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Pozvánka na Dětský den 2015
Obecní úřad ve Tmani a společenské organizace působící v obci:
Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň,
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň, Občanské sdružení VRTULE,
a
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
zvou všechny děti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík a jejich rodiče na

DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční

,

v sobotu dne 30. května 2015.
Program:

Dopoledne od 10:00 hodin v areálu SDH Tmaň se můžete těšit na:
• zábavné soutěže pro děti různého věku;
• odměny;
• skákací hrad;
• ukázku práce mladých hasičů.
Odpoledne od 17:00 hodin v Lipkách na Louníně na Vás čeká:
• jízda na koních pana Trojana;
• ukázka hasičské a vojenské techniky;
• táborák s opékáním špekáčků;
• ukázka akčních scén v provedení členů občanského sdružení Klubu 1938
– Četnická stanice Habersbirk z Habartova (německy Habersbirk), okres
Sokolov, kteří se specializují na ukázky četnické práce za I. republiky.
Pro děti je připraveno občerstvení zdarma.
Doprava na Lounín je zajištěna vozidlem SDH Tmaň
– odjezd v 16:30 hodin od Obecního úřadu Tmaň.
Na hojnou návštěvu dětí a rodičů se těší pořadatelé!
Zvládneme to bez aut?
Nechte svá auta doma a oslavte s námi Dětský den bez aut!

Výroční členská schůze MS HORA Tmaň
V sobotu 11. dubna 2015 se konala na Louníně výroční členská schůze Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň, která hodnotila svoji činnost v roce 2014 a přijala plán práce na rok
letošní. V tomto vydání OBZORU přinášíme základní dokumenty z tohoto jednání. Jednání
výroční členské schůze se řídilo tímto programem:
1. Zahájení, vystoupení dětí ze Základní školy ve Tmani, organizační věci.
2. Zprávy o činnosti v roce 2014 (zpráva předsedy sdružení, mysliveckého hospodáře,
finančního hospodáře a kynologa) a zpráva revizní komise.
3. Transformace mysliveckého sdružení na myslivecký spolek zapsaný u Registračního
soudu, schválení nových stanov, Provozního řádu a sídla spolku, zadavatele
registrace a statutárních funkcionářů spolku (předseda, místopředseda a myslivecký
hospodář).
4. Seznámení s plánem práce a rozpočtem na rok 2015.
5. Diskuse a předání ocenění.
6. Usnesení z jednání výroční členské schůze.
7. Závěr.
Zpráva o činnosti MS HORA Tmaň přednesená jeho předsedou Antonínem Plátěnkou
Naše sdružení má k dnešnímu dni celkem 27 řádných členů, z čehož 3 členy bez oprávnění
k držení střelné zbraně, 1 čekatele na členství – pana Josefa Hoška, stálé honce a příznivce,
a to paní Zbuzkovou, paní Plátěnkovou, pana Celtu, pana Motyku, pana Tomáše Veselého a
pana Davida Faita. Dále máme dva adepty, a to Ondřeje Svobodu a Ladislava Kováče ze
Zdic. Činnost sdružení řídí devítičlenný výbor a na chod sdružení dohlíží tříčlenná revizní
komise. Výbor zajišťuje organizačně chod a práce ve prospěch sdružení. Schází se na
schůzích minimálně jednou měsíčně a účast členů výboru je dobrá.
Na posledních jednáních výboru byla projednávána i potřeba vyhovět ustanovení zákonu č.
89 / 2012 Sb. – novému občanskému zákoníku. Pro nás z toho vyplývá povinnost
transformace našeho sdružení na spolek. K tomu je třeba podat písemnou žádost s dalšími
doklady k Registračnímu soudu v Praze. Pro zjednodušení navrhuje výbor, aby zmocněncem
jsem byl zvolen já, tj. předseda Plátěnka Antonín. Dále výbor navrhuje za sídlo spolku zdejší
náš klub s adresou Lounín 3.
V novém občanském zákoníku je spolkům věnovaná pasáž dílu 3 – Právnické osoby – oddíl
2 – pododdíl 2 – Spolek - §§ 214 – 302. V souladu se zde uvedenými podmínkami pro
existenci spolků musíme schválit nové Stanovy spolku a upravený Provozní řád, který
v podstatě představuje naše dřívější vnitřní směrnice. Registrací spolku a nových Stanov
spolku u Registračního soudu se stáváme následníkem našeho – potom již bývalého
mysliveckého sdružení se vším, co s tím souvisí. To znamená, že i funkcionáři zůstávají ve
svých funkcích až do roku 2018, kdy proběhnou řádné volby na dalších pět let.
V nových stanovách je sice dle nového občanského zákoníku statutárním zástupcem spolku
jeho výbor, ale my navrhujeme, aby za spolek na veřejnosti vystupovali tito naši funkcionáři:
předseda, místopředseda a myslivecký hospodář. Dále je ve stanovách dán maximální počet
členů spolku, a to je 30 členů. O tomto počtu členů jsme přesvědčeni, že odpovídá naší
honitbě.
V navrhovaném Provozním řádu, který jste společně s návrhem Stanov obdrželi v předstihu,
se mění proti minulosti povinnost, aby všichni členové byli členy Českomoravské myslivecké
jednoty, dále aby noví členové při podání žádosti o členství ve spolku dali současně čestné
prohlášení, že nejsou členy v jiném spolku a ani o něj neusilují. Vzhledem k nárůstu cen ve
všech směrech navrhujeme zvýšení ročního členského příspěvku z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč.
To jsou ty největší změny, které jsou obsaženy ve schvalovaném Provozním řádu.
Jsme přestárlou organizací a nejhorší na této skutečnosti je fakt, že nevidím velké zlepšení
v blízké budoucnosti. Faktorů, proč tomu tak je, je celá řada – ať už se jedná o cenovou
dostupnost pro mladé myslivce či legislativní problémy. Nesmíme však ani zapomínat na
naši malou péči o výchovu dětí a mládeže v tomto duchu v minulosti. Chci zdůraznit slovo
minulost, protože díky aktivitám našich děvčat se podařilo založit kroužek mladých přátel
přírody „Koloušci“, zatím v počtu 16 dětí. Kroužek se schází jednou za čtrnáct dní, vždy
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v pátek od 16:00 hodin srazem zde v našem klubu. Kroužek má zpracovanou náplň své
činnosti, s jejímiž hlavními body nás jistě v diskusi některá z vedoucích seznámí. Nám
dospělcům zbývá jen jim popřát hodně úspěchů, vytrvalost a přislíbit všestrannou pomoc.
Díky pochopení Obecního úřadu ve Tmani jsme získali na činnost kroužku finanční podporu
ve výši deset tisíc korun a náš rozpočet počítá také s náklady pro činnost dětí. Žádost o
podporu kroužku vyslyšela i akciová společnost Vápenka Čertovy schody a přispěla stejnou
částkou. Chci z tohoto místa vyjádřit přesvědčení, že učiníme maximum pro zdárnou činnost
tohoto kroužku.
Jinak pokud si uvědomíme skutečnost, že po sedmdesátce je náš člen zbaven pracovní
povinnosti pro sdružení, pak zjistíme, že za pár let bude větší polovina člen této povinnosti
zproštěna. Nároky na zajištění chodu sdružení však zůstanou. Pokud se tento stav
v nejbližší době nezmění, pak se budeme nuceni poohlédnout i po nemyslivcích, kteří budou
ochotni nám pomoci. Samozřejmě, že tato záležitost bude řešena na pracovních schůzích
s ohledem na potřeby jednotlivých skupin. Pokud jsem zmínil brzkou dobu, pak máme pro
nejbližší léta ještě čas s tímto stavem něco udělat. V současné době jsme uzavřenou
organizací pro všechny případné žadatele na základě usnesení členské schůze z července
2012. Tentýž problém je i se stavem porybných na námi spravovaném rybníku ve Tmani.
v současné době máme porybné pod vedením pana Zbuzka, a to pány Foltýna, Vondrku a
Motyku. Jaroslav Karmazín jako další porybný je časově zaneprázdněný a tak je porybným
značně sporadickým. Nicméně bylo vydáno 12 legitimací opravňujících provádět kontrolu
rybníka v době rybolovu, ale hlavně v nočních hodinách, kdy prokazatelně dochází
k pytlačení. Žel, evidovaných kontrol je poměrně málo, a to se musí změnit. Je však nutné
připomenout, že kontroly by měly probíhat minimálně ve dvojicích, a to z důvodů bezpečnosti
a případného svědectví. Úklid okolí rybníka po paní Chodové převzal pan Motyka za
bezplatnou povolenku s pravidly jako pro ostatní. Skutečností však je, že za výsledky
hospodaření na rybníku si zaslouží poděkování všichni, kdo se nějakou měrou o ně přičinili,
včetně prodeje povolenek.
Letošní brzké jaro nám umožnilo zahájit rybářskou sezónu od 1. dubna. Zahájení proběhlo
bez rybářských závodů, které jsme zavrhli již dříve. Plánujeme pouze zase „Sranda závody
na Louníně“ někdy během léta.
Nyní pár slov k zhodnocení plnění úkolů během předchozího roku 2014, jak jsme si před
rokem odsouhlasili. Vyjádřeno v číslech, pak jsme měli odpracovat pro sdružení celkem 3354
hodin. Ve skutečnosti jsme toto číslo překročili o více jak 1000 hodin. Celkem jsme
odpracovali na brigádách a pro myslivost 5124 hodin. Je to úctyhodné číslo, zvláště proto, že
náš průměrný věk je opět o něco vyšší.
Aniž jsme se stačili pořádně rozhlédnout, máme za sebou druhý rok od podpisu nové
nájemní smlouvy. Naše myslivost se mění tak rychle, že to mnohdy nestačíme ani plně
vnímat. Jedná se hlavně o změny legislativních zákonů s myslivostí souvisejících. V návrhu
na usnesení s tímto počítáme. Mění se vyhlášky nebo jsou důsledněji vyžadovány Krajskou
veterinární správou, a do toho ještě vstupují různé tlaky z Evropské unie. Mám na mysli
návrhy na omezení možností držení střelných zbraní nebo diskuse na téma, co je původní a
co nikoliv. Ať je to v oblasti živočišné či rostlinné. Nikdo však neřeší zásadním způsobem
nešvary, které naši činnost značně znehodnocují. Mám na mysli svévolné jízdy motocyklů,
čtyřkolek, ale i koní po zemědělských kulturách bez ohledu, zda tuto poškozují či ne.
I to je jeden z důvodů omezení vjíždění do honitby motorovými vozidly mimo účelové
komunikace kromě výjimek, které jsou dány v Provozním řádu. V uplynulém roce se podařilo
uskutečnit řadu pozitivních věcí. Jako příklad lze uvést realizaci odchovu bažantů a koroptví,
včetně dotovaných podpůrných opatření na ochranu této zvěře a podmínek pro ni ve volné
přírodě. Letos musím opravit dvě odchovávací voliérky pro koroptve. Zbudujeme ještě jedno
lapací zařízení na divočáky v blízkosti posedu v úseku Chodouně.
Trochu nyní zabrousím do sféry mysliveckého hospodáře, který nás následně seznámí
s výsledky za hospodářský rok. Já se zmíním o statistických údajích v odlovu černé zvěře.
Od 1. ledna do 31. prosince 2014 jsme ulovili 65 kusů oproti roku předcházejícímu, kdy bylo
odloveno 84 kusů. Z tohoto statistického údaje vyplývá, že se nám daří zvyšující se stavy
divočáků v naší honitbě úspěšně eliminovat. Svědčí o tom i skutečnost, že škody na polích
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jsou letos zatím minimální v porovnání s lety minulými. Obdobou bylo i radikální snížení
stavu zvěře mufloní v minulosti. Letos však se do naší honitby nastěhovali snad mufloni
z celého okresu. Osetí na naše poměry velké plochy řepky je příčinou soustředění jak zvěře
srnčí, tak i mufloní. Do toho všeho stále houstnoucí doprava, včetně té nákladní, a je
problém na světě. Od ledna letošního roku jsme již přišli odhadem o minimálně 10 kusů srnčí
zvěře, kdy se to ani většinou nedovíme, pokud u toho není Policie České republiky. Střet
s nákladním kamiónem nad Chodouní se stal s tlupou muflonů, a žel – z tohoto střetu byly
minimálně dva kusy vážně zraněny na bězích. Požádali jsme tudíž Městský úřad Beroun o
mimořádný odlov těchto zraněných kusů. Jeden kus byl sice dohledán sice živý, avšak již
bez možnosti pohybu. Přítomnost několika mufloních tlup decimuje vzešlou řepku a tak se
snažíme zabránit škodám plašením této zvěře. Toto zajišťuje již měsíc skupina Lounín, a
bohužel ne vždy úspěšně. Mufloni si zkrátka dělají z nás tak trochu legraci. Kdybychom je
však neplašili, byly by škody obrovské. Při sestavování plánu lovu spolupracujeme s HS naší
honitby tak, aby tento byl HS akceptován jak to vyžaduje nová zákonná úprava. Do této
spolupráce je do budoucna nutné zapojit včas i Zemědělské družstvo, aby se oseté plochy
jednou plodinou více rozmělnily a aby se okolo lesa sely pruhy nízké plodiny s cílem zvýšení
naděje na úspěšný odlov především zvěře černé. Na případný sanitární odlov toho
poraněného kusu muflonka máme již povolení, a tak ten, kdo se tomu bude chtít věnovat,
nechá si to zapsat do povolenky. Při tomto odlovu je nezbytné takový kus předložit na
Louníně k prohlídce a následně jej musíme dovézt na veterinu k posouzení veterinářem,
který sepíše o tomto odlovu protokol. Nicméně ta zvěř strádá, a bylo by záslužné jí to zkrátit.
Co se týče drobné zvěře, jak jste již byli dříve informováni, máme objednaná opět jednodenní
kuřata jak bažantů, tak koroptví a kachen.
Velice pěkné velké voliéry vybudoval pan Šimek, a pokud se nic nezmění, pak počítá
s realizací velkých vypouštěcích voliér v zalesněné části svých pozemků. Tam budeme
muset pomoci hlavně my po předchozí dohodě.
Daří se budováním nových posedů, kazatelen, krmelců a skladů krmení zkvalitňovat úroveň
našich mysliveckých zařízení. Nesmíme však zapomínat na předchozí písemné
odsouhlasení vlastníka s jejich zhotovením a nesmíme zapomínat na to, že nepotřebná
zchátralá zařízení je třeba včas zlikvidovat. Nový občanský zákoník nás staví do polohy
zodpovědné osoby při případném zranění jiných osob, které nemají s myslivostí co do činění.
Díky pochopení vedení akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody můžeme
podstatně více věnovat zázemí potřebného pro řádný provoz honitby. Pokračuje dobrá
spolupráce s oběma společnostmi, s obecními úřady, se zemědělci hospodařícími právě
v naší honitbě. Za pochopení a vstřícnost jim náleží poděkování. Jsme přesvědčeni, že
obdobnou spolupráci v budoucnu uskutečníme i s městem Zdice.
Jistě jste zaznamenali zásadní změnu v našem plánování, kdy jsme přešli od rozpracování
plánu na jednotlivce k plánování skupinovému, a tím i posilujeme nejen pravomoci
úsekových hospodářů, ale také jejich zodpovědnost za jejich plnění.
Pro letošní rok počítáme opět s nákupem kuřat bažantů a koroptví z Litně v počtech let
minulých, včetně kachňat z Třeboně či Klatov, jak bylo zmíněno dříve. Je předpoklad, že
opakovaně požádáme o dotace na odchov koroptví, zvěřinová políčka, odchytové zařízení a
další, které ještě pro nás lze uplatnit.
Na úseku společenského života jsme stejně jako v minulých letech zajistili tradiční
myslivecký ples, spolupracovali jsme při organizaci Dětského dne ve Tmani a Chodouni, a
podařilo se přispět zvěřinou do tombol společenských organizací a obcí. V plánu na příští rok
počítáme s obdobnými akcemi jako v roce minulém. V roce 2014 jsme se se ctí zhostili
pořadatelské organizace okresní výstavy trofejí se sněmem Okresního mysliveckého svazu
na závěr.
Na dnešní výroční schůzi jsme předpokládali, že nám vyčerpávajícím způsobem podá
zprávu o novinkách v legislativě a o požadavcích na nás náš stálý host MVDr. Miška, ale žel
– i on se omluvil a tak se ho pokusím zastoupit. Zmíním se však pouze krátce o některých
věcech – především o povinnosti platící pro nás i v letošním roce – jedná se o povinnost
odevzdávat vzorky trusu z odlovených kusů spárkaté z každého katastru jako v roce
loňském. Další povinností je, že uhynulý kus divočáka se musí nahlásit na veterinu, do 50 kil
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tam i dopravit a nad 50 kg zajistit likvidaci prostřednictvím kafilérie. Jedná se divočáky
sražené autem a podobně. Je to z důvodů sledování výskytu či nevýsknu moru plesat a
moru prasat afrického, který je ještě horší. Pro informaci mi MVDr. Miška sdělil dva důležité
poznatky. V minulém roce se u vzorků na svalovce našlo pět pozitivních na trichinelózu a ze
vzorků barvy je prokázáno, že 33 % je pozitivních na Aujeszkyho chorobu, která je
nebezpečná jak pro psy, tak pro lidi bezprostředně při vyvrhování zvěřiny. Později snad již
ne. Jedná se o virové onemocnění, které je pro psy smrtelné a nakaženému není pomoci, a
většinou do dvou dnů přijde pes pryč. Člověk se může též nakazit, avšak s příznaky chřipky
s možnými trvalými následky. Není tudíž nic lepšího, než že při vyvrhování zvěře použijeme
latexové rukavice. První čtvrtinu roku jsme hlavně brigádničili, a ty „nej“ práce máme téměř
hotové. Do návrhu usnesení jsme dali navýšení ročního příspěvku na člena na dva tisíce
korun. Důvodem je nárůst cen a hlavně finanční polštář pro případné řízení ve věci škod
způsobených zvěří na plodinách. S finančním rozborem našeho hospodaření nás seznámí
ve své zprávě finanční hospodář Karel Zbuzek a s výsledky chovatelskými a loveckými nás
seznámí myslivecké hospodář Karel Červenka starší, se zprávou kontrolní komise vystoupí
její předseda pan Sobotka. Se stavem naší kynologie a střelectví nás seznámí náš referent
Vladimír Hošek.
Závěrem hodnocení naší činnosti konstatuji, že všechny skupiny si řádně plnily povinnosti
plynoucí pro ně z plánu práce minulého roku a v mnoha případech se udělalo více, že jsme
plánovali. To je důvodem k předání knižního daru několika jednotlivcům jako malé ocenění
jejich práce pro myslivecké sdružení v jednotlivých skupinách za rok 2014. Jsou to:
Stanislava Hrudková a Vendula Plátěnková za práci s dětmi, Jiří Hurcík na nácvik Halali,
Marek Černovský, Vladimír Hošek a Jan Plátěnka za obětavou práci pro myslivost. Jsem
rád, že mohu konstatovat, že i přes některé méně přívětivé skutečnosti můžeme být s rokem
2014 spokojeni. Za jeho výsledek vám všem patří poděkování a končím svoji zprávu
s přáním hezkého prožití lovecké sezóny pozdravem „Myslivosti zdar!“.
Zpráva o činnosti kroužku „Koloušci“ při Mysliveckém sdružení HORA Tmaň
Od začátku října 2014 se opět scházíme s dětmi ve druhém ročníku fungování mysliveckého
kroužku mladých přátel přírody „Koloušci“ při Mysliveckém sdružení HORA Tmaň. Interval
schůzí zůstal stejný jako v roce 2014, tzn. jednou za dva týdny vždy v pátek od 16:00 do
18:00 hodin.
Na konci října 2014 jsme uskutečnili návštěvu faremního chovu jelení a daňčí zvěře v Litni,
kde jsme byli mile uvítáni. Při této exkurzi nám byli průvodci myslivecký hospodář
Mysliveckého sdružení Liteň, pan Antonín Pecánek a majitel pan Rudolf Fiřt. Děti byly
svědky právě probíhající říje daňčí zvěře (bojů mezi samci, které mohly bezprostředně
pozorovat), a doznívající říje jelení zvěře (bylo slyšet troubení jelena). Dětem se mimo jiné
také líbil volný pohyb mezi zvěří, kterou mohly přímo krmit tvrdým pečivem nebo jablky. Pro
děti, ale i pro nás, to byl krásný zážitek v hezkém prostředí.
Důkazem, že někdy něco nikoli naší vinou nevyjde zcela přesně, jak jsme měli naplánováno,
byla následující akce. V době adventní jsme se chtěli s dětmi zúčastnit zábavného a
soutěžního programu Okresního mysliveckého sdružení Beroun pořádaného na Husově
náměstí v Berouně ve spolupráci s Městským úřadem v Berouně. Na místo konání jsme dle
instrukcí dorazili včas – ale tam jsme se dozvěděli, že tento program právě končí. Děti jako
cenu útěchy dostaly od pořadatelů nějaké věci s mysliveckou tématikou. Zřejmě došlo
k informačnímu šumu, jelikož my jsme postupovali podle informací od OMS Beroun, ale
zástupkyně Městského úřadu v Berouně nám po dotazu sdělila, že čas konání byl posunut a
Informace prý byla předána i Okresnímu mysliveckému svazu v Berouně, my jsme však tuto
Informaci neobdrželi. Z toho pro nás vyplývá poučení, že příští rok si musíme termín konání
akce ohlídat raději sami.
Během našich schůzek jsme podnikli sběr žaludů pro zimní přikrmování zvěře, zakládání
krmiva do krmných zařízení pro zvěř během doby přikrmování, návštěvy mysliveckých
pozorovacích zařízení, určování stop zvěře, pozorování zvěře dalekohledem a také jsme byli
seznámeni s mysliveckým troubením signálů při honech, troubením na nástupu a výřadu
včetně poct ulovené zvěři podle druhů a troubením ukončení honu. Ukázka byla spojená
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s příjemným povídáním o mysliveckých hudebních nástrojích, kterého se zhostil člen našeho
mysliveckého sdružení pan Jiří Hurcík mladší.
Naše schůzky a témata na nich probíraná jsme směřovali k účasti v soutěži Zlatá srnčí trofej,
která se letos koná v Chyňavě dne 30. května 2015, ale bohužel jsme zjistili, že termín
konání se kryje s termínem konání Dětského dne ve Tmani, jehož spolupořadatelem je i
naše myslivecké sdružení, a tudíž se soutěže zúčastní pouze jednotlivci, kteří budou mít
zájem, a to se svými rodiči. Ostatní se zřejmě zúčastní Dětského dne a vedoucí kroužku
budou také pomáhat při pořádání Dětského dne. Je škoda, že se termíny obou akcí
překrývají, protože pro některé členy kroužku by to byla poslední příležitost prověřit si své
znalosti z myslivosti a přírody, jelikož jsou tento rok pro svůj věk v kroužku naposledy. Příští
rok bychom se soutěže o Zlatou srnčí trofej chtěli opět zúčastnit, tak si přejeme, aby to
s výběrem termínu dopadlo lépe, než letos.
Na jaře s dětmi provedeme asanaci vybraných krmných zařízení. Při pochůzkách v terénu
budeme průběžně uklízet odpadky. V létě máme opět naplánovaný pobyt v přírodě v Lipkách
na Louníně, jen to tentokrát nebude celý víkend, ale pouze z pátku na sobotu formou
přespání pod širým nebem. Opět bychom chtěli uskutečnit ve spolupráci s členy
Mysliveckého sdružení HORA Tmaň praktické ukázky některých činností myslivců při výkonu
práva myslivosti. Průběžně celý rok bude probíhat vzdělávání dětí ohledně myslivosti a
přírody.
Za kroužek „Koloušci“ s přáním „Myslivosti zdar!“ Stáňa Hrudková a Vendula Plátěnková

I.

II.

Usnesení z výroční členské schůze Mysliveckého sdružení HORA Tmaň
a Honebního společenství konané 11. dubna 2015
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti sdružení za rok 2014;
2. s plánem práce na rok 2015 včetně rozpočtu;
3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy včetně odměny 5.000,- Kč za
zkoušky lovecké upotřebitelnosti po roce praxe panu Krátkému dle předloženého
rozpisu kynologa sdružení;
4. s podáním žádosti na Středočeský krajský úřad o dotace na odchov koroptve a
další dotační tituly;
5. s nákupem jednodenních bažantích a koroptvích kuřat v Litni a čtyřtýdenních
kachňat březňačky v počtech minulých let;
6. s vybudováním lapacího zařízení na černou zvěř v oblasti Chodouně;
7. s plánem práce kroužku mladých přátel přírody přednesenou vedoucí kroužku;
8. s návrhem na transformaci sdružení na spolek a jeho registrace u Registračního
soudu, a to:
a) nové stanovy podepsané všemi členy, nyní již spolku se shodným
názvem;
b) novelizovaný Provozní řád spolku s podpisy všech členů Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň;
c) adresa sídla spolku: Lounín 3 s písemným souhlasem majitele;
d) pověření předsedy spolku provést jeho registraci;
e) schválení statutárních funkcionářů spolku (předseda, místopředseda,
myslivecký hospodář);
9. s návrhem výboru na ocenění členů u příležitosti zhodnocení práce za rok 2014;
10. s návrhem delegátů na okresní sněm Českomoravské myslivecké jednoty, a to
pan Perlinger a pan Plátěnka Jan.
Výroční členská schůze ukládá výboru mysliveckého sdružení:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Ve spolupráci s vlastníky pozemků, obecními úřady, Okresním mysliveckým
svazem v Berouně a Středočeským krajským úřadem zajistit odchov bažantů,
koroptví a kachen v počtech roku 2014.
3. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského úřadu
na odchov koroptví.

6

III.

4. Nadále spolupracovat se Základní školou ve Tmani a podpořit činnost „Mladých
přátel přírody“.
5. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (myslivecký ples, Poslední leč, Den
dětí atd.).
6. Zajistit zdárný průběh rybářské sezóny ve Tmani od 1. dubna 2015 a v létě
rybářské závody na Louníně.
7. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiv pro zimní přikrmování zvěře.
8. Spolupracovat s honebním výborem Honebního společenství při sestavování
plánů chovu a lovu.
9. Do následující pracovní členské schůze udělat rozbor a členské schůzi předložit
návrh na opravy, budování nových a likvidaci starých a nepotřebných
mysliveckých zařízení.
Výroční členská schůze ukládá Kontrolní komisi:
1. Průběžně během roku provádět kontroly všech zodpovědných funkcionářů a
všech činností zabezpečujících řádnou péči o honitbu a zvěř v ní.
Plán práce Mysliveckého sdružení HORA Tmaň

Společné akce
1. Zajistit na základě dohody s obecními úřady průběžný celoroční úklid odpadků z příkopů,
lesa a podobně – celoročně po skupinách.
2. Zajistit průběžný pořádek v okolí Veského rybníka.
3. Organizačně zajistit rybářskou sezónu ve Tmani od 1. dubna 2015 a rybářské závody na
Louníně.
4. Zajistit v celé honitbě asanaci krmných a odchovávacích zařízení včetně vnadišť.
5. Zajistit odchov bažantů, koroptví a kachňat včetně zdárného vypuštění do honitby.
6. Organizačně se podílet na zajištění oslav Dne dětí.
7. Zajistit v rámci tradiční spolupráce s akciovými společnosti Vápenka a Velkolom čertovy
schody a Zemědělským družstvem Bykoš úklid přístupových komunikací a po dohodě
sběr kamene na poli.
8. Uskutečnit tradiční myslivecký ples v lednu 2015.
9. Každý poslední čtvrtek v měsíci se uskuteční schůze výboru od 19:00 hodin na Louníně.
Členské schůze se během roku uskuteční 6x dle potřeb. Zvaní zajistí úsekoví hospodáři.
10. Zabezpečit pravidelné a dostatečné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
11. Zajistit zásadní pomoc při zřízení vypouštěcí voliéry u pana Šimka dle jeho pokynů.
Plán pro skupinu Lounín
1. Opravy mysliveckých zařízení.
2. Opravit dřevěné části vypouštěcích voliér (3 kusy).
3. Vizuálně oddělit odchovávací voliéru.
4. Likvidace nepotřebných zařízení.
5. Zhotovení nových jeslí pro srnčí pod Višňovkou.
6. Dokončení venkovních úprav skladu krmení v Lukách.
7. Asanace všech krmných zařízení včetně odchovávacích voliér.
8. Zhotovení posedu pod Vinicí nad borovičkami ve Slavíkách.
9. Vybudování nové lávky na ostrov na Jezdičáku a likvidace staré.
10. Vybudování nového skladu krmení ve Světicích a likvidace starého.
Plán pro skupinu Tmaň
1. Opravy stávajících mysliveckých zařízení a likvidace nepotřebných (oprava pasedu na
Lázu u lesa a likvidace posedu u potoka).
2. Zhotovení nového posedu nad Mytkama a likvidace starého.
3. Zajištění krmné základny pro období zimního strádání 2015 – 2016.
4. Zhotovení jeslí a posedu – žebříku v oblasti bývalého ČSAD.
5. Rozmístění koroptvích bud pro zimní přikrmování a jejich úklid.
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6.
7.
8.
9.

Oprava žebříku u kazatelny na Depónii.
Obnova umělé nory pod Bubny.
Zhotovení a osazení 20 kusů berliček pro dravce.
Vybudování nového velkého zásypu u Jezdičáku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plán pro skupinu Chodouň
Oprava stávajících mysliveckých zařízení – každý ve svém úseku.
Zhotovení 1 lapacího zařízení na divočáky v oblasti Háje.
Dokončení kazatelny pod Vyšebohy.
Zhotovení 2 kusů koroptvích bud a 2 kusů napajedel na Hájích.
Oprava voliér pro odchov bažantů a koroptví.
Obnova umělé nory na Studeném.
Čištění studánek a napajedel.
Zajištění krmné základny na zimu 2015 – 2016.
Zajištění střelnice při oslavách Dětského dne v Chodouni.

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení
mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši myslivce pocitem uspokojení nad tím,
že jeho práce pro přírodu není zbytečná, ale naopak záslužná činnost vedoucí k zachování
všech nenahraditelných funkcí životního prostředí. Není jistě pro žádného neznámou,
že porušení kterékoliv ze složek ekosystému může vést k jeho celkovému zhroucení
a jestliže tedy člověk svojí civilizační činností mění tyto podmínky, zcela zákonitě je
povinností opět člověka vykonat všechno proto, aby ekosystém na naší planetě byl i nadále
životaschopný. A právě zde musí myslivec spatřovat hlavní smysl svojí činnosti.
Označení června jakožto měsíce myslivosti patří mezi nejmladší tradici naší české myslivosti.
Zatímco většina mysliveckých tradic přechází z generace na generaci již po staletí, červen
byl měsícem myslivosti a ochrany přírody označen teprve v roce 1959. Hlavním smyslem
této myšlenky byla propagace myslivosti a práce myslivců. Vzhledem k době, kdy tato
myšlenka spatřila světlo světa, objevily se po sametové revoluci názory, zda tuto tradici
dodržovat či nikoliv. Ať si každý čtenář udělá vlastní názor…
Osobně se domnívám, že není nic špatného na tom, že je jeden z měsíců v roce označen
právě měsícem myslivosti, ať už tento nápad napadl kohokoliv a kdykoliv. Vždyť právě
v tomto měsíci se v přírodě a v našich honitbách vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen
myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně žijících živočichů. Spatřit
můžeme srnčata, kolouchy, selata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata
většiny našich pěvců. Organizuje se samozřejmě také řada mysliveckých akcí, zkoušek
loveckých psů, střeleckých akcí, odborných seminářů či soutěží a besídek pro mladé
myslivce a přátele přírody.
Čas přelomu jara a léta je obdobím zrození nového života v přírodě. V červnu nastává čas
rodičovské péče o nové potomstvo. Tento věčný koloběh probíhá na zeměkouli nepřetržitě
od vzniku života na zemi. Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál tím více
přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí.
Myslivci, více než kdo jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů
v přírodě a proto všemi prostředky usměrňují svoji činnost na ochranu přírody a životního
prostředí. Šest stránek tohoto čísla OBZORU je vyhrazeno pro materiály z výroční členské
schůze Mysliveckého sdružení HORA Tmaň. Pozorný čtenář jejich četbou snadno dojde
k závěru, jenž je i vzkazem tmaňských myslivců veřejnosti, že myslivost nebyla a není vždy
jen lov zvěře. Ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního
prostředí zvěře. Myslivci však nemohou zůstat ve svých snahách osamoceni – jejich činnost
musí být zasazena do reality našeho každodenního života za spoluúčasti veřejnosti Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků. Vyzdvihněme péči našich myslivců při:
• vypouštění bažantů, koroptví a kachen do volné přírody;
• zajištění činnosti kroužku mladých přátel přírody „Koloušci“ v naší základní škole;
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•

provádění úklidu nepořádku v příkopech kolem přístupových komunikací do obce neb
v lesích. Asi těžko zajistíme, aby nikdo z projíždějících řidičů neodhazoval do příkopů
komunální odpad jenom proto, že je z obce, kde péče o životní prostředí a pořádek ještě
není na tak vysoké úrovni jako ve Tmani.
Ve Tmani žije více než tisíc obyvatel. A na to všechno výše uvedené je necelých třicet
myslivců, včetně těch chodouňských, z nichž hodně je v relativně ne zrovna nejmladším
věku. Na výsledcích jejich práce to však není vůbec vidět – ty jsou v každém případě
perfektní a dobře viditelné. Škoda jenom, že se najdou jednotlivci, kterým to nic neříká a
dělají vše pro to, aby zkomplikovali jejich práci – a je jedno, máme-li na mysli úmyslné
poškozování mysliveckých zařízení nebo volně pobíhající psi rušící tolik potřebný klid
v přírodě.
Poděkujme všem členům Mysliveckého sdružení HORA Tmaň a přátelům myslivosti u
příležitosti letošního měsíce června jako měsíce myslivosti a ochrany přírody za jejich
obětavou práci při péči o obklopující nás životní prostředí a popřejme jim hodně
zdraví, přízeň tolik potřebných sponzorů a pochopení u státních orgánů při vyřizování
potřebných administrativních a dotačních záležitostí. Myslivosti zdar!
Mgr. Pavlásek Pavel – starosta obce

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

•

•

•

Základní škola Tmaň
V pondělí 27. dubna se žáci IV. a V. třídy zúčastnili praktické části dopravní výchovy na
dopravním hřišti v Berouně pod odborným vedením pana Tomáše Kvasničky z Autoškoly
Kvasnička. Praktická část se skládala z jízdy zručnosti, vědomostního testu, praktické
jízdy v silničním provozu a první pomoci. Každá část byla bodována a jednotlivé body
sčítány. Závěrečné hodnocení proběhlo na místě a nejlepší z nás dostali průkaz cyklisty.
Počasí nám přálo a my jsme si po zdatném výkonu zasloužili i něco na zub, proto jsme
se cestou domů zastavili na pizze, která byla opravdu moc dobrá. Ve čtvrtek 30. dubna
nás ještě čeká dopravní soutěž, tak doufáme, že dnešní nabyté zkušenosti a vědomosti,
za které děkujeme hlavně pracovníkům Autoškoly Kvasnička včele s Tomášem, plně
zúročíme.
Měsíc duben je již více než 30 let spojen s oslavou Dne Země. Vůbec prvně se konal v
roce 1970 v USA. Od roku 1990 se připojily i ostatní státy naší planety a z národního
svátku se stal svátek mezinárodní. I my jsme si dnes připomněli to, jak se máme chovat k
naší planetě v rámci těchto oslav, na kterých již třináctým rokem spolupracujeme s
Velkolomem a Vápenkou Čertovy schody, tak i v rámci akce Ukliďme Česko. Děti se na
akci vybavily pracovním oblečením, rukavicemi a pytli. Po třídách pak sbíraly odpad,
kterým si my, lidé, zkrášlujeme naše okolní prostředí. Když dorazily do cíle, byly pytle
obtěžkány nejrůznějšími papíry, plasty, sklem a dalším odpadem, který by se v přírodě
rozkládal mnohdy roky či desetiletí. A protože jsme dobře pracovali, čekala na nás u
rybníka náramná odměna - opékání buřtů. Každý snědl s chutí alespoň jednoho, někdo si
neváhal i přidat. Po výborné svačině jsme si trochu pohráli a pak jsme již pomalu, s
dobrým pocitem, že jsme přírodě alespoň trochu pomohli, kráčeli k naší škole. Za rok si
podobnou akci určitě zopakujeme, ale budeme doufat, že odpadků v přírodě bude o
hodně méně.
Naše vědomosti z dopravní výchovy ze dne 27. 4. jsme zúročili v okresním kole dopravní
soutěže, kde naši školu reprezentovali Štěpán Palata a David Novák ze IV. třídy a Sabina
Bartošová s Terezou Janovskou z V. třídy. Začali jsme zdravovědou, kde jsme ošetřovali
zraněné po pádu z kola, čistili drobné oděrky, fixovali zlomeninu prstů na ruce a plnili
mnoho dalších úkolů. Pak následoval dopravní test, který byl o mnoho těžší než v
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minulém roce. Naše chvíle ale měla teprve přijít v podobě jízdy zručnosti. Ta se nám
vydařila a dál jsme putovali na dětské dopravní hřiště, kde nás čekala Policie české
republiky. Osedlali jsme si kola a vyrazili kupředu. Sedm minut od stanoviště ke stanovišti
bylo strašně dlouhých. Policie nám neodpustila žádnou chybičku. Konečně to bylo za
námi a čekalo nás vyhlášení výsledků. Vloni jsme se umístili na krásném šestém místě,
tak jsme doufali, že ho obhájíme. Chvíli jsme však nevěřícně kroutili hlavami, protože
jsme porazili velké favority. Huuurrráááá, hhuuuurrráááá jsme třetí. Přece jen se ta dřina
vyplatila. Příští rok budeme mít co obhajovat.
V měsíci květnu je několik významných svátků, které by neměly být zapomenuty. 1.5.
Svátek práce, 5.5. Květnové povstání českého lidu a 8. 5. Den vítězství, a my si v rámci
prvouky, vlastivědy, ale i jiných předmětů, každoročně připomínáme jejich význam. V
rámci projektu k 70. výročí ukončení II. světové války jsme se zúčastnili také besedy s
kapitánem Tomášem Procházkou, zástupcem náčelníka oddělení ochrany objektů
Ministerstva obrany Velitelství Ochranné služby Vojenské policie Praha. Položili jsme
také věnec k památníku u naší školy, který je věnován padlým a umučeným v I. a II.
světové válce. Připomíná nám všem, že ani Tmaň nebyla ušetřena válečných útrap, a že
mnoho jejich obyvatel přineslo oběť nejcennější, abychom my mohli žít v klidu a míru.
Na zahájení hudebního festivalu dne 12. května jsme se připravili i my ve školní družině.
Nejprve jsme si pustili Smetanovu Vltavu a pověděli si, co to Pražské jaro je a proč se
slaví. Hezky jsme si vyhráli také s Orffovskými hudebními nástroji a pojmenovali jak
strunné, tak i žesťové, dechové a bicí nástroje. Poté jsme si je namalovali. Moc se nám
povedli, a tak jsme vybrali tři nejkrásnější práce a jejich autory sladce odměnili. Nakonec
jsme si své vědomosti zopakovali v křížovce, osmisměrce a testíku nástrojů. Projekt jsme
ukončili poslechem Ódy na radost od Ludwiga van Beethovena a zazpívali jsme si
písničky, které máme nejraději.
Ve středu 13. května 2015 se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže EVVO v
Hýskově. Naši školu reprezentoval R. Bergman, V. Pavlásek z 3. ročníku, J. Volmutová,
M. Macík ze 4. ročníku, K. Bielichová a M. Eschner z 5. ročníku. Soupeřem nám byly
týmy ze ZŠ Karlštejn, Hýskov a Nižbor. Třídili jsme odpad do příslušných kontejnerů,
házeli jsme odpadem na správný cíl, vypracovávali jsme vědomostní kvíz o 50 otázkách
a jako poslední úkol jsme řešili problém, co lze vyrobit z PET lahví na pustém ostrově,
abychom přežili. Všichni zúčastnění závodili jako o život, a i když jsme nedosáhli na
nejvyšší metu, můžeme se pochlubit skvělým 2. místem. Tímto děkujeme našim
kamarádům za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Mateřská škola Tmaň
Do naší školky zavítala paní Šmardová, která si pro děti připravila velmi pěkné povídání o
Janu Husovi, o tom, jak je důležité říkat pravdu. Dětem vyprávěla krásné příběhy,
doplněné o barevné obrázky, a děti se zaujetím poslouchaly.Na oplátku jsme i my ve
školce nakreslili, co se nám z vyprávění nejvíce líbilo.
Dne 4. května navštívilo školku divadlo Sedmiklásek s pohádkou Beruška a káčátko.
Pohádka se dětem moc líbila.
Od 11. května do 17. května se uskutečnila školka v přírodě. Děti si užívaly sluníčka,
výlet parníkem i prohlídku zámku Orlík. Všichni si to moc užili a budou mít hezké
vzpomínky.
V úterý 19. května se ve školce uskutečnil workshop s názvem Veselá včelička. Jedná se
o propracovaný workshop o včele medonosné, která je pro planetu nenahraditelná. Děti
pochopí, jak včelstvo komunikuje, jaké jsou úkoly jednotlivých včel v úlu a podrobné
informace o královně, dělnici i trubcích.
Během Mistrovství světa v ledním hokeji, pořádaném v Praze a Ostravě jsme do naší
školky pozvali rodiče Kantorovi s jejich dvěma malými hokejisty – Kryštůfkem a
Oskárkem. Přinesli nám ukázat i maskoty MS 2015 – Boba a Bobka. Dozvěděli jsme se,
co to znamená hrát fair-play, jak se hokejisté oblékají do výstroje a jak se jmenují
jednotlivé její části. Víme už, jak správně chytit hokejku a hrát s pukem i to, jak si po
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zápase hokejisté podávají ruce. Bylo to velmi zajímavé a jsme moc rádi, že si na nás
Kantorovi udělali čas.
Děti z III. třídy vyráběly v rámci celoročního environmentálního projektu „Hmyzí
domeček". Poskládaly prkénka, kůru, klacíky, seno a slámu, kousky cihly, malé kamínky
a další přírodní prvky a vytvořily tak krásný domeček pro hmyz, který žije na naší školní
zahradě. Postupně budeme sledovat, jak se v něm hmyz zabydluje a kdo že to v něm
vlastně bydlí.
Mateřská škola se uzavírá od 13. července 2015 do 14. srpna 2015. Provoz začíná v
pondělí 17. srpna 2015.
Pozvánka na seminář pro rodiče a další zájemce
Vážení, srdečně Vás zveme na seminář
BEZPEČNOST NA INTERNETU,
který se uskuteční ve středu dne 3. června 2015 od 16:00 hodin
v Základní škole a Mateřské škole Tmaň.

Pořádáme ho pro Vás ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje.
Cílem programu je seznámit rodiče (i další zájemce) s riziky virtuální komunikace a
podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi
či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Obsah - témata:
• charakteristika rizikových jevů;
• kyberšikana a její řešení;
• kyberstalking;
• další rizika a jejich trestně právní souvislosti;
• prevence on-line patologie;
• bezpečná komunikace a ochrana soukromí;
• technické nástroje ochrany;
• desatero začínajícího surfaře.

Konference odborové organizace Vápenky Čertovy schody
V pondělí dne 13. dubna 2015 se konala na Louníně konference základní organizace
Odborového svazu STAVBA České republiky akciových společností Vápenka a Velkolom
Čertovy schody ve Tmani. v jejím úvodu pozdravili odborářské jednání svým vystoupením
děti Základní školy ve Tmani. Odborová organizace již dlouhá léta spolupracuje s tmaňskou
školou a každoročně přispívá vybavení školní družiny. Po naplnění organizačních záležitostí
souvisejících s průběhem konference si přítomní vyslechli zprávu předsedy výboru základní
organizace Jaroslava Karmazína o činnosti odborů v konkrétních podmínkách Vápenky a
Velkolomu Čertovy schody za obdobím poslední konference, která se konala před rokem. A
hodnotit bylo co – výsledky kolektivního vyjednávání zajišťující zaměstnancům slušné
výdělkové možnosti, velká pozornost věnovaná otázkám bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, zajištění letní a zimní rekreace a trvalá péče věnovaná odborářům – bývalým
zaměstnancům obou akciových společností pořádáním zájezdu a osobních návštěv při jejich
významných životních jubileích. Významnou roli odborové organizace ocenil i zástupce
zaměstnavatele – ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák, který
informoval přítomné zástupce zaměstnanců o některých plánech a záměrech obou
akciových společností na letošní rok. Jednání byli přítomni zástupci Odborového svazu
STAVBA ČR – regionální manažer pro Jižní, Západní a Střední Čechy kolega Stanislav
Augustin a oblastní inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kolega Zdeněk Švehla.
Oba ve svých vystoupeních informovali o dění v odborovém svazu na nejvyšší úrovni po VII.
sjezdu OS STAVBA ČR, který se konal ve dnech 6. – 7. února 2015 a který znovu potvrdil,
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že úloha odborů při obraně zájmů občanů je nezastupitelná. Předsedou OS byl na další
funkční čtyřleté období opět zvolen kolega Stanislav Antoniv. Kolega Zdeněk Švehla ocenil
podíl a roli odborové organizace na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
Vápence Čertovy schody, jak to vyplynulo z kontroly jím provedené v týdnu předcházejícím
konferencí. Na závěr svého jednání přijali delegáti usnesení, které přinášíme v plném znění.
Usnesení z konference základní organizace Odborového svazu STAVBA ČR akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani konané 13. dubna 2015
I.
Konference vyslechla a bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z konference základní organizace OS STAVBA ČR a.s.VČS
a VLČS Tmaň konané dne 7. března 2014.
2. Zprávu o činnosti základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS
Tmaň za období od poslední konference přednesenou předsedou výboru
Jaroslavem Karmazínem.
3. Zprávu revizní komise přednesenou členkou revizní komise Petrou Eliášovou.
II.
Konference projednala a schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu naši ZO za rok 2014, přednesenou
hospodářem Ondřejem Svobodou.
2. Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesený rovněž hospodářem Ondřejem
Svobodou.
3. Změnu v zásadách hospodaření ve věci výše limitu pokladny. Zůstatek
v pokladně bez limitu.
III.
Konference ukládá výboru základní organizace:
1. Trvale působit na zaměstnance akciové společnosti Vápenka Čertovy schody
a propagovat mezi nimi výsledky kolektivního vyjednávání v konkrétních
podmínkách naší akciové společnosti s cílem udržet procento odborové
organizovanosti.
2. Projednat se zástupci zaměstnavatele dodatek č. 1 kolektivní smlouvy na léta
2015 – 2017, kapitola mzdy a odměňování pro rok 2016 a to nejpozději do 30.
října 2015.
3. Trvale spolupracovat se Základní školou a Mateřskou školou ve Tmani a
Masarykovou základní školou v Suchomastech.
4. Zajistit letní rekreaci pro členy základní organizace na letní sezonu 2016, a to
nejpozději do 31. prosince 2015.
5. Zajistit zimní rekreaci pro členy základní organizace na sezonu 2016.
6. Navštěvovat bývalé zaměstnance VČS a VLČS u příležitosti půlkulatých či
kulatých jubileích.
7. Zajisti jednání s Českou spořitelnou o výhodnějších podmínkách vedení
našeho běžného účtu.
8. Důsledně hospodařit s finančními prostředky základní organizace. Pečlivě
zvažovat všechny výdajové položky, aby nedošlo k negativnímu vývoji
rovnováhy příjmů a výdajů.

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí (1)
V dobách, kdy ještě nebyl internet, se lidé mezi sebou více kontaktovali, více spolu hovořili,
neboť to býval jediný způsob jak se dozvědět novinky. Ve středu zájmu byly především
sousedské záležitosti, zůstával však čas i na báje a pověsti. Pověst je epický útvar lidové
slovesnosti v próze nebo ve verších. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, text
obsahuje zmínky o konkrétním místě a době. V základu pověsti je často reálný příběh, avšak
díky ústnímu převypravování je toto reálné jádro pozměněno a zároveň je pověst obohacena
o rysy fantastické a zapojena do literární tradice. Tato definice tohoto literárního útvaru platí i
pro pověsti vztahující se ke Tmani, Lounínu nebo sousedním Koněprusům či Suchomastům.
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V tomto příspěvku nabídneme čtenářům našeho informačního zpravodaje postupně přehled
pověstí a bájí tak, jak se postupně objevovaly zaznamenány v kronikách nebo regionálních
tiskovinách. Vážení čtenáři, usaďte se pohodlně a nechte se unášet dějem těchto pověstí.
Ani na chvíli nezapomínejte na to, že na místo jejich možného děje se třeba díváte z okna
svého bytu nebo rodinného domku, nebo místy jejich děje se touláte na procházkách po
okolí naší obce. Zařazení této práce pod kapitolu o historii obce se může zdát příliš odvážné
– když se však zaměříme na vlastní děj a pátrání po jejich historickém jádru přenecháme
profesionálním historikům nebo záhadologům, můžeme se i dobře poučit i pobavit. Bez
ohledu na dobu, v které žijeme, stále platí, že bychom měli znát o místě svého bydliště co
nejvíce informací z jeho minulosti.
Svoje putování za pověstmi a bájemi zahájíme nahlédnutím do vlastivědného sborníku
Krajem Horymírovým, jehož první dva ročníky byly vydávány v letech 1921 a 1922. Najdeme
tam texty tří pověstí – o Zlatém koni, o původu jména Tmaně a o zkáze Koukolovky. Přepis
je ponechán v původním znění.
Pověst o Zlatém koni1
Mezi osadami Tmaní a Koněprusy na Berounsku rozkládá se skalnatý hřeben, jenž na
západní straně končí srázem Kotýz zvaným. Před dávnými a dávnými lety stával zde hrad
rytířem Kotajsem zbudovaný. Mezi mnohými majiteli hradu byla vdova, u níž sloužil sluha,
jemuž pro neobyčejnou sílu přezdívali Železná ruka a služebná dívka, jíž říkali Zlaté vlasy
pro rezavou barvu jejích vlasů. Mezi mladými služebnými osobami vyvinula se vroucí
obapolná láska se slibem, že v příhodném čase stanou se svými.
Majitelka hradu měla v Praze bratra. Ten jednou ve věštbách zvěděl, že blíže hradu Kotýzu
nalézá se poklad. Zvěděv, jakým způsobem přístup k pokladu si zjednat, vydal se k sestře,
aby jí o pokladu podal zprávu.
Přijíždějícího hosta hlásný oznámil a rytířka se sluhou Železnou rukou vyšla mu pod hrad
vstříc. Při setkání slezl přijíždějící bratr z povozu a kázal kočímu s prázdnem napřed jet. Sám
po uvítání se sestrou pěšky vzhůru ke hradu se bral. Za nimi nepovšimnut kráčel sluha
rytířčin a pozorně rozhovor obou sledoval. Dobře vyrozuměl, když host sestře vykládal o
pokladu, který několik set kroků na východ od hradu se nalézá. Z další rozmluvy zvěděl, že
při hledání pokladu musí být železná ruka a zlaté vlasy a poklad po slovech „Zlaté vlasy
s rukou železnou nechť vejdou, poklad naleznou,“ se objeví.
Bohatá a lakotná rytířka zprávou touto byla celá poděšena. Ihned s bratrem do Prahy se
vydala, aby železnou rukavici se zlatou vlásenkou dala si zhotovit. Chtěla pomocí těchto věcí
poklad vyhledat. Než věci byly zhotoveny, musila v Praze několik dní podlet. Zatím doma na
hradě zvěst o pokladu nedala sluhovi spát.
Večer po odjezdu velitelky, když ostatní služebnictvo spalo, milence své při matném světle u
krbu o pokladu vyprávěl a těmito slovy končil: „Slyš, moje milá! Mně Železná ruka a tobě
Zlaté vlasy říkají. Nezachtělo se bohům pokladu nám přisoudit? Zkusme to! Pojď a neboj se
ničeho! Odevzdejme se osudu, a pakli to na nás čeká, dostane se nám toho a budeme spolu
blaženě žít.“ Dívka svolila s milencem poklad hledat.
Po jedenácté hodině vyšli tajně z hradu v onu stranu, kde dle věštby poklad se nalézal.
Dlouho chodili a po nějakém znamení pátrali. V tom hlásný na hradě troubil půlnoční hodinu.
Země pod nohama jejich náhle se otřásla a pod zemí slyšet bylo dunění. Oba milenci stáli na
skále. Bázní se chvějící sluha udeřil silnou holí, kterou s sebou vzal na skálu a vyřkl slova:
„Zlaté vlasy s rukou železnou, nechť vejdou, poklad naleznou.“ A hle, skála se náhle
rozestoupila a před očima milenců zjevila se dlouhá chodba s cestičkou zlatým pískem
nasypanou. Podél cestičky z obou stran zlaté růže a kvítí se nalézaly. Na konci chodby
zlatém trůně seděl duch duchů a na strnulé milence kýval, aby k němu přistoupili. Cestou
k duchovi sluha zpozoroval, že hůl v ruce v zlatou se proměnila. Když k duchovi došli a jemu
se poklonili, řekl jim: „Jedině vám dvěma popřáno pokladu dosáhnout. Vyberte si každý, co
se vám líbí a vezměte s sebou, neb to vaše je.“ Sluha vyprosil si pouze hůl, která v rukou
1

Ročník I. – 1921, dle lidového podání napsal František Zajíček
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jeho zlatou se stala a dívka zlatou růži, kterou na zlatém keři si utrhla. Po té odešli a skála se
zavřela. O příhodě své nikomu ničeho neřekli.
Paní hradu, navrátivší se domů, po jedenácté hodině v noci bez vyrušení spící čeledi vsedla
na kůň a majíc na ruce železnou rukavici a na hlavě vlásenku zlatou z hradu vyjela a po
hřebeně na straně východní kříž na kříž jezdila, poklad hledajíc. Po odtroubení půlnoční
hodiny ucítila otřes země a uslyšela podzemní dunění. Strachem se třesouc, volala: „Zlaté
vlasy s rukou železnou nechť vejdou, poklad naleznou.“ A hned skála se rozestoupila a před
rytířkou objevila se dlouhá chodba zlatým pískem vysypaná, podél níž z obou stran byly zlaté
růže se zlatým kvítím. Na konci chodby na zlatém trůně seděl nehybně duch duchů.
Zhrozivší se rytířka nevěděla, co si počít. Bažíc po zlatém pokladě, odhodlala se s koněm do
chodby vjet. Uprostřed chodby se zastavila a rozhlížela se, co by z pokladů pro sebe vybrala.
Zrak její stanul i na koni, na němž přijela a poznala, že v zlatého proměněn je a více se
nehýbe. Hrůzou a strachem jata, by sama ve zlato se neproměnila a tak nezhynula, rychle
z koně seskočila a bez pokladu z chodby prchala. Sotva ven vyběhla, skála se zavřela,
chovajíc v sobě o poklad zlatého koně rytířčina více. Ten nalézá se tam dodnes.
Místo ono – je to jižní svah vápencového hřebene nad vesnicí Koněprusy – nazváno pak
Zlatý kůň.
Kterak pověst vysvětlit? Důmyslná hlava (toť zlaté vlasy) prachem a železem (rukou
železnou) širokou chodbu skalami prodělala a všude plno pokladu (dobrého vápence)
dosáhla, z něhož každoročně mnoho zlata (peněz) se vyzíská.
Pověst o původu Tmaně2
Jižně jeden a půl hodiny od Berouna leží farní ves Tmaň, o jejímž původu zachovala se
následující pověst.
Na strmé vápencové skále mezi osadami Tmaní a Koněprusy stával již za dob pohanských
hrad Kotýs, jejž vystavěl prý rytíř jménem Kotajs. Skála ona dosud Kotýsem sluje.
Pod hradem za suchomastským potokem rozkládala se tehdy ves Budy. Dodnes místo ono
nazývá se ve „Vescích“, což na dřívější ves skutečně upomíná. Z hradu vedla cesta dolíkem
dřínovým hlubokému lesu „Tmani“, jejž obyvatelé vesnice Bud proto tak nazývali, že v něm i
za nejjasnějšího dne temno bylo.
V době přechodné z pohanství na křesťanství žila na Kotýsu dcera hradního pána, která byla
velmi mírné a zbožné povahy. Často chodívala k lesu Tmani, kde od vysokým dubem na
drnovém sedátku odpočívala. Jednou, usnuvši na sedátku, zdálo se jí, že k ní přijel na bílém
oři krásný jinoch, sv. Jiří, který s ní o víře Kristově hovořil a ji poučoval.
Sen na dívku tak působil, že každého dne k dubu na procházku chodila a odpočívajíc toužila,
aby se jí o sv. Jiří opětovně zdálo. Leč zbožné přání její se nevyplnilo.
Brzy po této události jela do Prahy, kdež dala zhotovit obraz sv. Jiří, jejž pak zavěšila na
onen dub. K obrazu každodenně chodila a nábožně se tam modlívala.
Po nějakém čase opětně se jí zdálo o sv. Jiří. Proto dala nad obrazem jeho zbudovat
dřevěnou kapli, ze které časem nynější farní kostel sv. Jiří povstal.
Hrad Kotýs byl po čase nepřáteli přepaden, rozkotán a s ním i ves Budy. Kostelík sv. Jiří byl
však z rozkazu vůdce nepřátelského ušetřen, jelikož tento byl prý sám také ctitelem sv. Jiří.
Přemožení páni nestavěli již sídla svého na skále, nýbrž nedaleko ve tmavém a hlubokém
lese Tmani. I osada tam vznikla a dle lesa Tmaní byla nazvána.
Pověst zdá se nasvědčovat, že Tmaň jest osada prastará a že její kostel sv. Jiří mezi
nejstarší kostely na Berounsku náleží.
Zkáza Koukolovky3
Koukolova hora (Koukolovka) je 470 m vysoký vrch na Berounsku mezi osadami Lounínem a
Popovicemi. Na jeho temeni je zřícenina kapličky, kolem níž je roztroušeno hojně balvanů i
menšího kamení. Podle lidového podání má vrch jméno podle Koukolů, kterým prý kdysi
náležel.
2
3

Ročník II. – 1921 – 1922, dle lidového vypravování napsal řídící učitel Antonín Braun
Ročník II. – 1921 – 1922, podle lidové pověsti naspal Hynek Marek
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Veselí dnes tvrzí jásá,
rytíř slaví hodokvasy:
syn si přived ženu sličnou –
slyšte výskot hradní chasy!
V žáru slunce na nádvoří,
v úzkých kobkách tvrze bílé
panstvo sedlo, v radovánkách
prožít blahé kratochvíle.
Ve stín hájů rozprchla se
čeleď i mláď s medovinou
v ticho lesů, v údol širý
její zpěvy jaré plynou.
Z komnat sluncem ozářených
cinkot zlatých číší tryská,
na ochozu hradní strážce
vínem zpitý s lidem výská.
Vtom tu správce k pánu tvrze
běží, tvář jak šelma jatá:
„Popatř tamo – do údolí –
sedláků dav ve tvrz chvátá!
Tvrdě prý jim vládneš, pane,
samý mozol mají v dlani,
na poli prý jako kati
drou ti z rána do klekání.“
„Odvaž psy, a zbraně v paže!
Stavte bídnou tuto láji –
hrom aby je zabil všecky!
Hleď, ať domů pospíchají!“
Na modrém se nebi slily
obláčky tu v mraky tmavé,
zablesklo se – panstvu v tvrzi
strach usedá v líce smavé …
Jak oceán nebe bouří,
s deštěm temno padá na zem;
blesk jim divě prošlehává,
bije v tvrz, jež hoří rázem.
V základech se země třese,
tvrz se hýbe, boří, drtí,
všecko panstvo i s čeledí
v balvany se mění smrtí.
Hrdé panstvo i tvrz bílá
zakleta je dodnes všecka:
v balvan páni, čeleď, strážci,
v drobný kámen těla dětská.
(pokrčování příště)
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se v měsíci červnu 2015 nebude konat. V měsíci
červenci 2015 se bude opět konat v obvyklém termínu – tzn. čtvrtou sobotu
v měsíci – 25. července 2015 v 16:30 hodin.
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.
Ve Tmani sice v měsíci červnu mše sv. nebude, ale věřící Římskokatolické farnosti
Žebrák nepřijdou zkrátka. Jsou zváni na dvě významné poutní mše sv. v našem regionu:
o V sobotu 20. června 2015 v 16:30 hodin se u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele
(připadající na 24. června) koná poutní mše sv. na Velízu v kostele sv. Jana
Křtitele. Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Velíz, vrch nad
obcí Kublov, je kostel, který vedle Tetína a Svatého Jana pod Skalou patří
k prvním místům křesťanského kultu Podbrdska a více než tisíciletá historie je
toho dokladem.
o V sobotu 27. června 2015 v 17:00 hodin se koná v nedalekých Neumětelích
v kostele sv. Petra a Pavla poutní mše sv. u příležitosti slavnosti sv. Petra a
Pavla.
Významné církevní svátky tohoto období:
o Svatodušní svátky (Letnice) – neděle 24. května 2015. O Letnicích křesťané slaví
slavnost seslání Ducha svatého- tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého
působí (dodnes) v církvi. Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní
po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří
dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží
lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si
původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského
otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj.
o Slavnost Nejsvětější trojice – neděle 31. května 2015 – svátek připomíná ústřední
křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska a který existuje ve společenství tří
osob – Otec, Bůh – Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý. Slavnost nejsvětější Trojice
se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).
o Ve čtvrtek 4. června 2015 po této neděli se slaví slavnost Těla a Krve Páně (tzv.
Boží Tělo), aby katolická církev oslavila eucharistii – svátost ustanovená Ježíšem
při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno
jako své tělo a svou krev na památku na novou a věčnou smlouvu.
Mariánské odpoledne v Počaplech. U příležitosti svátku Neposkvrněného Srdce Panny
Marie v sobotu 13. června 2015 srdečně zveme na společně prožité mariánské
odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře – Počaplech. V 15 hodin
začíná koncert renesanční a barokní hudby v podání souboru Musica Pro Sancta Cecilia
a po něm následuje občerstvení před kostelem. Hlídání dětí během hodinového koncertu
zajištěno. Po předchozí domluvě zajistíme též dopravu. Vše zdarma. Těší se na Vás
Přátelé kostela v Počaplech, tel. 606 627 636, e-mail: kostel.pocaply@seznam.cz

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani zve do sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
na bohoslužby, které se konají v neděli 14. června od 17 hodin.
Slavnostní bohoslužba, kdy si ve Tmani připomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana
Husa se koná v sobotu 4. července v 17 hodin.
Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k uctění památky Mistra Jana, která se koná
na nádvoří hradu Krakovec v neděli 5. července v 15 hodin. Slouží pražský biskup
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
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V památný den 6. července 2015 se od 15 hodin koná slavnostní bohoslužba
v Betlémské kapli v Praze.
V tento den se k poctě Mistra Jan Husa na mnoha památných místech v Praze konají
slavnosti, které připomenou památku a odkaz této mimořádné osobnosti. /více na
webových stránkách www.hus2015.cz/.

Nábor Policie ČR
Vážení spoluobčané, čtenáři,
ředitelství policie Středočeského kraje oslovilo obce s žádostí o spolupráci při náboru nových
policistů. Cílem je obsadit více než sto nových míst zájemci, kteří by pak sloužili v okolí
svého bydliště a měli tak těsnější vztah k občanům, se kterými přicházejí do styku při
výkonu povolání. Kontaktní údaje pro zájemce:
• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor personální, Na Baních 1535, 156
00 Praha 5, telefon: +420 974 861 750, e-mail: krps.opnabory@pcr.cz , datová
schránka: 2dtai5u, www.policie.cz/s , www.policie.cz/nabor .

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v letním období od června otevřeno od pondělí do pátku
od 9,00 do 18,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli zavřeno. O
státním svátku v pondělí 6. 7. 2015 (Den upálení mistra Jana Husa) bude zavřeno.
Najdete u nás větší nabídku rododendronů a azalek od 130,- Kč, dřišťálů (berberis) za
120,- Kč nebo stálezelené bobkovišně od 80,- Kč za kus.
Připravili jsme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do zahrad a
domácností našich zákazníků vnést nejenom symboly současného ročního období, 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 atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
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 červnu 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

30.-31.5.2015
6.-7.6.2015
13.-14.6.2015
20.-21.6.2015
27.-28.6.2015

MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum
MUDr. Karmazínová Jitka, Hořovice, Komenského 49
Khamchukov Oleksii, Beroun, Pivovarská 170
Kovaříková Anna, Beroun, Medicentrum
MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Hladou 64

311 746 414
311 516 660
311 513 313
311 746 418
311 621 973

Důležité upozornění pro pojištěnce OZP
Na Obecní úřad ve Tmani byla doručena důležitá informace pro pojištěnce Oborové
zdravotní pojišťovny. V případě zájmu může Obecní úřad sjednat schůzku se zástupcem
Všeobecné zdravotní pojišťovny a pomoci zájemcům při přeregistraci.
Antonín Kiml – místostarosta
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Upozornění na úplnou uzavírku a nařízení objížďky – Pěticestí
Oznamujeme občanům, že od 4. května 2015 do 30. června 2015 byla povolena úplná
uzavírka silnice III/11544 v k.ú. Tmaň (od Pěticestí směrem na Tmaň).
Nařízená objížďka pro osobní vozidla a nákladní vozidla s hmotností do 7t
je od křižovatky Pěticestí přes Lounín.
Bližší informace včetně mapy naleznete na úřední desce.
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Pozvánka na červnový výlet Klubu důchodců Tmaň
Klub důchodců Tmaň připravil v úterý dne 16. června 2015 celodenní výlet pro přátele
historie, dobrého jídla a příjemné společnosti spojený s návštěvou zámků Kozel a Nebílovy
Odjezd je plánován v 8:00 hodin ráno od Domu s pečovatelskou službou. Cena zájezdu pro
členy Klubu důchodců je 300,- Kč, ostatní zaplatí 400,- Kč. V ceně je vstupné na oba zámky.
Zájemci se mohou přihlásit do soboty 30. května 2015 na telefonním čísle 607 708 412.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý 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 7. června 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
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Jarní bilance VČS Tmaň ve III. A třídě: 2 výhry, 1 remíza, 6x prohra, 3x osmička
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14. kolo – neděle 22. března 2015 – 14,00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň 0:5
(0:2), Večeřa Jakub 2, Šteffl Pavel 2, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1).
15. kolo – sobota 28. března 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Králův Dvůr B 1:5
(0:1), za Tmaň snižoval Lukáš Fiala, rozhodčí zápasu Kros, 75 diváků. 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). Na základě rozhodnutí sportovně-technické komise Okresního
fotbalového svazu Beroun byly vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí a
povětrnostním podmínkám zrušeny všechny zápasy a turnaje ve všech věkových
kategoriích s tím, že kolo bude odehráno v náhradním termínu, a sice ve středu 6. května
2015 v 17:00 hodin. Ostatní zápasy 16. kola: TJ Karlštejn – SK Cembrit Beroun-Závodí
3:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Tetín 5:2, Sokol Vysoký Újezd – FK Svatá 5:0, FK
Králův Dvůr B – TJ Lužce 12:1, SK Nižbor B – TJ Chodouň 4:0, FK Olympie Zdice B –
SK Hudlice 2:2.
17. kolo – sobota 11. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – Sokol Vysoký Újezd
3:3 (1:2), branky: Glaesner Zdeněk, Hrubý Lukáš, Aduwa Destine, rozhodčí zápasu
Janda, 75 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS
Tmaň 1:0 (1:0). Ostatní zápasy 17. kola: FK Olympie Zdice B – TJ Karlštejn 0:5, SK
Hudlice – SK Nižbor B 1:2, TJ Chodouň – FK Králův Dvůr B 0:11, TJ Lužce – TJ Vižina
9:0, FK Svatá – Nový Jáchymov 0:5, TJ Tetín – SK Cembrit Beroun-Závodí 3:0.
18. kolo – neděle 19. dubna 2015 – 17,00 hodin – TJ ČECHIE Nový Jáchymov - TJ VČS
Tmaň 8:3 (3:1), branky za Tmaň: Haas Radek, Šteffl Pavel, Večeřa Jakub, rozhodčí
zápasu Veverka, 140 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov 3:3 (2:2). Ostatní zápasy 18. kola: TJ Karlštejn – TJ Tetín 2:5,
SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá 7:0, Sokol Vysoký Újezd – TJ Lužce 2:1, TJ
Vižina – TJ Chodouň 2:4, FK Králův Dvůr B – SK Hudlice 2:0, SK Nižbor B – FK Olympie
Zdice B 2:0.
19. kolo – sobota 25. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit BerounZávodí 2:8 (0:7), branky: Lopušan, Fišer, rozhodčí zápasu Knotek, 75 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2014: SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS Tmaň 5:3 (2:1). Ostatní
zápasy 19. kola: SK Nižbor B – TJ Karlštejn 1:3, FK Olympie Zdice B – FK Králův Dvůr B
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1:5, SK Hudlice – TJ Vižina 3:0 kontumace, TJ Chodouň – Sokol Vysoký Újezd 1:1, TJ
Lužce – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 4:1, FK Svatá – TJ Tetín.
Utkání Hudlice – Vižina A skončilo kontumačně 3:0 ve prospěch domácích, neboť hosté
se k utkání nedostavili ani po čekací době. Sportovně technická komise vzala na vědomí
odhlášení A družstva dospělých oddílu Vižina ze soutěže III. A třídy. Dosavadní výsledky
družstva se anulují. Oddílu Vižina byla vyměřena pokuta ve výši 2.000,- Kč. Soupeři
družstva Vižina A mají v příštích jarních kolech volno.
20. kolo – sobota 2. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň 3:0 (0:0), 60
diváků, rozhodčí zápasu Kros. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
Tetín 0:8 (0:3). Ostatní zápasy 20. kola: TJ Karlštejn – FK Svatá 8:0, SK Cembrit BerounZávodí – TJ Lužce 3:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Chodouň 5:1, Sokol Vysoký
Újezd – SK Hudlice 3:0, FK Králův Dvůr B – SK Nižbor B 7:2.
21. kolo – sobota 9. května 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Svatá 3:2 (1:1),
branky: Smíšek Martin 2, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Veverka, 50 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2014: FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1). Ostatní zápasy 21. kola: FK
Králův Dvůr – TJ Karlštejn 3:0, FK Olympie Zdice B – Sokol Vysoký Újezd 0:4, SK
Hudlice – Nový Jáchymov 4:6, TJ Chodouň – SK Cembrit 2:3, TJ Lužce – TJ Tetín 1:4.
22. kolo – sobota 16. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň 8:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Špivák, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň –
TJ Karlštejn 2:6 (0:6). Ostatní zápasy 22. kola: FK Svatá – TJ Lužce 4:5, TJ Tetín – TJ
Chodouň 4:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Hudlice 0:0, Nový Jáchymov – FK
Olympie Zdice B 6:0, Sokol Vysoký Újezd – SK Nižbor B 2:1, FK Králův Dvůr B – volno.
23. kolo – neděle 24. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Lužce – TJ VČS Tmaň 3:1 (0:1),
vedoucí branku Tmaně zaznamenal Aduwa Destine, rozhodčí zápasu Špicl Martin, 40
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2). Ostatní
zápasy 23. kola: TJ Karlštejn – volno, FK Králův Dvůr B – Sokol Vysoký Újezd 1:2, SK
Nižbor B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:3, FK Olympie Zdice B – SK Cembrit BerounZávodí 2:5, SK Hudlice – TJ Tetín 1:1, TJ Chodouň – FK Svatá 1:2.
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). Ostatní zápasy
24. kola: TJ Karlštejn – TJ Lužce, FK Svatá – SK Hudlice, TJ Tetín – FK Olympie Zdice
B, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Nižbor B, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK Králův
Dvůr B, Sokol Vysoký Újezd – volno.
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). Ostatní
zápasy 25. kola: Sokol Vysoký Újezd – TJ Karlštejn, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – volno,
FK Králův Dvůr B – SK Cembrit Beroun-Závodí, SK Nižbor B – TJ Tetín, FK Olympie
Zdice B – FK Svatá, TJ Chodouň – TJ Lužce.
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).
Ostatní zápasy 26. kola: TJ Karlštejn – TJ Chodouň, TJ Lužce – SK Hudlice, FK Svatá –
SK Nižbor B, TJ Tetín – FK Králův Dvůr B, SK Cembrit Beroun-Závodí – volno, TJ
ČECHIE Nový Jáchymov – Sokol Vysoký Újezd.
Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na poslední dva domácí zápasy TJ VČS
Tmaň s Chodouní a Zdicemi!

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
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Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
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Cena výtisku 3,- Kč.
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