, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 

16/22, 16/32, 
32/63,  63/125, 0/22, 0/32, 
0/63, 0/125, 
lomový kámen tříděný 
a netříděný, zahradní kámen

Provoz: 2 směnný
Otevření provozovny: 1972
Převzal Tarmac: 2004
Poslední prac.úraz
s prac.neschopností: 1. 10. 2007
Vedoucí provozovny: Ing. Ivan Hranička
Mistr: Robert Eisman
                                

PŇOVANY

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE

PŘEDSTAVUJEME naše provozovnyPŘEDSTAVUJEME naše provozovny
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Pracovní
     

   

15 let u firmy
 

Troják Petr
 

Chraberce
 

   

     

   

     

   

Nové nástupy
    

   

1.10.2007
  

Legner Karel 
 

Libochovany
 

  

1.10.2007
  

Třebová Lenka
 

Děpoltovice
 

  

    

   

1.11.2007  Nosek Jan Smrčí 

   

 
    

   

Odchod do starobního důchodu

  

   

30.11.2007

  

Čermák Petr

 

Smrčí

 

   

31.12.2007

  

Vojík Jiří

  

Mítov

 

   

     

   

        
        

 

 

 

  

 

    
  

 

     

 

 
  
 

  

 

  
  

  
  

 

 
 

 

Pracovní a životní výročí, nové nástupy, změny - říjen- prosinec  2007 
        

Říjen 2007        

Životní        

50 let věku  Wiesner Pavel Svrčovec

55 let věku  Keller Ladislav Děpoltovice

 

60 let věku  Rosenberg Antonín Košťálov 
     

  

 
 
 

  
 

     

Pracovní     

10 let u firmy Jíšová Marcela Plaňany 

15 let u firmy Bečka Jiří  Plaňany 

15 let u firmy Šindelář Václav Úhošťany 

15 let u firmy Škodová Michaela Ředitelství Liberec

15 let u firmy Ing. Vacek Jiří Ředitelství Liberec

25 let u firmy Novák Miroslav Dubnice 
     

     

Listopad 2007
    

Životní
     

50 let věku
  

Podrábský Jiří
 

Straškov
 

     

     

Pracovní
     

10 let u firmy
 

Rejman Jindřich
 

Plaňany
 

20 let u firmy
 

Matějka Benjamín
 

Děpoltovice
 

30 let u firmy
 

Lukášek Ladislav
 

Tachov
 

35 let u firmy
 

Karban Iljič
 

Dolánky
 

     

     

Prosinec 2007
    

Životní
     

     

     

   

SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE
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TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVYTISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY

Kontakt na tiskové oddělení - komunikační a mediální agenturu společnosti Tarmac CZ a.s.: 
ANERI s.r.o. Liberec, tiskový mluvčí Dalibor Kotek
e-mail: tarmac@aneri.cz, HOT LINE 602 45 80 45
tel.: 482 777 777, fax: 482 777 778
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V souladu s novým začleněním Tarmac CZ  a vzniku tzv. „trojzemí“ Česká republika - Polsko - Německo, se bude všem zaměstnancům 
Tarmac CZ dostávat do rukou zpravodaj „Tarmac Wiadomosci“, který vydává, zatím v polském a  německém jazyce, Tarmac Polsko. Tento 
zpravodaj obsahuje informace, rozhovory a reportáže o práci a aktivitách  našich polských a německých kolegů.  
Od prosince 2007 bude tento zpravodaj k dispozici i v české verzi a věříme, že napomůže mezinárodní komunikaci a lepšímu poznání se.
Slovo kamene vydávané Tarmac CZ zůstává nosným mediálním nástrojem pro Českou  republiku.
Uvítáme všechny Vaše náměty a příspěvky pro oba typy časopisů.

Zpráva pro tisk                                         15. 10. 2007                     
a ostatní média

Mezinárodní fotbalový turnaj nadnárodní společnosti Tarmac tentokrát v ČR v Liberci.

 
Společnost Tarmac CZ se stala hostitelem letošního ročníku FOOTBALL TARMAC CUP 2007.
V sobotu dne 13. 10. 2007 se tak konal v novém sportovním areálu v Liberci - Doubí IV. ročník tradičního mezinárodního fotbalového turnaje, 
kterého se letos účastnily dva týmy z Polska, tým z Německa a Čech, hráči z Anglie se pro letošní ročník omluvili.
Počasí bylo nádherné, sluncem osvícený umělý trávník předurčoval exkluzivní podmínky. 
Všichni hráči byli sportovně naladěni a odhodláni co nejlépe reprezentovat barvy „svého národního Tarmacu”, a tak v duchu fair play bojovali 
mnohdy až do posledních sil.
Tým z Čech bohužel podlehl soupeřům z Polska 0 : 1, a tak Tarmac CZ skončil  v celkovém pořadí na krásném druhém místě. Třetí místo obsadil 
tým z Německa.

 

Zpráva pro tisk                                22. 10. 2007                     
a ostatní média

Děti z plzeňského dětského domova prožily den plný zážitků v Liberci.

Společnost Tarmac CZ již řadu let podporuje Dětský domov Domino v Plzni. Jedním z letošních dárků byl výlet pro plný autobus dětí do Liberce. 
Bohužel v sobotu 20. října počasí výletům moc nepřálo. Když děti vyjely lanovkou na Ještěd, zaskočil je mráz, silný vítr a mlha se sněhovou 
přeháňkou. Přestože viditelnost byla pouze na několik metrů, první letošní koulovačka byla také velkým zážitkem. Z mrazivého Ještědu se výletníci 
přesunuli do vyhřátého zábavního centra Babylon. U oběda děti v Liberci přivítal ředitel společnosti Tarmac pan Vacek společně s paní 
Velechovskou. Celé odpoledne se pak děti bavily v IQ parku a Lunaparku centra Babylon. Před odjezdem do Plzně děti navštívily ještě libereckou 
botanickou zahradu. 
Když jdou liberecké děti se svými rodiči v sobotu do Babylonu, je to pro ně zcela běžné, ale pro děti z plzeňského dětského domova to byl jeden 
z nezapomenutelných zážitků.

Zpráva pro tisk                                8. 12.  2007                     
a ostatní média

Tarmac CZ a.s. připravil ve spolupráci s ESF EU a Úřadem práce v Liberci 
v rámci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Elektronické vzdělávání 
v Tarmac CZ a.s. další cyklus elektronického vzdělávání svých zaměstnanců. 
Letošní cyklus je stejně jako cykly minulé zaměřen především na zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti využívání výpočetní techniky. Vzhledem 
k tomu, že jednotlivá pracoviště firmy jsou vzájemně velmi vzdálena a pro firmu je důležitý jednotný systém vzdělávání, byla zvolena forma 
e-learningu, neboli elektronické vzdělávání s telefonickou podporou. Tato forma vzdělávání má ve firmě již určitou tradici, přináší možnost zapojení 
do vzdělávacích aktivit pro široký okruh zaměstnanců a i při tomto rozšiřování počtu studujících je pro společnost levnější než tradiční formy 
vzdělávání.
V průběhu cyklu dojde k dalšímu rozšíření báze dostupných kurzů. Přibudou interní testy MS Office a kurzy z oblasti BOZP, první pomoci 
a podobně.

BIULETYN WEWNĘTRZNY GRUPY TARMAC POLSKA/NIEMCY/CZECHY

MAJ–WRZESIEŃ 2007, NR 2/7



Řešení: Staň se geodetem z 25. čísla je: 

Výherci jsou: 1. místo   Věra Marušková, Liberec
 2. místo   Božena Matyášová, Chlum

3. místo   Petra Možíšová, Královec

SLOVO KAMENESLOVO KAMENE

Správné odpovědi zašlete
na e-mail: velechovska@tarmac.cz.
Z došlých odpovědí budou vylosovaní 3 výherci.

Ceny za vylosované správné odpovědi:
1. místo - peněženka
2. místo - deštník
3. místo - triko
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Všem výhercům blahopřejeme.

Ptydepe

Pozorne si prectete následující texty a zkuste se zamyslet a prijít na známá 
prísloví, která jsou v nich ukryta.

1
S poklesem produktivity práce na nulu prestane existovat
též veškeré cukrárské pecivo kruhového tvaru. 

2 
Chemická sloucenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální,
pusobí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie. 

3 
Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.
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Vánoční zvyky a tradice v České republice 

Tradiční pojetí lidových Vánoc se starými českými vánočními zvyky a obyčeji, vánočními bytostmi, koledami a cukrovím, 
vytvářející kouzelnou vánoční atmosféru.
Prvním významným krokem směřujícím k Vánocům je 4. prosinec - Barborka. V tento den uříznuté větvičky z třešně, 
jabloně a hrušky rozdávají odměnu na Štědrý den v podobě rozkvetlých malých drobných kvítečků. 
Vložte do vázy tolik větviček (podle tradice by to měla být větev třešňová  barborka), kolik je členů rodiny. Na lísteček 
napíše každý člen nějaké přání a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujete).

Komu větvička na Štědrý den vykvete, tomu se přá-
ní splní.

Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, 
přikládali tomuto dni naši předkové velký význam - 
považovali jej za den zázraků. A to znamenalo, že se 
člověku mohla splnit přání. Pomocí různých 
věštících technik člověk hledal odpovědi na otázky 
ohledně své budoucnosti. Tato tradice se docho-
vala dodnes. 

Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. 
Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Ke 
společné večeři se zasedá, jakmile vyjde první hvězda. 
Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají kapří 
šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek 
peněz. Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat.

Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně 
roztaje. Připraví se nádoba s vodou a do ní se olovo 
opatrně vlije. Odlitek, který vznikne, věští dotyč-
nému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru 
hvězdy znamená úspěch, uznání. 

Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak 
ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu, napříč. 
Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou se 
za rok všichni ve zdraví. Má-li tvar kříže, někdo z pří-
tomných těžce onemocní. 

Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných 
polovin skořápek se nakapaným voskem připevní 
svíčka. Lodičky ořechů se pak nechávají plout po vodě. 
Ten, komu se lodička nepotopí a dlouho svítí, čeká 
dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji 
nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Pokud 
pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li 
se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se 
špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.

Štědrý den  24. prosince a  Štědrovečerní večeře 
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