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Pozvánka na XIII. tmaňský dobročinný ples
Obecní úřad ve Tmani, příspěvková organizace Obce Tmaň – Základní škola a Mateřská
škola Tmaň, Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň a
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň srdečně zvou všechny občany Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavíků na

XIII. TMAŇSKÝ DOBROČINNÝ PLES,
který se bude konat

v sobotu 21. března 2015 od 20,00 hodin
v kulturním domě ve Tmani.
Výtěžek z tohoto lesu bude věnován Základní škole a Mateřské škole ve Tmani a použit na
nákup učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek, které budou sloužit dětem v základní
škole, mateřské škole a ve školní družině.
Pořadatelé XIII. tmaňského dobročinného plesu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Rok utekl jako voda a opět máme březen – měsíc, ve kterém se tradičně koná tmaňský
dobročinný ples, který má letos pořadové číslo třináct. U zrodu jeho prvního ročníku byla
snaha pokusit se získat finanční prostředky na další vylepšení materiálového vybavení
procesu výuky v tmaňské škole nejenom prostřednictvím sponzorů a dárců z řad nejširší
veřejnosti. Připomeňme, že vloni čistý zisk dobročinného plesu převedený na účet tmaňské
školy byl 56.913,- Kč – a taková částka již je v rozpočtu tmaňské školy znát. Tento ples je
prvním, na jehož organizačním zajištění se podílí zastupitelstvo obce, které vzešlo
z komunálních voleb v závěru loňského roku. Nejlepším základem proto je právě dobré a
kvalitní vzdělání, jehož základy v tmaňské škole získávají.

Rada obce a pořadatelské organizace se obracejí na všechny
občany a podnikatelské subjekty působící ve Tmani se žádostí o
podporu této akce formou zakoupení vstupenek, věnováním
věcných darů do tomboly nebo jakýmkoliv finančním darem.
Každý, kdo se touto formou zapojí do pořádání XIII. tmaňského dobročinného plesu přispěje
na dobrou věc. Věříme, že i tato akce se zařadí mezi nejvýznamnější letošní společenské
události ve Tmani a bude místem, kde se všichni budeme dobře bavit a současně tím
přispějeme na dobrou věc – na vzdělání našich budoucích generací. Srdečně vás všechny
jménem rady obce a všech organizátorů zvu na XIII. tmaňský dobročinný ples.
Mgr. Pavel Pavlásek ml., starosta obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani

v pondělí dne 16. března 2015 od 19,00 hodin.
Žádost o spolupráci
Vážení spoluobčané!
Píše se rok 2015, ve kterém si připomínáme jeden z nejdůležitějších mezníků světové,
evropské i naší národní historie – sedmdesát let od ukončení II. světové války, která byla
nejstrašnějším válečným konfliktem na naší planetě. Tato událost se zcela pochopitelně
dotkla i naší obce. Záměrem rady je vytvořit sérii panelů mapujících toto období. Určité
materiály k těmto událostem existují a měli jste je již mnohokrát vidět vystavené při různých
příležitostech. Rada obce je přesvědčena, že by mělo dojít k určitému rozšíření pohledu na
tyto události a jejich ještě lepší zmapování pro budoucí generace. Obracíme se na všechny
obyvatele Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků se žádostí o zapůjčení
fotografií, tiskových a novinových materiálů nebo jakýchkoliv archiválií ze svých
osobních a rodinných sbírek vztahujících se k tomuto období, s nimiž se doposud
nemohla seznámit veřejnost, a rozšířit tak obzory historie obce. Jak v takovém případě
postupovat? Obraťte se na pracovnice Obecního úřadu ve Tmani, členy rady obce i
zastupitelstva obce, kteří s vámi projednají v každém jednotlivém případě konkrétní
postup – nabídnuté dokumenty budou okopírovány nebo v elektronické podobě
uchovány pro další využití. Děkujeme za spolupráci!
Jménem rady obce Tmaň – Mgr. Pavel Pavlásek ml. – starosta obce

Poplatky za rok 2015
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2015 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách nebo bankovním
převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby následujícího variabilního
symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1340 + č.p.

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XX. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 21. března 2015.
Místo konání bude prostor bývalého lomu a prezentace bude průběžně od 10,00 hodin.
Program připravený pro všechny příchozí:
Výstup na vrchol Koukolovy hory (470
m), prezentace s předáním pamětních listů, prodej nových výročních turistických
známek, soutěže – country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!
Pokračování bude od 19,00 hodin v hospůdce U Hanzelínů v Popovicích,
kde bude country – rocková zábava – hrají Black Stars!
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Vážení spoluobčané!
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že toto číslo má od doby, kdy OBZOR poprvé spatřil světlo
světa před jedenačtyřiceti lety v dubnu 1974, své jubilejní pořadové číslo 300 – slovy: tři sta.
Ze svého osobního ohledu – jako starosty obce – jsem velmi rád, že existuje tato mediální
cesta směrem k občanům, jejímž výsledkem je lepší informovanost široké veřejnosti o práci
zastupitelstva obce a o dění ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a Slavíkách. OBZOR
je měsíčník a nikoli deník nebo týdeník a z tohoto základního faktu vyplývá zcela
pochopitelně určitá informační setrvačnost mající bezprostřední vliv na dobu, která musí
uběhnout, než si můžete prvního v měsíci zalistovat v novém čísle OBZORU. Jsem
přesvědčen – a netajím se s tím, že říkám nejen názor svůj, ale i rady obce a zastupitelstva –
že se jedná o velmi důležitý informační prostředek a jsem velmi rád, že nás doprovází
nepřetržitě již páté funkční období zastupitelstva obce. Bylo se třeba přizpůsobit skutečnosti,
že internet je trvalou součástí každodenní reality a bez něho si již náš život vůbec
nedovedeme představit, a tak si lze OBZOR stáhnout na webových stránkách Obce Tmaň.
Ovšem ruku na srdce – nemusí být člověk nevím jaký staromilec, aby pochopil, že papírové
vydání je papírové vydání, které nám zůstane i po přečtení v porovnání se záznamy
uchovávanými na elektronických nosičích, které pokud je nebudeme průběžně aktualizovat
v souladu s technickým vývojem spotřební elektroniky, tak je za určitou dobu – řádově
v letech – vůbec neotevřeme. OBZOR v tištěné podobě vzniká na obecním úřadu a díky
tomu mám tu vzácnou příležitost vidět vznik každého čísla OBZORU i z té druhé – pro
čtenáře neviditelné – stránky. Děkuji pracovnicím našeho obecního úřadu, že se s takovou
vervou a elánem, mnohdy nad rámec své pracovní doby i svých pracovních povinností,
věnují úpravám, jazykovým korekturám a tisku každého vydání. Děkuji jménem rady a
zastupitelstva obce redakčnímu kolektivu připravujícímu každý měsíc nové číslo našeho
informačního časopisu OBZOR za jejich práci a přeji mnoho inspirace a nápadů při přípravě
budoucích čísel. Za čtyři měsíce – v červenci letošního roku – si bude tento tým připomínat
další jubileum – a to vydání dvoustého čísla v jejich režii. Nepředbíhejme však dobu a
počkejme do července – vždyť je to za chvíli …
Mgr. Pavel Pavlásek ml. – starosta obce

Od ledna se mění podmínky třídění komunálního odpadu
Od nového roku dokonce vyhláška Ministerstva životního prostředí zavedla povinnost
vyhazovat rostlinné zbytky ze zahrad i domácností zvlášť, aby ulevila skládkám směsného
odpadu. Vyhláška úspěšně prošla připomínkováním v mezirezortním řízení i v Legislativní
radě vlády a v závěru loňského roku byla vydána ve Sbírce zákonů. Znění vyhlášky č.
321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů je následující:
VYHLÁŠKA č. 321/2014 Sb. ze dne 16. prosince 2014
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:
§1
Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím
a) sběrných dvorů,
b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních
odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,
c) velkoobjemových kontejnerů,
d) sběrných nádob,
e) pytlového způsobu sběru, nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).
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§2
Biologicky rozložitelné komunální odpady
(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické
odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního
roku.
(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s
ohledem na následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem
živočišného původu.
(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální
odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného
původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální
odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem
živočišného původu z kuchyní a stravoven.
(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí
zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem
shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu.
(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného
komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený
systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné
zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.
§3
Papír, plasty, sklo a kovy
(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru,
plastů, skla a kovů.
(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém
dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke
zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly
soustřeďovány samostatně.
§4
Nebezpečné komunální odpady
Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní
určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech,
minimálně však dvakrát ročně.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr: Mgr. Brabec v. r.
1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o
vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Jak již zaznělo ve zprávě z Rady obce přednesené starostou Mgr. Pavlem Pavláskem ml. na
prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva obce, komise ochrany veřejného pořádku a
životního prostředí spolu s Radou obce neponechávají v této otázce nic náhodě a na svých
jednáních se touto problematikou intenzivně zabývají. Patříme bezesporu mezi ty šťastnější
obce, které mají potřebné technické zázemí včetně vybudované, neboť v předcházejících
volebních obdobích se zastupitelstvo obce systematicky a cílevědomě zabývalo výstavbou
Sběrného dvora včetně tolik potřebné kompostárny, který je podmínkou pro zajištění
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povinností vyplývajících pro obec z výše zmiňované vyhlášky. Několik let trvalo, než se ho
podařilo vybudovat, bylo třeba vychovat si pracovníky, kteří budou umět toto zařízení
odborně obsluhovat – zde je na místě poděkovat členům pracovní čety obecního úřadu, kteří
se zodpovědně postavili k zajištění provozu Sběrného dvora. Museli jsme se vyrovnat i
s problémy administrativního charakteru v rámci schvalování provozního řádu kompostárny.
Vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun k provoznímu řádu jsme
získávali déle, než jsme čekali, ale nyní jsou již podklady kompletní. Provozní řád mimo jiné
popisuje zhruba způsob nakládání s biologicky odbouratelným odpadem. Tato pravidla
budeme muset v budoucnu zapracovat do nové verze vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce. Její přijetí nás čeká zřejmě na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva obce v březnu 2015, protože podle současné legislativy
musí vyhláška obsahovat právě zpracovanou novou povinnost obcí třídit a řešit biologicky
odbouratelný odpad a také železo. Je dobře, že i samo Ministerstvo životního prostředí k této
otázce přistupuje konstruktivně a připravilo pro obce text vzorové vyhlášky, kterou lze
úspěšně využít při zpracování textů konkrétních obecních vyhlášek tak, aby plně odpovídaly
dané legislativě.
Povinnost vytvořit podmínky v obci pro separovaný sběr je jedna strana téže mince. Tou
druhou jsou sami občané, kteří musí zodpovědně třídit komunální odpad, aby nedocházelo
ke znehodnocování jednotlivých skupin tříděného odpadu. Připomeňme, že sběr bioodpadu
ze zahrad není v naší obci nic nového a úspěšně již nějakou dobu probíhá. Mohlo by se tedy
zdát, že je každému vše jasné. V minulosti však byly v naší obci zaregistrovány i případy,
kdy do bioodpadu ze zahrady byl přidán běžný směsný odpad. Komise veřejného pořádku a
životního prostředí si společně s radou dobře uvědomují, že pro zajištění úspěšného
naplnění vyhlášky č. 321/2014 Sb. v podmínkách naší obce bude vyžadovat připomenutí
zásad třídění komunálního odpadu na stránkách OBZORU. Toto je první příspěvek reagující
na nově vzniklou situaci, se kterou se musíme – obec i občané – podle platné legislativy
vyrovnat. Vychází v době, kdy se bude konat březnové veřejné zasedání zastupitelstva obce,
na jeho programu bude schválení odpovídající aktualizované obecně závazné vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Nabízíme přehled o tom, co do bioodpadu patří a co nikoliv.
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.
Do bioodpadu patří:
• tráva a plevel;
• listí (bez smetků z ulice);
• dřevní štěpka z větví stromů a keřů;
• spadané ovoce;
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.);
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky;
• skořápky od vajec;
• neznečištěná zemina (bez květináčů);
• pokojové rostliny;
• květináče z lepenky a rašeliny.
Do bioodpadu naopak nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastroodpad);
• jedlé oleje;
• maso, kosti, kůže;
• uhynulá zvířata;
• exkrementy masožravých zvířat;
• znečištěné piliny;
• všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Jan Plátěnka, předseda KOVP a ŽP
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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.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

Základní škola Tmaň
Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Večerníček má padesátiny. Televize v Čechách začala
pravidelně vysílat 25. února 1954. Večerníček se začal „klubat“ na svět již v roce 1963
pod jménem Stříbrné zrcátko, což byly nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou
stopáží. Velmi populární se stal např. Robot Emil. Večerníčkem se nedělní pohádka stala
až 2. ledna 1965 a první pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti
Černého divadla a Štěpánky Haničincové. Duchovním otcem myšlenky večerníčku a jeho
prvním dramaturgem byl Milan Nápravník, známý surrealista, výtvarník, básník a prozaik,
dnes žijící v Kolíně nad Rýnem. Proslulá večerníčkovská znělka (která je vůbec nejstarší
českou televizní znělkou a jednou z nejstarších v Evropě) vznikala v červenci a srpnu
roku 1965. Výtvarníkem byl Radek Pilař a režisérem Václav Bedřich, který svěřil animaci
Antonínu Burešovi (dědečkovi známého herce Marka Vašuta). Hudbu zkomponoval
Ladislav Simon a hlas propůjčil Večerníčkovi tehdy pětiletý Michal Citavý, který trávil
prázdniny v blízkosti Prahy. Prvním večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes
známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka režiséra Václava Bedřicha O televizním
strašidýlku. Příběh je vyprávěn kombinací kreslené animace a fotek.
Na oslavu jeho kulatin jsme uspořádali výtvarnou soutěž s názvem Večerníček má 50!
Obrázky Večerníčků byly jeden hezčí než druhý – prohlédněte si je na našich webových
stránkách a zcela určitě budete s tímto hodnocením souhlasit. Porota měla velmi těžký
úkol, ale zvládnout ho musela. A jak soutěž vyhodnotila? Na prvních místech se v
jednotlivých třídách umístila Pavlínka Foltýnová, Sabinka Gnojková, Anička Pavlásková,
Majda Krpcová a Lucka Sudíková. Blahopřejeme. Poděkování patří ale všem, kteří
pastelkou nebo barvou Večerníčka ztvárnili.
Již tradičně probíhala na naší škole recitační soutěž, nyní s názvem Zima. A protože
letošní leden už zase neodpovídá našim představám, snažili jsme se PANÍ ZIMU přilákat
alespoň pěknými básničkami. Nejprve probíhala třídní kola ve všech třídách a do
školního kola soutěže, které proběhlo 28. ledna v klubovně naší školy za účasti všech
žáků, postoupili vždy tři nejlepší recitátoři z každé třídy. Toto kolo pomohl paní učitelce
zahájit příznačnou básničkou David Sudík

Podivná zima
To je divná zima. Vůbec není prima,
že nepadá sníh, nejsme na saních ...
Nezasněží ani chvilku, nechceme být vůbec venku
v tomhle počasí. Kdy se vyčasí?

Pak začala vlastní soutěž a porota opět neměla jednoduchou úlohu. Nakonec byl z každé
třídy vyhodnocen nejlepší recitátor:
Martinka Horová z I. třídy
Štěpánka Bučková z II. třídy
Saša Patočková ze III. třídy
Kája Kovalský ze IV. třídy
Karolína Bielichová z V. třídy.
Všem vítězům gratulujeme a všem recitátorů moc děkujeme za snahu, odvahu a krásné
básničky.
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I my děti ve školní družině se zajímáme o různé projekty. Letošní rok je jedním z našich
projektů naše zdraví. Moc dobře víme, že jsou pro nás v době chřipek velice důležitou
složkou potravy vitaminy. Zjistili jsme, že jsou to nízkomolekulární látky nezbytné pro
život. V lidském organismu mají důležitou funkci. Podílejí se na metabolismu bílkovin,
tuků a cukrů. Při nedostatku vitamínů, tzv. hypovitaminóze, se mohou objevovat poruchy
funkcí organismu, nebo i velmi vážná onemocnění. Proto jsme si ve školní družině udělali
vitaminový den. Poznávali jsme některé druhy ovoce i zeleniny. Poté jsme měli
ochutnávku se zavázanýma očima a vůbec pro nás nebylo těžké vše poznat podle chuti.
Moc jsme si to užili a už se těšíme na den zeleninový.
V naší škole opět probíhal sběr plastových víček pro charitativní účely. Znovu jsme se
zapojili do akce Víčko k víčku pro Mišičku! Sbírali jsme všichni - děti i dospěláci, často
celé rodiny! Tentokrát jsme odevzdali cca 250 kg víček. Všem za to moc děkujeme!
A díky rodině Hrudkových, která se postarala o jejich odvoz, se víčka dostala až k
Michalce. Pokud budete chtít i nadále pomáhat, střádejte víčka doma, jejich čas určitě
přijde.
Michalka je sedmiletá holčička, která má od narození neznámou nemoc připomínající
dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc má za
následek celkové zhoršení hybnosti těla, která znemožňuje běžný pohyb zdravého
člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Přes veškeré překážky, se kterými se
Míša musí potýkat, je to veselá chytrá holčička.
Navzdory těžkému osudu se snažíme Míše zajistit plnohodnotný život pro její rozvoj a
zařadit jí do běžného dětského života. Toto se neobejde bez speciálních pomůcek a
rehabilitací. Každý i minimální pokrok, který Míša udělá díky těmto pomůckám a
rehabilitacím, je pro Míšu velká šance se osamostatnit a prožít lepší život.
Nemoc u Michalky se projevuje celkovou ochablostí svalstva, třes v ručičkách, zhoršenou
koordinací celého těla a nulovým smyslem pro rovnováhu. Po zvýšené fyzické námaze je
velmi rychle unavená. Proto je velmi důležité cvičení, lázeňské rehabilitace, kompenzační
pomůcky, které napomáhají soběstačnosti a zlepšují tak fyzický i psychický stav Míši.
Ve dnech 5. a 6 února k nám opět zavítalo mobilní planetárium. Moc jsme se na něj těšili,
protože již loni jsme si mohli užít tohoto podezřelého nafukovacího objektu, který nám
vyrostl v tělocvičně a připomínal UFO. Děti z mateřinky, první a druhá třída viděly krásný
výukový program "Krtci - Co je tam nahoře?" Starší astronauti shlédli film „Původ života".
Žákům i pedagogům se filmy, které nás přenesly nejen do hlubin tajemného vesmíru, ale
seznámily nás i se vznikem planety Země, velmi líbily. Také se nám zamlouvala
neobvyklá sledovací poloha i práce, hry a povídání s odbornou lektorkou. Nejeden z nás
nakonec zatoužil stát se kosmonautem alespoň na chviličku.
V pondělí 9. února 2015 k nám do školy zavítali naši budoucí prvňáčkové se svými rodiči.
Letos jich přišlo 25. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné dokumenty, namalovaly děti
obrázek a povídaly si s paní učitelkou. Všechny se snažily splněním úkolů prokázat svoji
připravenost na vstup do školy. Za svou píli a odvahu byli "žáčci" nakonec odměněni
diplomem, pastelkami a dalšími drobnými dárky, které pro ně připravily paní učitelky a
děti ze školní družiny. Už teď se na naše budoucí prvňáčky všichni těšíme!
Ve středu 11. února proběhlo školní kolo soutěže Tmaňský slavík. Zúčastnily se ho děti
ze všech tříd. Vystoupení všech zpěváků byla krásná, až nám dospělákům běhal mráz
po zádech. Vyhrát však všichni nemohou. Porada poroty trvala dlouho, ale nakonec se
jednohlasně shodla na těchto vítězích: I. třída: Kateřina Šilhavá, II. třída: Vojtěch
Kopačka, III. třída: Viola Šťastná, IV. třída: Magdalena Krpcová, V. třída: Karolína
Bielichová. Nyní se všichni zpěváci těší na Králodvorskou Korunu, která se koná 9.
března 2015 v SZUŠ Schola muzica Stella maris v Králově Dvoře.
V první polovině měsíce února se naše škola zapojila do charitativní sbírky pro občanské
sdružení Život dětem. Děti spolu s třídními učitelkami hovořily o důležitosti takovýchto
akcí a jejich smysluplnosti. Zakoupením mnoha užitečných upomínkových předmětů pak
pomohly svým kamarádům. Výtěžek z akce činil 1835 Kč. Bude použit k zakoupení
různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a jiných
nezbytností sloužících k usnadnění jejich života. Všem zúčastněným moc děkujeme.
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Ve čtvrtek 12. února jsme dostali krásný dárek – vypravili jsme se do kina objevovat
tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa Skippera, Kowalskiho,
Rica a Vojína. Náramně jsme si užili veselý příběh povedené party tučňáků, která je vždy
připravena kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa.
A když všechno tak dobře dopadlo, můžeme se konečně těšit na jarní prázdniny.
Tak jako dospěláci i my jsme se připravovali na masopustní rej, veselý karneval. V
družině jsme si několik dní malovali masky i šašky a těšili se na karneval. V pátek 13.
února jsme se konečně oblékli do svých masek. Následovala módní přehlídka, jeden
tanec a pak jsme vyrazili na návštěvu do mateřské školky. Zde nás čekali předškoláci, s
kterými jsme si společně zazpívali a zatančili. Všichni jsme se vyřádili a strávili spolu
pěkné chvilky. Po návratu do družiny začal ten opravdový rej. Tančili jsme, zpívali a hráli
různé hry. Proběhlo i vyhodnocení nejlepší masky, ale ve skutečnosti jsme vyhráli
všichni, protože jsme byli z karnevalu nadšeni a už se těšíme na další karneval, který se
bude konat v neděli 8. března 2015 v odpoledních hodinách v Kulturním domě ve Tmani.
V týdnu od 16. do 22. února byly jarní prázdniny. Některé děti odjely se svými rodiči si
zalyžovat a užít zimních radovánek na hory. Všichni jsme však využili toto období pro
načerpání nových sil do druhé poloviny školního roku 2014 / 2015.
Mateřská škola Tmaň
Dne 2. února 2015 naši školku navštívila studentka stomatologie, která dětem ukázala a
zároveň je učila interaktivní formou pečovat o dutinu ústní. Vysvětlila jim, jak vzniká zubní
kaz a především motivovala děti k čištění zubů. Klíčovou pasáží celé výuky byl
individuální mechanický nácvik správného čištění zoubků.
Ve čtvrtek 5. února 2015 nám v tělocvičně vyrostlo mobilní planetárium. Poté, co jsme se
pohodlně uložili na žíněnky ve stanu, shlédli jsme zajímavý výukový program „Krtci aneb
co je tam nahoře?".
V pondělí 9. února se konal zápis do I. třídy základní školy. Všechny děti byly moc
šikovné, a paní učitelky se na ně už moc těší.
Naše II. třída se změnila v království, kde vládlo hned několik králů a královen.
Veličenstva ráda cvičí a hrají hru „Král sedí na trůně“. Poslechli jsme si pohádku „O
Popelce“ a rozhodli se jí pomoci přebrat čočku. Po takové práci nám vyhládlo, tak jsme
se vydali do jídelny na královskou hostinu.

Začátek roku v SDH Tmaň
Jak již bylo uvedeno v lednovém Obzoru, první akcí, která čekala náš sbor a tedy i naše
mladé hasiče, byla výroční valná hromada. Tentokrát se uskutečnila v hostinci Na Myslivně
na Louníně, v sobotu 24. ledna. Zúčastnila se zhruba polovina členů sboru. Zprávy
přednesené zástupci sboru jste si mohli přečíst v únorovém vydání Obzoru.
Ve stejném termínu se konaly také Zimní hry v Zadní Třebáni. A tak vedoucím kolektivu
mladých hasičů nastala otázka, jak to udělat, abychom mohli zkombinovat obě akce.
Nakonec byl kolektiv rozdělen na dvě půlky, starší žáci se vydali na Lounín na valnou
hromadu a mladší žáci nás odjeli reprezentovat na Zimní hry. Soutěžilo se nejen v klasických
hasičských disciplínách např. topografické značky, technické prostředky požární ochrany,
uzle a štafety, ale také v netradičních disciplínách zručnosti např. skládání ponožek, loupání
brambor, přebírání luštěnin nebo třeba křížovky či Kimova hra. Celkem jelo deset dětí, které
nás reprezentovali ve dvou družstvech v mladší kategorii, kde se nakonec umístili na třetím a
osmém místě. Po náročném soutěžení ještě mladší žáci dorazili do hostince Na Myslivně,
kde se zaslouženě najedli a poreferovali přítomným, jak celá soutěž probíhala.
V lednu a únoru se mladí hasiči věnovali přípravám na hasičský bál a to především
předtančení na téma „Šmoulí makarena“. V sobotu 14. února pak naši mladí hasiči –
Šmoulové zahájili 101. hasičský bál. Bál letos navštívilo 170 občanů a to nejen ze Tmaně,
ale i ze širokého okolí. Celý večer provázela přítomné skvělá hudba od skupiny Gama,
o půlnoci se pak předvedli jako Šmoulové ještě dospělí hasiči, kteří stejně jako loňský rok
nacvičili půlnoční překvapení. Celý bál proběhl v poklidném duchu a protáhl se až do ranních
hodin. Část výtěžku z uskutečněného bálu bude využita na nákup nových uniforem pro
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mladé hasiče. Věřím, že v nových uniformách se na soutěžích nejen zviditelníme, ale také
dosáhneme ještě lepších výsledků než v předchozích letech.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň děkuje občanům a všem sponzorům za věcné dary do
tomboly, za účast na bále a tím i podpoření činnosti našeho sboru. Věříme, že se
zúčastněným bál líbil a že se minimálně ve stejném počtu potkáme zase za rok!
Martina Ježková, vedoucí MH

Je tomu již pět let …
Ano opravdu – je tomu již pět let, co se v sobotu 13. března 2010 uskutečnil XV. ročník akce
Loučení se zimou na Koukolově hoře pořádané Odborem turistiky tělovýchovné jednoty
SOKOL Králův Dvůr za spoluúčasti Obce Tmaň, která předala turistické veřejnosti
opravenou kapli sv. Blažeje. Před opravenou kaplí sv. Blažeje se v 11,00 hodin v tento den
shromáždili v hojném počtu účastníci turistického srazu, kde je uvítal starosta obce pan
Antonín Plátěnka a ve svém slavnostním projevu je krátce seznámil s kroky, které musela
Obec Tmaň udělat, aby se kaple sv. Blažeje opět zaskvěla v celé své kráse. Následně
kronikář obce Jaroslav Horáček uvedl několik údajů o Koukolově hoře, na jejímž vrcholu se
kaple nachází. Třetím aktérem byl P. Zbignew Ponichtera z Římskokatolické farnosti Žebrák,
do které patří i Tmaň, a vysvětil opravenou kapli sv. Blažeje. Statistika o účasti na této akci –
přes vítr a sníh s deštěm si na Koukolovku před pěti lety našlo cestu více než 700
návštěvníků.
Připomeňme, že polokruhovou výklenkovou kapli sv. Blažeje na Koukolově hoře dal postavit
v roce 1832 doktor Antonín Karel Mudroch, tehdejší majitel panství Tmaňského. Ve
dvacátém století stavba kaple sv. Blažeje i přes určité opravy ve třicátých letech chátrala a
v osmdesátých a devadesátých letech hrozilo její zboření, neboť začala být nebezpečná pro
své okolí. Zastupitelstvo obce Tmaň v době starosty Antonína Plátěnky se rozhodlo získat
stavbu na katastru obce do svého vlastnictví. Po dlouhých a náročných jednáních na
nejrůznějších úřadech se to konečně v roce 2008 podařilo a tím se otevřela cesta ke shánění
projektu na její obnovu a dotaci na opravu. Tyto snahy byly korunovány úspěchem –
z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se podařilo získat dotaci ve výši 400.000,Kč a k tomu bylo doloženo 600.000,- Kč z rozpočtu obce. Popřejme kapli sv. Blažeje u
příležitosti jejího 5. výročí návratu do svého nového života, aby se jí zdaleka vyhýbali
vandalové a zůstala hodně dlouho ozdobou Koukolovy hory.
Letošní XX. ročník Loučení se zimou na Koukolově hoře je i příležitostí zmínit se o naučné
stezce Koukolova hora – Kotýz. Vznikla v roce 2002 a jejími tvůrci je Občanské sdružení
Slavíky, Děti Země a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Beroun. Stezka
začíná v osadě Slavíky na rozcestí zelené turistické značky, poté vystupuje na vrchol
Koukolovy hory, a po opětovném sestupu z hory a přesunu do samoty Havlíčkův Mlýn
vystupuje příkrým srázem kolem skalního útvaru Axamitova brána na temeno Kotýzu, kde
končí. Její délka je cca 4 kilometry. Odtud je možno pokračovat k vrchu Zlatý kůň
s Koněpruskými jeskyněmi a pokračovat po naučné stezce Zlatý kůň. Stezka nemá vlastní
značení, ze Slavíků vede po zelené značce, a z Koukolovy hory až k závěru stezky po žluté.
Vede většinou po kvalitních cestách a pěšinách, nebo po silnici. Výstup na Kotýz může být
v jiném než suchém období velmi obtížný, ne-li nemožný. Pozor – v některých místech se
trasa přibližuje k okrajům skalních stěn, nebo propadlinám (vrchol Koukolovy hory kolem
kaple, Jelínkův most na Kotýzu atd.). Naučná stezka má celkem deset zastávek – jednu
úvodní a devět dalších na trase v tomto pořadí:
1. vápence Českého krasu;
2. výhled z jižního úbočí Koukolovy hory;
3. flóra Koukolovy hory;
4. vrchol Koukolovy hory;
5. skalní stěna vrcholu Koukolovy hory;
6. dřeviny a motýli svahu Koukolovy hory;
7. hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras;
8. Axamitova brána;
9. Kotýz.
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Pokud se vydáte na trasu naučné stezky, vězte, že se většinou budete pohybovat po
katastrálním území naší obce a budete tedy stále doma. Odměnou budou krásné výhledy z
Koukolovy hory nebo z Kotýzu do širokého okolí a možná budete mile překvapeni kam až je
za jasného počasí a dobré viditelnosti vidět. Návštěvu XX. ročníku Loučení se zimou na
Koukolově hoře v sobotu 21. března 2015 i projít si Naučnou stezku Koukolova hora – Kotýz
lze vřele doporučit. Určitě nebudete zklamáni, ale bohatší o mnoho dojmů.

Je tomu již 11 let …
V únoru tomu bylo jedenáct let, co byl zahájen provoz Domu s pečovatelskou službou ve
Tmani. Jeho výstavbou se modřilo nejenom smysluplně zaplnit proluku mezi bývalou
ubytovnou Vápenky Čertovy schody přeměněnou na obytný dům, ale především se uzavřel
kruh v nabídce služeb pro všechny generace. Čas potvrdil, že to tehdy bylo správné
rozhodnutí. Náš dům s pečovatelskou službou se stal nejen místem, kde mohou trávit
podzim svého života naši dříve narození spoluobčané nejenom z Tmaně, ale i ze širokého
okolí, ale stal se i místem, kde vznikl Klub důchodců Tmaň vyvíjející činnost zaměřenou
právě na tuto věkovou skupinu. Důkazem toho, že to dělají dobře, je zájem o jejich akce ze
strany široké veřejnosti Tmaně. O jejich akcích se mohli čtenáři OBZORU již mnohokrát
dočíst na jeho stránkách. Jedenácté výročí slavnostního otevření Domu s pečovatelskou
služnou ve Tmani si připomeňme s příspěvkem věnovaným této události otištěným na
stránkách berounského periodika ECHO v jeho 7. čísle vydaným ve středu 25. února 2004.
Tmaň má dům s pečovatelskou službou. (java)
Nový moderní dům s pečovatelskou službou byl minulý týden slavnostně otevřen na
Tmani. Starosta obce Antonín Plátěnka přivítal řadu hostů, kteří se podíleli na
výstavbě tohoto zařízení. Zároveň si všichni přítomní prohlédli objekt, který snese
srovnání s podobnými domy. Vedení obce pečlivě vážilo, jak zařízení postavit a
vybavit. Jeho zástupci sbírali zkušenosti na Berounsku ale třeba i v Chrudimi.
Všechny byty jsou, až na zbývající dva, obsazeny. V domě je správce a dvě
pečovatelky a až praxe ukáže, kolik personálu bude zapotřebí. Je v něm režim platný
pro tyto domy, to znamená ve všední dny teplé obědy, jedenkrát za týden mají
obyvatelé placený úklid a za určité období praní ložního prádla. V objektu je rovněž
lékař, kterého však využívají i lidé z okolí. Starosta Plátěnka zdůraznil, že je přáním
vedení obce, aby se zde obyvatelé cítili naprosto spokojení. Proto dojednávají s jejich
dětmi, aby v případě zhoršení zdravotního stavu nemuseli být stěhováni jinam.
V takových případech jim jejich rodina poskytuje zvýšenou péči nebo uhradí s tím
spojené náklady. Náklady na výstavbu se pohybovaly ve výši 30 milionů korun,
z čehož většinou přispěl stát a šesti miliony samotná obec Tmaň. Ta chce okolí domu
parkovou úpravou proměnit na místo příjemného pobytu a procházek seniorů.
K celému projektu a výstavbě, o jakém se před krátkou dobou nikomu ve Tmani ani
nesnilo, je třeba pogratulovat.

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v neděli dne 8. února 2015 zemřela náhle ve věku nedožitých 67 let paní Olga Krejčová,
rozená Kobíková. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém
kruhu rodinném.

Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se v zimním období konat nebudou, jejich konání
bude obnoveno v dubnu 2015.
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•
•

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.
Březen je v katolické církvi postní dobou, která je přípravou na Velikonoce. Byla zahájena
Popeleční středou 18. února 2015 a trvá 40 dní (kromě nedělí). Postní praxe byla
v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce, a mléčné produkty, a bylo
zvykem jíst jednou denně. Současná postní praxe katolické církve zavazuje katolíky od
16 do 60. Na Popeleční středu a Velký pátek jako dny přísného postu je dovoleno sníst
pouze jedno velké jídlo denně. Kromě toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro
tyto dva dny a všechny pátky roku. Tento páteční půst je ale možné nahradit jiným
skutkem pokání. Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a
abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy jako je almužna či dobré skutky. Účelem
postu má být soustředění věřících na jeho duchovní růst v rámci přípravy na největší
křesťanské svátky roku – Velikonoce. Někdy se setkáváme s označením jednotlivých
nedělí postní doby podle mešních antifon nebo z jejich lidovým pojmenováním. Věnujme
se lidovému pojmenování postních nedělí: 1. – neděle postní (22. února 2015) – Černá
nebo Liščí, 2. neděle postní (1. března 2015) – Pražná neděle, 3. neděle postní (8.
března 2015) – Kýchaná, 4. neděle postní (15. března 2015) – Družebná, 5. neděle
postní (22. března 2015) – Smutná a tou poslední je Květná neděle (29. března 2015).
Ale to již bude těsně před Velikonocemi a o nich něco více zase za měsíc.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerie Čerťák byla v sobotu 21. února 2015 v 10,00 hodin
dopoledne vernisáží zahájena výstava fotografií Jiřího Semráda
Berounka malebná. Na vernisáži zahrála Šárka Adámková a Michal
Gregor.
Jiří Semrád se fotografií zabývá od studentských let. Po několikaleté přestávce se
k fotografování vrátil v roce 1998. Tématem jeho fotografií je hlavně příroda, zejména okolí
Berouna, řeka Berounka a rodné město. Je členem volného sdružení fotografů Berounští
fotorici. Používá především fotoaparáty Nikon, po letech práce s analogovými přístroji přešel
i on k digitální fotografii. Na výstavě v Galerii Čerťák představí rozmanité a nevšední pohledy
na řeku Berounku, na které strávil velkou část svého života. Výstava je otevřena do čtvrtka
16. dubna 2015.
Mediálním partnerem Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Pozvánka na zájezd na muzikál
Obec Tmaň pořádá v sobotu dne 14. března 2015 zájezd na muzikál do
Dovadla Brodway v Praze na muzikál „Mýdlový princ“.
Cena 375,- Kč – doprava + vstupenka.
Celým dílem budou provázet známé hity Václava Neckáře, který si v muzikálu zahraje jednu
z klíčových postav.

•
•

Omezený počet vstupenek!
Prodejní místa vstupenek:
Obecní úřad ve Tmani v době úředních hodin.
Paní Dana Karmazínová – Holičství – v době provozních hodin.
Lístky na muzikál „Mýdlový princ“ budou v prodeji
od pondělí 2. března 2015 do úterý 10. března 2015.

Odjezd autobusu na představení bude v 16,00 hodin od Obecního úřadu ve Tmani.
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Uzávěrka Havlíčkův Mlýn
Dle rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odbor dopravy a správních agend, č.j.
MBE/76146/2014/DOPR-KuK bylo vyhověno žádosti ČNES dopravní stavby a.s., o změnu
termínu stavby – demolice stávajícího a výstavba nového mostu u osady Havlíčkův Mlýn,
z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokračování stavby.
Termín uzavírky se prodlužuje do 30. dubna 2015.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Na letošní mírnou zimu a kvapem blížící se jaro reaguje také Zahradnictví Tmaň
rozšířenou prodejní dobou – v březnu bude otevřeno od pondělí do pátku od 9,00
do 17,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Intenzivně připravujeme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do zahrad a
domácností našich zákazníků vnést nejenom jaro, ale především dobrou pohodu a
atmosféru.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment na jaře tolik potřebných substrátů
v různých baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné
dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás
můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
V naší speciální nabídce máme prodej borovic v kontejneru – borovice černá (Pinus
nigra) ve velikosti 250 – 300 cm, cena 2500,- – 3.000,- Kč.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro
kočky, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

28.2.2015
1.3.2015
7.+8.3.2015
14.+15.3.2015
21.+22.3.2015
28.+29.3.2015

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Zímová Marie
Hostomice pod Brdy, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Zímová Marie
Hostomice pod Brdy, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Asina Iulia, Beroun, Pivovarská 170
MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73
MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245

Telefon
311 583 140
311 583 140
311 513 313
311 585 165
311 625 765
311 513 453

Jsou Vaše ledviny v pořádku?
Jsou Vaše ledviny v pořádku? Přijďte to zdarma zjistit! Medicentrum Beroun s.r.o. a
Dialýza Beroun si Vás dovolují pozvat v rámci Světového dne ledvin na preventivní
vyšetření. Kdy? Ve čtvrtek dne 12. března 2015 v době od 10:00 do 13:00 hodin. Kde?
Budova polikliniky Medicentrum Beroun s.r.o., v 1. patře v Nefrologické ambulanci
(Politických vězňů 40, Beroun).

12

Prodej slepiček
Firma DRŮBEŽ – Jiří Dvorský & Zuzana Prečanová, Chrustenice 128, 267 12 Loděnice,
telefon 311 672 358 nabízí slepičky hnědé ISABROWN v Malých Přílepech k prodeji ve věku
10 týdnů od 13. března 2015. Cena dne 13. 3. 2015 je 100,- Kč + 1,50 Kč za každý další
krmný den. Tyto slepičky začnou snášet v červnu. Volný prodej bez objednávek do
vyprodání turnusu.
Velmi důležité upozornění na prodejní dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a nedělí
dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin do vyprodání
turnusu!!

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14
– 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani na autobusové zastávce
nad základní školou ve čtvrtek dne 12. března 2015 v 16,20 hodin.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné bližší informace
získáte v pondělí až pátek v době od 9.00 do 16.00 hodin na telefonních číslech: 601576270,
606550204 nebo 728605840.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Fotbal se opět probouzí ze zimního spánku
Příznivci sportu a fotbalu zvláště se konečně na konci března dočkají … Okresní fotbalové
soutěže se probudí ze zimního spánku a emoce z průběhu jednotlivých třinácti zápasů
jarního části soutěže opět dosáhnou vrcholu. Jak to nakonec dopadne a kdo bude tím
šťastným a kdo si vytáhne Černého Petra? Na tuto otázku budeme znát odpověď v polovině
června, nebo možná již mnohem dříve – všechno bude záviset od toho, jak budou jednotlivé
týmy hrát, jakou taktiku do jarních bojů zvolili a především jak se na jednotlivé zápasy
připravili z hlediska herní a taktické přípravy během zimní přestávky.
Již pouhý pohled na tabulku napovídá, že jaro bude určitě velmi zajímavé pro mužstva na
špici i v závěru tabulky. V obou případech půjde o hodně – na jedné straně o postup do
okresního přeboru, na druhém konci o udržení. Bohužel, i letmý pohled na tabulku po
podzimu napovídá, že na tom druhém konci se boj o udržení bude týkat také našich
fotbalistů. My fotbaloví příznivci budeme doufat, že i letos to bude v podání VČS Tmaň jízda
se šťastným koncem, při níž hráči neponechají nic náhodě a dokonale zúročí zimní přípravu.
Ve III. třídě oddělení A po spanilé jízdě přece jen „došlo" také na berounský Cembrit (34
bodů), který sice přezimoval na prvním místě, ale jeho náskok před pronásledovateli se
výrazně snížil. V patách mu jsou totiž hráči z Nového Jáchymova (31 bodů), Tetína (30
bodů), Béčko týmu Králova Dvora (30 bodů) a své poslední slovo zdaleka určitě neřekl ani
Karlštejn (28 bodů). Na opačném pólu tabulky se dá rovněž předpokládat litý boj o
nesestupovou dvanáctou příčku. Největší starosti se záchranou pro jarní odvety
„namaloval" fotbalový podzim hráčům Vižiny (4 body), Chodouně (7 bodů) a také
Tmani (8 bodů). Jistotu ale zdaleka nemají ani další nejmenované týmy.
Detailní statistický rozbor a údaje o jednotlivých zápasech hraných na podzim 2014 jsou
obsahem následujících příspěvků v tomto vydání OBZORU.
•

Po podzimu jsou fotbalisté VČS Tmaň se ziskem 8 bodů na 11. místě
1. kolo – sobota 23. srpna 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1),
branky: Aduwa Destine 2, Potěšil Dominik, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Knotek, 50
diváků. Další zápasy 1. kola: TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Karlštejn 7:5, SK Cembrit
Beroun - Závodí – TJ Sokol Vysoký Újezd 6:2, TJ Tetín – TJ Vižina 1:3, FK Svatá – FK
Králův Dvůr B 1:2, TJ Lužce – FK Olympie Zdice B 4:1, TJ Chodouň – SK Hudlice 1:3.
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•

•

•

Takto informoval o zápasu tmaňských fotbalistů v prvním kole Berounský deník ve svém
vydání z úterý 26. září 2014 v příspěvku, jehož autorem byl Ivan Sýkora:
Tlach: Uděláme tu nedobytnou tvrz.
V sobotním dopoledni se tradičně odehrál úvodní zápas nové sezóny v Tmani. Duel byl
veden ve svižném tempu, avšak s řadou nepřesností. Ve hře domácích byla znát neúčast
klíčových hráčů středové řady Ryse a Fišera. Hosté přivezli pouze klasickou jedenáctku
rezervního týmu. Po oboustranném oťukávání se v 27. minutě uvolnil na šestnáctce
Nejedlý a přízemní střelou k tyči překonal nového brankáře Štolbu, který přišel do Tmaně
z Chodouně – 0:1. Domácí zareagovali rychle v v 29. minutě centr. L. Fialy pohledným
volejem ze 13 metrů zakončil neobsazený Aduwa – 1:1. V následující minutě nastal úplný
obrat, neboť Smíšek ideálně připravil ze strany míč na hlavu Aduwy, který ze 6 metrů
napnul síť – 2:1. Ve 37. minutě vnikl Kaplan do pokutového území, jenže L. Fiala ve
výtečné šanci neuspěl. Poté přišel tlak Nižboru, jediným výsledkem byla střela V. Matějky
z 23 metrů do břevna. Po změně orazítkoval břevno na druhé straně Kaplan. V 50.
minutě pálil ze 7 metrů Smíšek, brankář Svoboda vyrazil na roh. V 71. minutě pronikl
Kaplan přes tři protihráče a jeho zpětnou přihrávku v malém vápně zužitkoval Potěšil –
3:1. V této době prohrávala hostující rezerva většinu soubojů. V 85. minutě sebral Aduwa
spoluhráči Potěšilovi na penaltě míč a vytěžil pouze roh. Z něho vznikl závar a nabíhající
L. Fiala u opačné tyče ze dvou metrů málem protrhl síť pod břevnem – 4:1. Minutu před
koncem domácí ležérně přišli o míč, dlouhý pas našel v sólu Boubína, ten se nemýlil –
4:2. „Slabší začátek jsme postupně překonali a získali důležité body. Chceme
z domácího hřiště udělat nedobytnou pevnost,“ prorokuje tmaňský trenér Zdeněk Tlach.
„Naše hra nebyla na rozdíl od konečného výsledku špatná. Bylo potvrzeno, že naše
hráčské zdroje jsou nevyčerpatelné,“ glosoval utkání s úsměvnou nadsázkou hrající
trenér Nižbora B Richard Matějka. Sestava TJ VČS Tmaň: Štolba, Sulík, Foltýn, Haas
(75. Hora), M. Fiala, Potěšil (86. Belšán), Kaplan, Smíšek, Hrubý (7. Večeřa), L. Fiala,
Aduwa.
2. kolo – sobota 30. srpna 2014 – 17,00 hodin – FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1
(5:0), rozhodčí zápasu Závora, jediný úspěch Tmaně zaznamenal Fiala Lukáš, 70 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Štolba – Fiala M., Haas, Foltýn, Nový – Hora, Fišer (Piskáček),
Smíšek, Večeřa – Fiala L., Aduwa. Další zápasy 2. kola: TJ Karlštejn – SK Hudlice 3:1,
FK Olympie Zdice B – TJ Chodouň 6:3, SK Nižbor B – TJ Lužce 1:1, TJ Vižina – FK
Svatá 1:2, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ Tetín 1:4, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK
Cembrit Beroun – Závodí 5:7.
3. kolo – sobota 6. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Vižina 4:1 (2:0), střelci
branek: Fiala Miroslav mladší, Potěšil Dominik, Kaplan David, Smíšek Martin, rozhodčí
zápasu Pánek, 50 diváků. Sestava TJ VČS Tmaň: Štolba – Fiala M., Piskáček, Foltýn
(Tlach), Sulík – Večeřa, Kaplan, Haas, Fišer, Potěšil (Nový) – Smíšek. Další zápasy 3.
kola: SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Karlštejn 4:2, TJ Tetín – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 5:2, FK Svatá – TJ Sokol Vysoký Újezd 4:2, TJ Lužce – FK Králův Dvůr B 6:3,
TJ Chodouň – SK Nižbor B 4:0, SK Hudlice – FK Olympie Zdice B 2:0.
Takto byl okomentován výsledek tohoto zápasu na oficiálních webových stránkách TJ
VČS Tmaň:
Ani ve druhém domácím zápase tmaňští fotbalisté nepoznali hořkost porážky a vydřeli
důležitou výhru nad nováčkem soutěže z Vižiny. První poločas vyhrála Tmaň po rychlých
brejcích Fialy M. a Potěšila 2:0. Po změně stran zahodili obrovské šance Smíšek a Haas,
ale zanedlouho domácí své vedení navýšili Kaplanem na 3:0. Hosté z Vižiny posléze
výsledek zkorigovali na rozdíl dvou branek a ještě nastřelili dvě tyče. Konečnou podobu
výsledku určil Smíšek, který napravil své předešlé zaváhání a uzavřel skóre zápasu na
4:1 pro domácí fotbalisty.
4. kolo – neděle 14. září 2014 – 17,00 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň
1:0 (1:0), rozhodčí zápasu Bidšovský, 40 diváků. Sestava TJ VČS Tmaň: Štolba – Fiala
M. (Nový), Foltýn (Tlach), Hora, Sulík – Večeřa, Haas, Smíšek, Potěšil – Aduwa, Fiala L.
Další zápasy 4. kola: TJ Karlštejn – FK Olympie Zdice B 2:0, SK Nižbor B – SK Hudlice
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2:1, FK Králův Dvůr B – TJ Chodouň 7:3, TJ Vižina – TJ Lužce 2:2, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – FK Svatá 5:4, SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Tetín 1:0.
5. kolo – sobota 20. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:3 (2:2), střelci branek: Aduwa Destine, Večeřa Jakub, Haas Radek,
rozhodčí zápasu Krbec, 70 diváků. Další zápasy 5. kola: TJ Tetín – TJ Karlštejn 0:2, FK
Svatá – SK Cembrit Beroun – Závodí 1:9, TJ Lužce – TJ Sokol Vysoký Újezd 2:4, TJ
Chodouň – TJ Vižina 1:4, SK Hudlice – FK Králův Dvůr B 2:0, FK Olympie Zdice B – SK
Nižbor B 1:1.
Pohled na tento zápas z pohledu soupeře jsme našli na webových stránkách TJ Čechie
Nový Jáchymov:
Podle scénářů z posledních zápasů se odvíjel také sobotní dopolední duel na Tmani. Ten
Čechie začala svižně a už v 7. minutě vedla po parádní fotbalové akci. Odeesho Yaqo si
narážečkou vyměnil míč s Paterou, následovala přesná přihrávka a zakončující Žalud
otevřel účet zápasu - 0:1. Po chvilce mířil z trestného kopu nad branku Spurný, na
opačné straně musel vytáhnout pohotový zákrok Juppa po tvrdé střele domácích z 18
metrů. Běžela 25. minuta, Žalud od postranní čáry přesně zacentroval, do jeho
polovysoké přihrávky se „položil" Spurný a jeho hlavička znamenala dvoubrankové
vedení hostů - 0:2. Kdo si myslel, že zápas bude v dalších minutách pro hosty
procházkou, byl i tentokrát na omylu ... Vzápětí sice pálil z dobré pozice nad Volf, poté
v koncovce selhal pro změnu Žalud a když Paterův centr z těžkého úhlu spadl na domácí
břevno, Čechie mohla těchto příležitostí záhy litovat... Domácí snížili ve 35. minutě na
1:2. Stoprocentní šanci chvíli poté spálil v pokutovém území Volf a na řadě tak byl opět
soupeř. Pět minut před přestávkou Tmaň využila nedůslednosti hostů při centrovaném
míči a bylo vyrovnáno - 2:2. Jestliže v první půli chyběl hostům při osobních soubojích a
také před oběma brankami důraz, pak se po změně stran na tomto faktu nezměnilo
vůbec nic. Čechie měla po obrátce sice zpočátku územní převahu, ale k zakončení se
dostávala až příliš upracovaně a s vypětím všech sil. Po Paterově centru hlavičkoval nad
Žalud, stejný hráč pak hlavičkoval vedle v dobré pozici i po přihrávce Spurného. V 73.
minutě předložil krásný pas Spurnému do běhu Odeesho Yaqo, hostující kapitán se
uvolnil, přihrál přesně Žaludovi a ten dokázal, že v noze má mnohem větší cit a napálil
míč do sítě - 2:3. Hosté se z vedení již tradičně dlouho neradovali. Za minutu bylo opět
vyrovnáno, když Tmaň zakončila gólem svůj rohový kop - 3:3. V poslední minutě utkání
ještě nebezpečně zacentroval od střídaček Spurný, ale míč pouze „prosvištěl" přes
houštinu těl až na zadní tyč. Poslední přetažený rohový kop Čechie už na nerozhodném
stavu nic nezměnil.
6. kolo – neděle 28. září 2014 – 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ VČS
Tmaň 5:3 (2:1), branky: Haas Radek – 2, Kaplan David, rozhodčí zápasu Pánek, 90
diváků. Další zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B 6:1, FK Králův Dvůr B – FK
Olympie Zdice B 4:0, TJ Vižina – SK Hudlice, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ Chodouň 4:0,
TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Lužce 5:1, TJ Tetín – FK Svatá 3:1.
Komentář k tomuto zápasu si bylo možno přečíst na webových stránkách SK Cembrit
Beroun – Závodí:
Kladem zápasu bezesporu zůstává, že Cembrit pokračuje ve vítězném tažení. Ale
zdaleka nezopakoval excelentní výkon z předchozích utkání. Především výkonu ze Svaté
byl ten nedělní na hony vzdálen. K dlouhodobě zraněným Fronovi a M. Novotnému se
přidali další dvě absence v základním kádru. Funkcionáři tak zareagovali angažováním
na hostování z Hýskova Lukáše Stejskala a povoláním „starých pušek“ . Na beku
zaskočil zkušený Petr Konopásek, navíc ozdoben na levé paži kapitánskou páskou..
Soupeř z Tmaně postrádal hned pětici hráčů ze základu. O to více bojoval a byl dlouho
vyrovnaným protivníkem. Vstup do zápasu měli domácí ideální. Ve 3. minutě zatáhl
křídelní akci Sládek. Jeho centr brankář hostí jen lehce tečoval k Vydrovi, který pohotově
ze 14 metrů napnul síť – 1:0. Poté byla k vidění celá řada nepřesností v koncovce. Až ve
36. minutě pronikl do šestnáctky Vydra, předložil před bránu Sládkovi, ten ještě posunul
Čížkovi, který zblízka zvýšil na 2:0. Ve 39. minutě z nevinné akce udeřili hosté. Hora
připravil pro Haase, jenž z hranice velkého vápna mířil křižnou střelou k opačné tyči –
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2:1. V 52. minutě přišla chvíle nové posily Lukáše Stejskala. Po závaru v pokutovém
území střílel z 13 metrů. Střela mu sice příliš nesedla, ale prostřelit brankáře Štolbu mezi
nohy se mu podařilo, ten ještě notnou chvíli poté zpytoval svědomí, jak lacinou branku
dostal – 3:1. Tmaň rychle zareagovala. Po dvou minutách využil okénko v obraně a
především nekoncentrovanosti našich beků Haas a ze strany propálil brankáře – 3:2.
Oživení do hry domácích přinesl střídající dirigent Ličík, který přijel opožděně kvůli
pracovním povinnostem. V 61. minutě naběhl na pravé křídlo stoper Klier. Jeho
nepovedený střílený centr se najednou „proměnil“ v nevídanou dalekonosnou střelu a
míč k úžasu všech skončil za zády brankáře. Branka vyvolala ovace u domácích
fanoušků, za coš se jim střelec poděkoval divadelním úklonem. Hosté hned z protiútoku
opět využili domácí euforie. Kaplan unikl všem a propálil mezi nohy vyběhnuvšího
brankáře Eliáška – 4:3. Uklidnění tak přinesla až 78. minuta, kdy zatáhl po straně akci
Sládek a místo očekávaného centru se do míče opřel. Brankáři nezbylo nic, než zalovit v
čeřenu. Za zmínku stojí již jen stoprocentní šance střídajícího Krumholze, který však
hlavou zcela osamocen před zívající brankou netrefil. Nejlepšími hráči Cembritu byli
tentokráte Vydra a Sládek. Utkání dobře odřídil sudí Pánek.
7. kolo – sobota 4. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 0:8 (0:3),
rozhodčí zápasu Šnajdr. Další zápasy 7. kola: FK Svatá – TJ Karlštejn 1:1, TJ Lužce –
SK Cembrit Beroun – Závodí 1:3, TJ Chodouň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:6, SK
Hudlice – TJ Sokol Vysoký Újezd 0:1, FK Olympie Zdice B – TJ Vižina 2:2, SK Nižbor B –
FK Králův Dvůr B 3:4.
Takto viděl zápas s Tetínem redaktor Berounského deníku na stránkách vydání tohoto
deníku v úterý dne 7. října 2014:
Na obou stranách nastoupila torza týmů. Zejména Tmaň si dovolila přepych absence
šesti klíčových hráčů. Určitě lépe se vypořádal i podle výsledku se situací Tetín, neboť
mohl sáhnout do kádru B týmu. Ráz utkání určila již 5. minuta, kdy se Michalík odhodlal
ke střele ze 40 metrů, patřila sice mezi chytatelné, ale přesto skončila gólem – 0:1. Po
chvíli přišla pohledná kombinace mezi Kaňkou a Davidem, před brankou ze čtyř metrů
překopl Bláha. Ve 12. minutě unikl v křídelním prostoru Huml, následoval centr, Kaňka
přeskočil obránce a z 8 metrů zvýšil – 0:2. Ve 14. minutě po akci Krtka zakončoval Kaňka
a z prázdné branky vyhlavičkoval míč K. Piskáček. V 18. minutě našel David ideálně
Kaňku, který obešel i brankáře a zasunul – 0:3. Do konce poločasu pokračoval fotbalový
koncert v režii Hejny a Davida, jenž se hrou viditelně bavil. Navýšení skóre ale postupně
odmítli Huml, Krtek i David. Po obrátce se zdálo, že Tetín usnul na vavřínech a Tmaň
sympaticky projevila snahu o zvrat. Pozorná obrana soupeře však zápletku nepřipustila.
V 58. minutě Bláha spíše centroval a míč z 20 metrů zapadl u opačné tyče – 0:4. V 68.
minutě se zdařila kombinace mezi Krtkem a Kaňkou, z hranice šestnáctky předvedl
David, jak účinné je staročeské bodlo – 0:5. V 70. minutě předvedl Hejna neuvěřitelný
slalom přes pět protihráčů a pod tělem brankáře chladnokrevně skóroval – 0:6. Po chvíli
technickou střelu Davida zastavila tyč. V 77. minutě prudký centr Humla tečoval brankář
a M. Fiala ve snaze odvrátit zavěsil pod víko vlastní branky – 0:7. V 80. minutě pronikl
David, byl zkosen K. Piskáčkem a z nařízeného pokutového kopu Kaňka završil na 0:8.
TJ VČS Tmaň: Štolba, Nový, K. Piskáček, Foltýn, Sulík, Belšán (46. Hrubý), Haas, Hora
(67. Tlach), Večeřa, Potěšil, M. Fiala. TJ a SK Tetín: J. Burián, Michalík, M. Burian,
Pospíchal, Švéda, Huml, Hejna, Krtek, Bláha (69. Hoskovský), David, Kaňka.
Nejlepší hráči: K. Piskáček, M. Fiala – David, Hejna, Michalík, Kaňka.
8. kolo – neděle 12. října 2014 – 16,00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Mázdra, 80 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Štolba – Nový, Hrubý, Piskáček, Večeřa – Potěšil, Haas, Fiala,
Foltýn, Belšán – Hora. Další zápasy 8. kola: TJ Karlštejn – FK Králův Dvůr B 1:4, TJ
Vižina – SK Nižbor B 1:2, TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 5:0, TJ ČECHIE
Nový Jáchymov – SK Hudlice 2:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Chodouň 3:1, TJ
Tetín – TJ Lužce 12:1. Takto byl okomentován výsledek tohoto zápasu na oficiálních
webových stránkách TJ VČS Tmaň:
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Bez trenéra, bez vlastního pomezního a pouze v jedenácti lidech odcestovali tmaňští
fotbalisté k dalšímu zápasu na Svatou. Jednalo se o důležitý zápas se soupeřem, který
se nacházel v tabulce jen o skóre před naším mužstvem. Bohužel k výše zmíněným
problémům se přidali individuální chyby a tři body zůstaly na Svaté, když čestný úspěch
hostů zaznamenal Hrubý. Doufejme, že se situace do dalších zápasů zlepší a tmaňští
fotbalisté uhrají do konce podzimu ještě nějaké body!
9. kolo – sobota 18. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn 2:6 (0:6),
branky: Haas Radek, vlastní, rozhodčí zápasu Knotek 50 diváků. Sestava VČS Tmaň:
Štolba – Hrubý, Hora, Haas, Fiala M. – Nový, Fišer (Belšán), Večeřa, Sulík, Potěšil –
Aduwa. Další zápasy 9. kola: TJ Lužce – FK Svatá 3:1, TJ Chodouň – TJ Tetín 0:8, SK
Hudlice – SK Cembrit Beroun – Závodí 2:5, FK Olympie Zdice B – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 1:7, SK Nižbor B – TJ Sokol Vysoký Újezd, FK Králův Dvůr B – TJ Vižina 9:1.
10. kolo – sobota 25. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2),
branky: Potěšil. Dominik, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Veverka, 50 diváků. Další
zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – TJ Vižina 7:1, TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Králův Dvůr B
1:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – Nižbor B 7:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – FK
Olympie Zdice B 8:1, TJ Tetín – Hudlice 3:2, FK Svatá – TJ Chodouň 4:1.
11. kolo – neděle 2. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:2
(4:2), branky: Kaplan David, Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Špicl, červené karty: Fišer
Ladislav, Kaplan David, 40 diváků. Další zápasy 11. kola: TJ Lužce – TJ Karlštejn 0:9,
SK Hudlice – FK Svatá 1:0, FK Olympie Zdice B – TJ Tetín 0:1, SK Nižbor B – SK
Cembrit Beroun – Závodí 2:2, FK Králův Dvůr B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:5, TJ
Vižina – TJ Sokol Vysoký Újezd 2:3.
12. kolo – sobota 8. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice 0:10,
(0:4), rozhodčí zápasu Pánek, 50 diváků. Další zápasy 12. kola: TJ Karlštejn – TJ Sokol
Vysoký Újezd 4:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Vižina 12:0, SK Cembrit Beroun Závodí – FK Králův Dvůr B 2:5, TJ Tetín – SK Nižbor B 6:2, FK Svatá – FK Olympie
Zdice B 1:6, TJ Lužce – TJ Chodouň 1:1.
13. kolo – neděle 16. listopadu 2014 – 13,30 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ VČS
Tmaň 5:3 (3:0), branky: Haas Radek – 2, Potěšil Dominik, 50 diváků, rozhodčí zápasu
Bidšovský. Sestava VČS Tmaň: Piskáček - Fiala M., Foltýn, Haas, Hrubý - Nový, Štolba,
Večeřa, Sulík - Smíšek, Potěšil. Další zápasy 13. kola: TJ Chodouň – TJ Karlštejn 1:4,
SK Hudlice – TJ Lužce 3:1, SK Nižbor B – FK Svatá 1:0, FK Králův Dvůr B – TJ Tetín
2:1, TJ Vižina – SK Cembrit Beroun – Závodí 0:3, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov 1:3.
Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2014 - 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Nový Jáchymov
Tetín
Králův Dvůr B
Karlštejn
Hudlice
Vysoký Újezd
Lužce
Svatá
Nižbor B
Olympie Zdice B
VČS Tmaň
Chodouň
Vižina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
10
9
7
7
4
4
3
3
2
2
1
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1
1
0
0
1
0
0
3
1
3
2
2
1
1

1
2
3
3
3
6
6
6
8
7
8
9
10
11

58:25
69:29
54:14
53:27
52:22
30:18
27:28
26:45
25:35
18:39
23:43
25:60
20:52
12:55

34
31
30
30
28
21
21
15
13
12
11
8
7
4

Tabulka doma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nový Jáchymov
Tetín
Cembrit Beroun
Karlštejn
Králův Dvůr B
Hudlice
Svatá
Lužce
Vysoký Újezd
Olympie Zdice B
Nižbor B
VČS Tmaň
Chodouň
Vižina

7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
6
7
7
6

6
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
0

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

1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
2
3
5
6

43:17
32:10
29:14
23:7
33:11
10:7
16:22
17:22
13:9
15:17
10:10
15:32
11:27
3:17

18
18
18
15
15
12
10
10
9
8
8
8
6
0

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

0
2
1
2
2
3
4
3
5
5
5
6
5
6

29:11
20:16
26:12
29:15
22:4
14:19
20:11
9:23
8:29
9:38
9:13
8:26
9:25
10:28

16
15
13
13
12
12
9
5
4
4
3
3
1
0

Tabulka venku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Králův Dvůr B
Nový Jáchymov
Karlštejn
Tetín
Vysoký Újezd
Hudlice
Lužce
Nižbor B
Vižina
Svatá
Olympie Zdice B
Chodouň
VČS Tmaň

6
7
6
7
6
7
7
6
7
7
6
7
6
6

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

Statistika – diváci doma / venku
Oddíl

Doma

Venku

Celkem

Cembrit Beroun
Chodouň
Hudlice
Karlštejn
Králův Dvůr B
Lužce
Nižbor B
Nový Jáchymov
Svatá
Tetín

870
310
330
237
500
410
300
820
710
460

400
430
530
500
657
370
450
490
460
520

1270
740
860
737
1157
780
750
1310
1170
980

Tmaň

360

320

680

Vižina
Vysoký Újezd
Olympie Zdice B

360
340
380

385
480
385

735
820
765

Střelci branek
Hráči TJ VČS Tmaň nastříleli v podzimní části III. A třídy ročníku 2014 / 2015 soupeřům
celkem 24 branek – ta poslední pětadvacátá byla vlastní v zápase hraném na domácí půdě
s Karlštejnem. Jednotliví hráči se o ně rozdělili takto: Haas Radek – 6, Potěšil Dominik – 4,

18

Aduwa Destine, Kaplan David – 3, Fiala Lukáš, Hrubý Lukáš – 2, Fiala Miroslav ml., Fišer
Ladislav, Smíšek Martin, Večeřa Jakub – 1. Pro představu o aktivitě našich fotbalistů
doplňme tyto údaje o čelo tabulku střelců III. A třídy. Nejvíce branek na podzim 2014 nastřílel
Martin Žalud z Nového Jáchymova – 19, těsně za ním je s 18 góly Tomáš Kaňka z Tetína a
třetí se 14 vstřelenými brankami je Michal Vlček z Nového Jáchymova. Ještě 4 hráči vstřelili
více než deset branek – 12 jich mají na svém kontě Ondřej Cajthaml a Špert Jiří z Karlštejna
a 11 přesných zásahů soupeřovy branky mají Martin Čížek z berounského Cembritu a Libor
Spurný z Nového Jáchymova.
Z jednání disciplinární komise OFS Beroun
Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Beroun na svém jednání konaném ve
čtvrtek dne 6. listopadu 2014 projednala mimo jiné vyloučení dvou hráčů TJ VČS Tmaň –
Ladislava Fišera a Davida Kaplana – v průběhu zápasu 11. kola III. A třídy Chodouň – VČS
Tmaň hraném v neděli 2. listopadu 2014 v Chodouni, a rozhodla o jejich potrestání takto:
• Fišer Ladislav – stop nepodmíněně na 2 soutěžní utkání – Disciplinární řád – článek
12/2c: Zakázaným způsobem hraje ten, kdo se dopustí porušení pravidla XII číst A
Pravidel fotbalu. Za provinění podle bodu 2. – nedošlo-li ke zranění hráče, které by mělo
za následek jeho odstoupení ze hry, bude potrestán zastavením závodní činnosti na 2
týdny až 3 měsíce, popř. i peněžitou pokutou.
• Kaplan David – stop nepodmíněně na 7 soutěžních utkání – Disciplinární řád – článek
11/3b: Nesportovního chování vůči rozhodčím, delegátům asociace nebo řídícím
orgánům asociace a jejich členům pro výkon jejich funkce se dopustí ten, kdo je hrubě
uráží vulgárními výrazy a činy nebo jim vyhrožuje. Za provinění podle písm. b) bude
potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 6
měsíců, popř. i peněžitou pokutou.
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Porovnání umístění a bodového zisku TJ VČS Tmaň po podzimní části, se kterým
nastupovali v posledních letech do jarních bojů v III. A třídě
Na jaře 2008 postoupili fotbalisté VČS Tmaň z druhého místa ve IV. A třídě ziskem 44
bodů společně se suverénním Srbskem (61 bodů) do III. A třídy. Po podzimní části III. A
třídy ročníku 2008 / 2009 zápasů hraných na podzim 2008 byli naši fotbalisté se 4 body
za jedno vítězství a jednu remizu při poměru branek 12:41 na chvostu tabulky na
předposledním místě s jednobodovým náskokem na poslední Kublov a s osmibodovou
ztrátou na dvanácté Broumy. V této části soutěže nastříleli soupeřům nejméně branek –
o 6 více nastřílely Broumy a Hýskov.
Po podzimní části ročníku 2009 / 2010 zápasů hraných na podzim 2009 byli fotbalisté se
13 body a poměru branek 32:27 celkově na jedenáctém místě a měli převahu osmi bodů
na dvanácté Srbsko, 9 bodů na třináctý Vysoký Újezd a 12 bodů na poslední
Chrustenice.
Po podzimní části ročníku 2010 / 2011 zápasů hraných na podzim 2010 byli fotbalisté
VČS Tmaň se ziskem 20 bodů a poměru branek 31:24 na velmi dobrém šestém místě.
Po podzimní části ročníku 2011 / 2012 zápasů hraných na podzim 2011 byli naši
fotbalisté v pohodě ve středu tabulky na devátém místě se ziskem 17 bodů a poměru
branek 30:27.
Po podzimní části ročníku 2012 / 2013 zápasů hraných na podzim 2012 byli naši
fotbalisté se ziskem 12 bodů při poměru branek 30:41 na 11. místě ze čtrnácti účastníků.
Po podzimní části ročníku 2013 / 2014 zápasů hraných na podzim 2013 byli fotbalisté
VČS se ziskem 7 bodů a poměrem branek 23:51 na posledním čtrnáctém místě se
ztrátou dvou bodů na Mořinu, Libomyšl a Svatou.
Některá statistická NEJ ze zápasů III. A třídy hraných na podzim 2014
z pohledu fotbalistů VČS Tmaň
Naši fotbalisté obdrželi nejvíce branek – 60, o pět více než poslední Vižina a o osm více
než předposlední Chodouň.
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Zápasy našich fotbalistů vidělo nejméně diváků – celkem 680. O 55 diváků více se přišlo
podívat na zápasy Vižiny a o 57 více na zápasy Karlštejna.
Naši fotbalisté obdrželi při zápasech na domácím hřišti nejvíce branek ze všech mužstev
– celkem 32, o pět méně – 27 doma inkasovala Chodouň a o deset méně 22 branek
obdrželi doma fotbalisté Svaté a Lužců.
Nejvyšší porážku 0:10 utrpěli ve 12. – předposledním podzimním kole doma s Hudlicemi,
a aby toho nebylo málo – třetí nejvyšší porážku 0:8 jim nadělil také doma Tetín – a to
bylo uprostřed soutěže v sedmém kole. Šestku dostali také doma – v devátém kole od
Karlštejna. Pouze druhou nejvyšší prohru 9:1 utrpěli naši hráči při zápase venku – to bylo
hned v úvodu ve druhém kole na hřišti FC Králův Dvůr B.
Jediná dvě vítězství získali fotbalisté VČS Tmaň hned v úvodu soutěže – v prvním a ve
třetím kole – ta druhá výhra byla zatím v tomto ročníku působení ve III. A třídě výhrou
poslední.

Tmaňští fotbalisté začínají na jaře v Nižboru a končí doma se Zdicemi
14. kolo – neděle 22. března 2015 – 14,00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1).
15. kolo – sobota 26. března 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Králův Dvůr B.
Výsledek zápasu na podzim 2014: FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1 (5:0).
16. kolo – sobota 4. dubna 2015 v Řevnicích – 16,30 hodin – TJ Vižina – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2014: Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
Vižina 4:1 (2:0).
17. kolo – sobota 11. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – Sokol Vysoký Újezd.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň 1:0 (1:0).
18. kolo – neděle 19. dubna 2015 – 17,00 hodin – TJ ČECHIE Nový Jáchymov - TJ VČS
Tmaň. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov
3:3 (2:2).
19. kolo – sobota 25. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit Beroun –
Závodí. Výsledek zápasu na podzim 2014: SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ VČS Tmaň
5:3 (2:1).
20. kolo – sobota 2. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 0:8 (0:3).
21. kolo – sobota 9. května 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Svatá. Výsledek
zápasu na podzim 2014: FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1).
22. kolo – sobota 16. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn 2:6 (0:6).
23. kolo – neděle 24. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Lužce – TJ VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2).
24. kolo – sobota 30. května 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Chodouň.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:2 (4:2).
25. kolo – neděle 7. června 2015 – 17,00 hodin – SK Hudlice – TJ VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK Hudlice 0:10, (0:4).
26. kolo – sobota 13. června 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Olympie Zdice B.
Výsledek zápasu na podzim 2014: FK Olympie Zdice B – TJ VČS Tmaň 5:3 (3:0).
Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na domácí zápasy TJ VČS Tmaň!
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