OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVII.

Květen 2015

Číslo 5/2015 (302)

Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

,
které se koná ve čtvrtek dne 30. dubna 2015
na hasičském cvičišti ve Tmani. Začínáme v 19:00 hodin.

Pozvánka na koncert
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE TMANI
Vás srdečně zve

na tradiční

KONCERT NA POČEST 70. VÝROČÍ
UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Tato kulturní akce se koná
ve sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
v pátek 8. května v 17:00 hodin.
Účinkují:
1) 3Oti členný ZDICKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR za řízení Mgr. Martiny Rajtmajerové
a klavírního doprovodu Kateřiny Medové.
2) Vokálně hudební skupina POKUS ze Zdic.
3) Vokálně hudební skupina THE UNTITLED (česky NEPOJMENOVANÍ) složená
z absolventů gymnázia Joachima Barranda z Berouna.
4) Sólisté: Josef JONÁŠ – čestný občan města Zdic – varhany, Marta TAUBEROVÁ –
zpěv, Pavel ŠILHAVÝ – zpěv a Matěj ŠEBESTA – zpěv
Vstupné dobrovolné. Na početné přátelské setkání se těší pořadatelé.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 16. března 2015
V pondělí dne 16. března 2015 se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tmaň. V dubnovém vydání OBZORU byl otištěn nejdůležitější dokument z tohoto jednání –
jeho usnesení. V květnovém vydání přinášíme další materiály – zápis z tohoto jednání a
zprávu z Rady obce.
Zápis č.1/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 16. března 2015
Přítomno:

12 členů zastupitelstva; omluveni: 3 zastupitelé: Martina Ježková, Mgr. Hana
Laňová, Roman Sudík + 18 občanů
Veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce, a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce pan Mgr.
Pavel Pavlásek ml. Seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 15.
prosince 2014.
4. Zpráva finančního výboru.
5. Zpráva revizního a kontrolního výboru.
6. Zpráva z rady obce.
7. Obecně závazné vyhlášky.
8. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tmaň za rok 2014.
9. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti obce za rok 2014.
10. Dohoda s Ing. Milanem Sailerem.
11. Zrušení plánovacích smluv.
12. Podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje.
13. Podání žádosti o dotaci z OPŽP na nákup svozové techniky pro svoz BRKO.
14. Plánovací smlouva s paní Ivou Brabcovou.
15. Přijetí peněžitého daru 150.000,- Kč od VČS.
16. Poděkování dárcům krve.
17. Diskuze, různé.
18. Usnesení, závěr zasedání.
Hlasování o programu
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Miroslava Kepková a Petra Reková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jan Plátěnka, Josef Sakáč
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner, přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15. prosince 2014.
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K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné s:
• rozpočtovými změnami č. 1;
• výsledky inventarizace za kalendářní rok 2014;
• hospodařením HČ za rok 2014;
• zprávou o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tmaň;
• rozborem hospodaření obce za rok 2014.
K bodu 5.
Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesl jeho předseda pan Jiří Eschner.
K bodu 6.
Starosta obce pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní
body (celá zpráva je na jiném místě tohoto vydání OBZORU):
• smlouva o prodeji pozemku p.č. 115/151 v k.ú. Tmaň;
• fotbalové hřiště;
• dohoda o společném postupu s Ing. Milanem Sailerem;
• dětské hřiště;
• problém s VO na pozemku p.č. 115/113 v k.ú. Tmaň;
• zateplování ZŠ a MŠ Tmaň;
• plánovací smlouvá s pí. Ivou Brabcovou;
• oprava a výměna čerpadla v č.p. 178;
• opravy v obecním bytě v č.p. 50;
• zakoupení nového užitkového vozidla;
• odprodej kontejnerů – zvonů;
• Vlajka pro Tibet;
• finanční dar od VČS;
• nákup nové motorové pily;
• obecně závazné vyhlášky;
• žádosti o dotaci.
K bodu 7.
Starosta obce pan Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné s navrhovanými vyhláškami č.
1/2015 a č. 2/2015 a poté o nich bylo hlasováno.
Hlasování o Obecně závazné vyhlášce obce Tmaň č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Tmaň
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Obecné závazná vyhláška obce Tmaň č. 1/2015 byla jednomyslně schválena.
Hlasování o Obecně závazné vyhlášce obce Tmaň č. 2/2015 o vedení technické mapy obce
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Obecné závazná vyhláška obce Tmaň č. 2/2015 byla jednomyslně schválena.
K bodu 8.
Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tmaň za rok 2014.
Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tmaň za rok 2014 ve výši 776,90,Kč bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování o hospodářském výsledku ZŠ a MS Tmaň za rok 2014
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.

3

• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské
školy Tmaň za rok 2014 ve výši 776,90 Kč.
K bodu 9.
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti obce za rok 2014
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 63.723,22 Kč bude použit
jako dotace pro hospodářskou činnost v roce 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok
2014 ve výši 63.723,22 Kč
K bodu 10.
Dohoda o společném postupu s Ing. Milanem Sailerem
Hlasování o dohodě o společném postupu
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje Dohodu o společném postupu ve věci dokončení a
dodatečného povolení stavby s Ing. Milanem Sailerem.
K bodu 11.
Zrušení plánovacích smluv
Hlasování o zrušení plánovacích smluv
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje zrušení plánovacích smluv.
K bodu 12.
Podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje na rekonstrukci komunikace v ulici
Travnatka při spoluúčasti 15 %. Položkový rozpočet bude upraven podle místních podmínek
a cen.
Hlasování o podání žádosti o dotaci
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského
kraje na rekonstrukci komunikace v ulici Travnatka při spoluúčasti 15 %.
K bodu 13.
Podání žádosti o dotaci z OPŽP na nákup svozové techniky pro svoz BRKO
Hlasování o podání žádosti o dotaci
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP.
K bodu 14.
Plánovací smlouva s paní Ivou Brabcovou – pozemek p.č. 261/14 v k.ú. Lounín není
v dosahu stávající technické infrastruktury.
Hlasování o plánovací smlouvě s paní Ivou Brabcovou
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
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• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje plánovací smlouvu s paní Ivou Brabcovou.
K bodu 15.
Přijetí peněžitého daru 150.000,- Kč od akciové společnosti Vápenka Čertovy schody.
Hlasování o přijetí daru
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje přijetí daru ve výši 150.000,-Kč od akciové
společnosti Vápenka Čertovy schody.
K bodu 16.
Poděkování dárcům krve
Poděkování dárcům krve přednesl pan Josef Sakáč a poté jim byli předány věcné dary a
poděkování.
K bodu 17.
Diskuze:
• pan Karmazín – doraz na opravu střešní krytiny a izolace na tělocvičně a z části na škole;
• pan Kepka – oprava tepelné izolace střechy.
K bodu 18.
Paní Mgr. Kepková přednesla návrh usnesení a poté o něm bylo hlasováno..
Hlasování o návrhu usnesení
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce pan Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.
Zprávy z Rady obce přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obci! Vážení spoluobčané!
Z pověření Rady obce vás seznámím s její činností za období od posledního veřejného
zasedání, které se konalo před Vánoci. Nejprve zmíním několik záležitostí, týkajících se
nemovitostí.
• Počátkem roku byla podepsána smlouva s panem Masopustem o prodeji pozemku p.č.
115/151v k.ú. Tmaň obci. V současné době je pozemek převeden na obec. V návaznosti
na vyjednávání s p. Masopustem byly z pozemku odstraněny kontejnery na tříděný
odpad. V současné době jsou již zpátky na svém stanovišti a problém je tedy vyřešen.
• V areálu fotbalového hřiště proběhlo místní šetření a zakreslení stávajících kabin. Byl
vytvořen tzv. pasport stavby a ta je nyní legalizována a zapsána v katastru nemovitostí.
Tyto kroky byly nezbytné i proto, aby mohla proběhnout příprava rozšíření prostor a
zázemí fotbalového hřiště. Způsob financování a výstavby bude teprve dořešen.
• Dne 26. 1. 2015 také proběhlo jednání na OŽP v Berouně o obnovení vodoprávního
řízení ve věci dodatečném povolení stavby. Stavbou je v tomto případě betonové
koryto na dvorku usedlosti p.č. 27/1 v k.ú. Lounín na lounínské návsi, které kdysi nechala
zhotovit obec, a které podle majitele, Ing. Milana Sailera kapacitně nestačí při vyšších
vodních stavech. Na základě jednání na OŽP MěÚ v Berouně byla 13.2.2015 Ing.
Milanem Sailerem uzavřena dohoda „O společném postupu k dosažení dodatečného
povolení stavby“, která je Vám dnes předkládána ke schválení. Následně se předpokládá
zjištění potřebné kapacity odborníky, stavební úprava koryta a nakonec předání stavby
majiteli pozemku a usedlosti.
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V období po Vánocích také pokračovala příprava dětského hřiště na křižovatce ulic Pod
Vodojemem a K Vodojemu na pozemku p.č. 115/114 v k.ú. Tmaň. Bylo dokončeno
výškové zaměření a zpracován předběžný návrh půdorysného řešení a oplocení.
Mezitím se v průběhu února objevil problém na sousedním pozemku p.č. 115/113, který
jeho současný majitel, p. Martínek prodává pí. Furstové. Během několika ohledání na
místě bylo zjištěno, že na pozemku se nachází jednak vedení NN v majetku spol. ČEZ,
jednak vodoměrná šachta náležející sousednímu domu na pozemku p.č. 115/110 vk.ú.
Tmaň, dále pak sloup s lampou veřejného osvětlení a malý úsek vedení VO. VO je přitom
majetkem obce. Jako nejvhodnější se jeví menší přeložka vedení VO a směna části
pozemku p.č. 115/114 za část sousedního pozemku p.č.115/113, na kterém má právě
vzniknout dětské hřiště. Schválení tohoto kroku nás čeká s největší pravděpodobností na
příštím VZZO.
V komplexu budov ZŠ a MŠ Tmaň bylo zahájeno zateplování. V současnosti jsou
zatepleny stropy ve staré budově a v nejstarší části přístavby MŠ ze 70.let. Současně
byly zjištěny závady a poškození na střeše tělocvičny a nad podkrovními vestavbami bytů
a školní družiny. Tyto závady jsou způsobeny jednak klimatickými příčinami (námraza),
jednak stářím krytiny. Jasným důsledkem těchto poškození je potřeba zhotovit novou
střešní krytinu. Způsob financování je v tuto chvíli v řešení. Položení nové krytiny – PVC
folie si podle odhadu může vyžádat náklady ve výši necelých 500 000,- Kč
Rada obce se také zabývala potřebou připojení se stavebníků k vodovodnímu a
kanalizačnímu řadu. Jedná se především o pozemek p.č. 261/14 v k.ú. Lounín
v majetku pí. Ivy Brabcové, se kterou byla uzavřena plánovací smlouva. Smlouvou se
obec zavazuje umožnit stavebníkovi připojení k sítím veřejné infrastruktury, stavebník se
zavazuje k finanční spoluúčasti. Smlouva umožňuje stavebnímu úřadu obnovit územní
řízení, v důsledku umožňuje stavebníkovi zahájit stavbu. Předpokládáme nicméně, že
nyní začne jednání o zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky a k prodloužení řadů
nedojde. Plánovací smlouva je vám předkládána ke schválení. Další podobné případy
v obci však bude nutné řešit prodloužením řadů a proto se obec bude muset ucházet o
prostředky z dotačních programů.
V bytovém domě č.p. 178 došlo v únoru k poruše čerpadla, zajišťujícího ohřev TUV.
Havárie byla řešena okamžitě a čerpadlo zakoupeno nové. Oprava a výměna stála
53 999,-Kč včetně DPH. V nejbližší době bude třeba provést v kotelně domu ještě další
úpravy, jejichž finanční náročnost bude ovšem mnohem nižší.
V měsíci lednu proběhly opravy v obecním bytě v č.p.50 – v budově OÚ, který byl
dosud prázdný. Byly položeny nové podlahové krytiny ve všech obytných místnostech,
koupelně a WC. Původní dlažba byla ponechána pouze ve vstupní chodbě a chodbě
k WC a koupelně. Dále byly provedeny opravy obkladů v koupelně, nové obklady
v kuchyni, úpravy elektroinstalace v kuchyni, výměna vodovodních baterií atd. Velká část
prací byla provedena zaměstnanci obce, čímž bylo dosaženo významné uspory. Hodnota
všech oprav činila v souhrnu 33 574,-Kč. Následně byla uzavřena nájemní smlouva a byt
poskytnut k užívání pí. Martině Smíškové.
Před koncem roku bylo zakoupeno vozidlo Citroen Jumper, které začalo být v lednu
užíváno zaměstnanci obce. Na vozidle byla provedena prohlídka, výměna oleje, filtrů atd.
a byly zakoupeny zimní pneumatiky. Nyní vozidlo plně slouží.
Na základě souhlasu ZO byly odprodány dva ks velkoobjemových kontejnerů v celkové
ceně 60 000,-Kč a likvidovány staré velkoobjemové kontejnery (zatím x ks).
Rada obce také schválila odprodej kontejnerů - zvonů na tříděný odpad, které jsou nyní
odloženy na sběrném dvoře. Cena byla stanovena 3000,- Kč za malý kontejner, 4500,-Kč
za velký. V tento okamžik máme objednávku na 2 ks velkých kontejnerů.
V lednu byla instalována prezentace obce na informačním panelu na Husově náměstí
v Berouně, kterou zhotovila firma Daruma Plzeň. Soubor fotografií v prezentaci je vybrán
z fotogalerie, zveřejněné na stránkách obce. Autorem průvodního slova je p. Horáček,
kronikář obce.
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Rada obce projednala a schválila tak, jako každoročně, dar organizaci ochránců přírody
V Rokycanech ve výši 1000,-Kč.
• Obec dále obdržela dar od akciové společnosti Vápenka Čertovy schody finanční dar
ve výši 150 000,- Kč, jehož přijetí bychom měli dnes schválit.
• Rada také schválila účast obce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2015.
• Během zimního období probíhala prořezávka dřevin v obci i v okolí, která ještě bude
pokračovat. Úpravy proběhly mimo jiné na dětském hřišti u hasičské zbrojnice, kde ale
bude nejspíš nutné redukovat a případně obměnit dřeviny i v následujících letech.
• V souvislosti s těmito pracemi bylo zjištěno, že z obecních lesů spravovaných přímo obcí
je třeba vyklidit padlé a proschlé dřeviny. Pro tento účel byl na jednání RO projednán
a odsouhlasen návrh na nákup nové motorové pily (připomínám, že původní byla
zcizena). Ta byla zakoupena a v současnosti práce v lese probíhají naplno.
• Při úklidu v okolí tenisových kurtů v zámeckém parku bylo zjištěno na počátku měsíce
února, že budova zámku je volně přístupná, jelikož byla vylomena mříž uzavírající hlavní
vchod. Byla provedena prohlídka objektu, přilehlých hospodářských budov a parku a
neuspokojivý stav celého areálu včetně možných nebezpečí byl popsán v dopise
majiteli, společnosti Formaggi Property s.r.o. Dopis byl zaslán i na ORP Beroun, který
zjišťuje památkovou péči.
• Na jednáních rady obce byly také projednány návrhy dvou nových obecně závazných
vyhlášek, které jsou vám dnes předkládány ke schválení. Jedná se o novou „Vyhlášku o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Tmaň“. Přijetí vyhlášky je vynuceno změnami v legislativě a vyhláška nově
popisuje nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
• Druhou vyhláškou je „Vyhláška o způsobu vedení technické mapy obce“, která
umožní společnosti Geosense získat údaje od majitelů a provozovatelů sítí a vytvořit tak
tzv. pasporty sítí v rámci geoportálu obce.
• Společnost Geosense také rozšířila geoportál obce o tzv. Císařské otisky stabilního
katastru a dodala objednané podklady pro zhotovení pasportu hřbitova a veřejného
osvětlení.
• Rada obce také projednala a schválila rozpočtové změny č. 1, o kterých jste slyšeli již ve
zprávě finančního výboru.
• Na zasedáních rady obce bylo také projednáno podání dvou žádostí o dotaci.
• První je žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na
rekonstrukci komunikace v ulici Travnatka. Minimální spoluúčast podle pravidel činí 5%.
Rada obce doporučuje minimální spoluúčast 15%, čímž by mělo být dosaženo lepšího
bodového hodnocení žádosti.
• Druhá žádost z operačního programu životního prostředí o dotaci na nákup svozové
techniky je zamýšlena jako cesta k obměně vozidla Multicar. Nové vozidlo by bylo
užíváno ke svozům biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu, tj. materiálu ze
zahrad a pozemků soukromých vlastníků.
Tolik zpráva z Rady obce za období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce
v prosinci minulého roku. Případné dotazy k této zprávě budou zodpovězeny v diskusi.
Děkuji za pozornost.

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň
V pondělí 20. dubna 2015 se konalo první letošní mimořádné veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň. Z tohoto jednání přinášíme na stránkách tohoto vydání OBZORU
ten nejdůležitější dokument – usnesení z tohoto jednání.

I.

Usnesení č. 2/2015
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 20. dubna 2015
Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) informaci o novele nařízení vlády č. 37/200 Sb.
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II.

III.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) předložený plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav;
2) provedení zastřešení ocelového schodiště do 1. nadzemního podlaží přístavby
Základní školy podle předloženého návrhu Ing. Arch. Pavla Šroma;
3) realizaci přístavby kabin na fotbalovém hřišti podle předloženého návrhu Ing.
Arch. Zuzany Tlachové;
4) rozpočtové změny č. 3;
5) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-6008616
Tmaň, redukce + SS100 pro parc. č. 115/112.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat;
3) vyžádat si konkurenční nabídky na krytí ocelového schodiště přístavby Základní
školy Tmaň
4) do konce dubna oslovit alespoň tři místní podnikatele o nabídku na realizaci kabin
na fotbalovém hřišti

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: 1341 + č.p.

Nabídka volného pracovního místa učitelky I. stupně ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
nabízí volné pracovní místo učitelky I. stupně ZŠ na částečný úvazek.
Požadujeme ukončené magisterské vzdělání na PedF a znalost angličtiny.
Nástup 1. 9. 2015.
Platová třída a platový stupeň je přiznán v souladu se zákonem č.262/2006 Sb.

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
Nejen ve velikých obchodních centrech vypukla velikonoční mánie. Zasáhla i nás ve
školní družině. Již od půlky března jsme se snažili vyrobit slepičky, vajíčka z papíru,
různé košíčky, zajíčky a samozřejmě že nesmí chybět ani vejce vyfouknutá. Malovali
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jsme pastelkami, vodovkami, zdobili jsme prostě vajíčka různými technikami. Na výzdobu
školní družiny jsme vyrobili různé velikonoční závěsy a vystříhali výzdobu do oken. Líbí
se nám, že to tady máme hezké. Spoustu výrobků jsme si vzali i na výzdobu domů.
Velikonoce se kvapem blížily, tak jsme se na ně ve výtvarném kroužku také připravovali.
Různobarevná vajíčka jako zápichy, nebo závěs na dveře z kartonu v podobě vejce se
nám moc povedly. Některé skořápky však s námi až do konce nevydržely, stačilo malé
zaváhání a bylo slyšet KŘUP! Nic se ale nedělo, měli jsme náhradníky.
V úterý 24. března se hned po ránu v první třídě objevila neobvyklá návštěva. Zavítal k
nám potkan Péťa, kterého přinesla maminka naší spolužačky a kamarádky Áni, paní
Hartmanová. V hodinách prvouky si děti povídaly o domácích mazlíčcích, proto se Áňa
přišla pochlubit s tím svým. Paní Hartmanová nám nejprve hezky povídala o potkanech
všeobecně – čím se živí, jak se správně o ně starat, jak se také nechají vycvičit, že
přijdou na zavolání apod. Potom jsme se mohli ptát na to, co nás nejvíce zajímalo.
Nakonec, kdo chtěl, mohl si Péťu pohladit a celá třída jsme se s ním vyfotili. Měli jsme
opět zajímavou hodinu, kdy neučila naše paní učitelka, ale roli převzala jedna z
maminek. Poděkování patří nejen Áně, že maminku přemluvila, aby přišla do školy i s
potkanem, ale hlavně paní Hartmanové, která o něm velice pěkně povídala.
Také naše škola se v rámci výchovy ke zdraví zapojila do preventivního programu
„Veselé zoubky 2015" společnosti dm drogerie markt s.r.o., který jsme realizovali ve
středu 25. března. Program byl určen pro žáky I. tříd. V úvodu se děti seznámily s tím,
jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. V další části
na ně čekala projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek". Žáci se zábavnou
formou dozvěděli, že i známý uličník Hurvínek má někdy potíže se správnou péčí o své
zoubky. V poslední teoretické části se děti seznámily se zásadami správné péče o
zoubky, jak si je čistit a proč navštěvovat zubního lékaře. Ve druhé vyučovací hodině
všichni plnili ve skupinách úkoly v programu na interaktivní tabuli. Zde mohli uplatnit své
nabyté teoretické znalosti v různých doplňovačkách, křížovkách, testových otázkách a
dalších zábavných úkolech. Všichni žáci prokázali velmi dobré znalosti a za odměnu
získali preventivní taštičku s produkty péče o zoubky (zubní kartáček, zubní pastu,
žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů, samolepku se správným
postupem čištění zubů a informační brožuru pro rodiče). Odměnou nám i rodičům bude
jejich úsměv plný zdravých a silných zoubků. Velké poděkování patří společnosti dm
drogerie markt s.r.o., která nám věnovala DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek",
program na interaktivní tabuli a preventivní taštičky pro všechny žáky.
Plavání nám skončilo a nám se po něm asi bude stýskat. Výuka byla super, naučili jsme
se spoustu dalších dovedností, a tak jsme si dnes domů odvezli ocenění v podobě
„mokrého vysvědčení". Všichni jsme se snažili a víme, že jsme udělali notný kus práce. Z
neplavců se opět stali „kapříci" a z plavců „delfíni", takže budeme moci o prázdninách
rodičům ukázat, že se vody nebojíme! Už aby to bylo!
V rámci projektu Mistr Jan Hus, kterým si na naší škole připomínáme 600. výročí jeho
upálení, nás navštívila paní Bc. Jana Šmardová Koulová, budoucí farářka v Husitském
kostele ve Tmani. Velmi zajímavě nás seznámila s životním osudem myslitele, kazatele a
reformátora Mistra Jana Husa od jeho mládí až po jeho strastiplnou cestu na koncil v
Kostnici a později až na hranici. Moc hezkou formou nám také přiblížila jeho odkaz ctít a
bránit pravdu po celý svůj život, který je živý dodnes. My se pokusíme tento jeho odkaz
ztvárnit výtvarně či písemně a uspořádat výstavku, na kterou ji určitě pozveme. Naše
nejhezčí práce budou pak vystaveny v Husitském kostele ve Tmani i na dalších místech,
kde budou probíhat oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Moc paní Janě
děkujeme za její milý a vstřícný přístup k nám i za velmi pěkné a přínosné dopoledne,
které jsme s ní strávili.
Ve školní družině se průběžně zaměřujeme na rozvoj správných návyků zdravého
životního stylu u dětí. Tentokrát jsme se zabývali potravinovou pyramidou. Vytvářeli jsme
si koláž zdravého i nezdravého talíře. Děti třídily a vybíraly obrazový materiál.
Přemýšlely, stříhaly, lepily a výsledkem byl talíř se zdravými i nezdravými potravinami.
Všem přejeme dobrou chuť.
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V sobotu 11. dubna a v pondělí 13. dubna 2015 se žáci naší školy zúčastnili kulturního
vystoupení pro výroční jednání Mysliveckého sdružení HORA Tmaň a konference
základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody Tmaň. Připravili si pásmo básní, písní a hry na
flétnu, jako poděkování oběma organizacím za finanční příspěvky, které každoročně
dostáváme na nákup pomůcek pro výuku, potřebného vybavení do školní družiny a
mateřské školy. Děti přislíbily myslivcům spolupráci při sběru kaštanů a žaludů pro lesní
zvěř na dokrmování v zimě. Obě vystoupení se dětem povedla a odměnou jim byl vřelý
potlesk a sladká odměna na závěr.
V úterý 14. dubna nás čekal výlet do Techmanie, na který jsme se moc těšili.
Už jenom název tohoto místa v nás vzbuzoval velké očekávání, které se nakonec
vrchovatě vyplnilo. Seznámili jsme se tu s expozicemi složenými z interaktivních
exponátů, které nám herní formou přiblížily určitý přírodní jev či matematický nebo
fyzikální princip. I když jsme z počátku spoustě divných slov moc nerozuměli, brzy jsme
na vše přišli - prostě jsme si mohli na všechno sáhnout a vyzkoušet si to. To bylo něco!
Zúčastnili jsme se také vzdělávacích programů Chemie z kuchyně, Rostlinná buňka nebo
Zkroťte živly, při kterých jsme se mohli zapojit i do předváděných pokusů, což bylo
opravdu bezva! Navštívili jsme také planetárium, kde nás ohromilo obrovské žhavé
slunce, skafandr kosmonauta, lunární vozítka, pohyblivé planety, větrné víry i to, že jsme
si mohli zkusit odstartovat raketu! Všem se nám tu ohromně líbilo a nejraději bychom
tady zůstali až do večera. Snad se sem brzy vrátíme!
Ve čtvrtek 23. dubna byli v přístavbě Kulturního domu ve Tmani uvítáni do života
nejmladší občánci naší obce. V tento slavný den je svým vystoupením přivítaly žákyně
naší školy. Všichni jim do života přejeme jen to nejlepší!
Mateřská škola Tmaň. Petra Štěpánková.
Ve středu dne 1. dubna proběhlo vyhodnocení Velikonoční soutěže v mateřské škole.
Prohlédli jsme si všechna ta krásná vajíčka - malovaná, kreslená, lepená, háčkovaná,
velká i malá, slepičky, zajíčky, ovečky, velikonoční kolíčky, zápichy a spoustu dalších
krásných výrobků, které se svými dětmi vyrobili rodiče. Zatleskali jsme tedy každému, a
každý také byl za svoji píli odměněn. Velké díky patří Vám všem, kteří jsme se do naší
tradiční soutěže zapojili.
V pátek dne 8. dubna jsme si připravili ve třídě pečivo - chléb, rohlíky a housky, a
dřevěný kříž, na který jsme pečivo nasadili. Podařilo se nám tak vytvořit krásnou Morenu.
Pak jsme se všichni sešli u Motýlků a vyprávěli si o vynášení zimy ze vsi a vítání jara.
Povídali si o tom, že loučení se zimou a vítání jara je doprovázeno písničkami a
básničkami, a proto jsme se také naučili básničku o Moreně. A tak jsme se vypravili
slavnostním průvodem za zvuků nejrůznějších hudebních nástrojů k místnímu rybníku.
Na břehu jsme vyhnali zimu písničkami a básničkami, a Morenu hodili do rybníka. Pak
jsme již přivítali jaro písničkou „Na jaře". A naše Morena určitě udělala radost zvířecím
obyvatelům rybníka - kachničkám a rybám.
Maminky a tatínkové, jejichž dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, měli v dubnu
jedinečnou možnost přijít si i se svými dětmi pohrát do naší školičky. Děti i rodiče měli
možnost seznámit se s prostředím naší školky. Otevřeno pro ně bylo ve třech termínech
– a to vždy v úterý od 15:00 hodin v těchto termínech: 14., 21. a 28. dubna 2015. Stačilo
vzít si s sebou bačkůrky a dobrou náladu!

Jaro v SDH Tmaň. Martina Ježková.
Jaro v našem sboru je nabité akcemi.
V sobotu 21. března jsme uvítali jaro pochodem na Koukolovu horu, kde se uskutečnila
akce Loučení se zimou. Na pochod se s námi vydali i někteří rodiče mladých hasičů. Akci
jsme zakončili opékáním buřtů v Lipkách. Ve stejný den vyjeli zástupci sboru na Sjezd
delegátů SDH okresu Beroun, který se konal ve Zdicích. Na sobotu 21. března byl také
naplánován XIII. Dobročinný ples, na jehož přípravě a organizaci se náš sbor také
podílel.
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V březnu a dubnu probíhá na hasičských schůzkách příprava na blížící se Hru plamen.
Začátkem dubna nám již přálo počasí, a tak schůzky a tréninky probíhají venku na
hasičském areálu.
Na 18. dubna byla svolána hasičská brigáda na úklid odpadků a čištění požární nádrže.
Dobrovolníci se sešli již brzy ráno. Část účastníků se vydala na koupaliště, kde proběhlo
vypuštění nádrže a následné čištění, celá akce trvala několik hodin. Druhá část účastníků
si nasadila rukavice a vyšla vstříc sběru odpadků po naší obci. Bohužel se nás nesešlo
tolik, abychom mohli vysbírat odpadky v celé obci a jejím blízkém okolí. Sešlo se nás
však dost na to, abychom vysbírali odpadky na dětském hřišti, v okolí fotbalového hřiště,
dále v prostoru pod a nad DPS a bytovkami na Starém sídlišti. Odpadky byly sesbírány
také v okolí kulturního domu, před prodejnou COOP a v okolí Nového sídliště. Úklidem
odpadků jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. V rámci této akce
uklízeli odpadky také žáci základní školy Tmaň.
Sotva jsme uklidili techniku a došli domů, byl vyhlášen poplach 2. stupně a jednotka SDH
vyrazila k požáru ranče Málkov, který vzhledem k vážné situaci vyžadoval přítomnost
mnoha jednotek a až v pozdních nočních hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu.
Naše CAS tak byla podrobena celodenní zátěži, kterou výborně zvládla.
Ve čtvrtek 30. dubna SDH pořádá tradiční pálení čarodějnic. Akce proběhne na
hasičském areálu za požární nádrží, začátek akce je plánován na 19 hodinu.
Co nás čeká dále? V sobotu 2. května se družstvo mužů a žen vydá na Okrskovou
soutěž do Vinařic. Na polovinu května je pak plánována soutěž Hra plamen, na kterou se
vydají družstva mladších a starších žáků do Oseku. Před tím nás však čeká řada
tréninků!
Na druhou polovinu května je naplánován výlet mladých hasičů, a druhá část Hry
plamen, na kterou se tentokrát vydáme do Chodouně.
V sobotu 30. května se pak náš sbor bude podílet spolu s obcí Tmaň a dalšími
organizacemi v obci na organizaci dětského dne, který se bude konat od 10 hodin na
hasičském areálu za požární nádrží.

Poděkování
Děkuji touto cestou členkám sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani
paní Ivaně Foltýnové a paní Petře Foltýnové za jejich osobní návštěvu a Obecnímu úřadu ve
Tmani za písemné blahopřání a dárek, který mi předaly u příležitosti mého kulatého životního
jubilea.
Ing. Jindřich Očenášek, Lounín

Opustily naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v úterý 31. března 2015 zemřela po krátké nemoci ve věku nedožitých 84 let paní Helena
Chodová, rozená Bártová. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili
v úzkém kruhu rodinném.
Čest její světlé památce!

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

Před 70 lety skončila II. světová válka
V květnu 1945 před 70 lety skončila II. světová válka. V souvislosti s tímto výročím vyvstává
otázka, zda lze vůbec ještě najít o této události v souvislosti s Tmaní nebo Lounínem něco,
co by nebylo mnohokrát řečeno. V hromadných sdělovacích prostředcích současnosti –
v televizi, rádiu, denním a periodickém tisku, ale především na internetu – se o tom bude
určitě hodně mluvit a psát. Na stránkách OBZORU chceme našim čtenářům připomenout
tuto dobu pohledem obecní kroniky, jak to zaznamenal tehdejší kronikář pan Bohumil
Dousek.
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Konec II. světové války ve Tmani
Po mírné zimě vracelo se jaro v přírodě a také očekáváno bylo jaro „nové svobody“. Po
dobytí a obsazení východních krajů republiky vrátila se do Košic začátkem dubna naše
československá vláda v čele s presidentem Dr. Eduardem Benešem a byla s nadšením a
slavnostně lidem uvítána. Tam byl stanoven a schválen Košický vládní program, na
kterém se význačně podílel Klement Gottwald, který přijel z Moskvy.
Nálet na Beroun. Dne 17. dubna časně zrána byl osvětlen Beroun, jasno bylo v širokém
okruhu. To nevěštilo nic dobrého, čekal se brzký nálet. Ten přišel po 15. hodině. Přiletěl
svaz bombardovacích letadel, vypnul motory a bombardoval město. Pohled byl děsivý.
Po dopadení bomb bylo vidět i od nás sloupy prachu a dýmu. Mnoho domů bylo
pobořeno a v nich mnoho mrtvých a raněných. Ihned se záchrany ujali požárníci a na
pomoc raněným přijeli členové Československého červeného kříže. Občané naší obce se
zatajeným dechem a hrůzou sledovali toto bombardování.
Vlasovova armáda v našem kraji. Koncem dubna ustupovaly naším krajem značné
skupiny armády zrádného ruského generála Vlasova. Nad pochodujícím vojskem létal
stále aeroplán. Generál Vlasov se usídlil v zámku v Suchomastech, kde vydávala jeho
kancelář letáky, které vybízely, aby se Češi připojili s nimi v odboji proti Sovětskému
svazu, ale naši lidé na jejich výzvu vůbec nereagovali a s odporem letáky odhodili. I
v naší obci obsadili Vlasovci každé volné místo u rolníků i u jiných občanů. Ve škole
zabrali učebny, do kterých nanosili na podlahu ke spaní slámu. Ve škole se nemohlo
několik dní vyučovat.
Dne 4. května 1945 v odpoledních hodinách jsou již vesnice Tmaň a Suchomasty
doslova přelidněny vojskem generála Vlasova. Vojáci jsou ubytováni ve vyklizených
školách, stodolách velkostatků a zemědělských usedlostí, důstojnictvo v rodinných
domcích, ve kterých jim lidé museli uvolnit místnosti. Počínání této armády bylo
chaotické, prostí vojáci byli naprosto dezorientovaní.
Od vypuknutí války uplynulo již 6 let. Na lidech už byla znát únava, byli unaveni a
pokleslí, ale na druhé straně plni očekávání v dobrý konec, vždyť ze všech stran
přicházely radostné zprávy z bojišť o prohrách a ústupu německých vojsk, o vítězných
bitvách sovětské armády, kde s úspěchem bojoval i sbor československé armády pod
vedením generála Ludvíka Svobody, zúčastnil se bojů u Sokolova a Dukly, kde přešel na
naše území. Ze západu postupovala zase vojska spojenců Ameriky a Anglie. Přišel 5.
květen. Jako bleskem roznesla se po naší obci zpráva, že panství nenáviděných
okupantů je u konce, že končí vraždění, mučení a pronásledování lidí, že nadchází naše
osvobození, tolik očekávané. Na obecní úřad došla telefonická zpráva, že je konec
okupace a jsme svobodní. Na některých budovách byly vyvěšeny prapory v národních
československých barvách. Občané se radovali, ale někteří nevěřili, zůstali zdrženliví a
očekávali s utajeným dechem příští dny.
Volání pražského rozhlasu o pomoc. Po poledních již jen českých zprávách a zahrání
sokolského pochodu volal rozhlas, že v Praze vypuklo povstání. Žádáno o pomoc všech
mužů, kteří jsou schopni bojovat. Němci prohlašovali, že lacino Prahu nedají. Bojovali o
rozhlas, aby umlčeli povstání, stříleli jako zběsilí do nevinných lidí, bombardovali Prahu,
hořela Staroměstská radnice. Obklíčili Prahu a z děl vypalovali zkázu na naše hlavní
město. Pražané stavěli barikády a postavili se Němcům téměř s holýma rukama na
odpor. Z naší obce se zúčastnil bojů na barikádách náš občan Václav David.
V neděli 6. 5. 1945 stále pršelo, boj o Prahu pokračoval. V Suchomastech bylo ten den
zastřeleno sedm vojáků – vlasovců, kteří byli ubytováni u pana V. Krbce v č. p. 147, u
nichž byla nalezena vysílačka, kterou dávali Němcům hlášení o pohybu armády generála
Vlasova. Popraveni byli v polích nad obcí u Luhů. Postřílel je jeden důstojník automatem
a nechal je odvézt vozem na Borek, kde byli pochováni do společného hrobu.
Ustavení Národního výboru. Na obecním úřadě se konala porada a ustanoven Národní
výbor o pěti členech, jehož předsedou zvoleny Antonín Holeček, dělník ze Tmaně. Jeho
členy byli jmenováni: František Sulík, kolář a zemědělec, Bohumil Svoboda, tesař, Josef
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Klika, krejčí. Národní výbor začal ihned úřadovat, zajišťoval zásobování občanů, práce
na velkostatku, opatřoval potraviny a různé potřeby pro Prahu a okamžitě je tam zasílal.
Zřízení strážní služby. V obci ihned zavedena strážní služba, kterou byl pověřen jako
velitel pisatel těchto pamětí záložní důstojník – nadporučík Bohumil Dousek, řídící učitel
obecné školy ve Tmani, jeho zástupcem byl podporučík Dr. Josef Havlíček a druhým
zástupcem podporučík Rudolf Knopp. Stráž čítala nejdříve 25 mužů, stav byl pak doplněn
a měl 42 mužů. Stráž konala službu ve dne i v noci nejen v obci, ale i v okolí. Část jich
byla uvolněna a poslána do lesů, kde nacházeli mnoho nábojů a zbraní Němci
odhozených. Vše bylo hned předáváno do Králova Dvora, kde bylo hlavní shromaždiště a
odesíláno na pomoc bojující Praze.
V čilosti a nebojácnosti se zvláště vyznamenal Josef Nerad, zedník ze Tmaně, který i
sám odzbrojoval rozprchlé utíkající německé vojáky, odebral jim zbraně a střelivo a
přinášel do školy, kde v přízemí jedné třídy bylo skladiště zbraní a veškeré střelivo. Často
našel velitel za dveřmi školy granáty, pancéřové pěsti, různé druhy nábojů, mnohdy
nezajištěných a jen zázrakem se stalo, že škola nevyletěla do povětří. Lidé z neznalosti
přinášeli vše ve snaze nějak pomoci. Zdravotní službu s úspěchem vykonával osvědčený
zdravotník Josef Staněk, dělník v železárnách v Králově Dvoře. Jmenovaný byl
v hodnosti svobodníka.
Do funkce obecního starosty byl zvolen dlouholetý starosta za první republiky občan
Stanislav Krejčík, dělník ve Tmani. Jmenovaný se ujal ihned svého úřadu. Kancelář
obecního úřadu, která byla umístěna v lihovaru, byla přestěhována do zámku, kde již 14.
května začal nově stanovený starosta Stanislav Krejčík úřadovat a tam se také soustředil
veškerý počáteční řídící směr v nově osvobozené době.
Převzetí velkostatku. Velkostatek byl za okupace veden německou správnou, kterou
vedl již dříve zmíněný Němec Müller. Ihned po převratu byl vzat do prozatímní správy
velkostatek a jeho řízením pověřen Karel Skalla, bývalý správce velkostatku
v Suchomastech.
Ustavení Revoluční gardy. Dne 20. května převzala strážní službu nově ustanovená
Revoluční garda se vším výzbrojí a výstrojí. Mnoho členů stráže nastoupilo vojenskou
službu u svých útvarů.
Nálezy. Při pochůzkách národní stráže bylo mimo jiného při jedné pochůzce nalezeno na
blízkých „Skalách“ 10 pušek, 10 bodáků, 8 granátů, 600 nábojů a 2 masky. Celkem bylo
za působení národní stráže zajato 10 nepřátel, ztráty naše i nepřítele nebyly žádné. Stráž
mimo službu v obci střežila velkostatek a 2 mlýny – Havlíčkův a Neprašův (dříve
Sudíkův).
Zabrání zámku. Po převratu a útěku Němců byl zámek (zbývající místnosti) zabrán a
v nich dočasně umístěni Němci, kteří sem přišli z pohraničí a byli později odsunuti do
Německa. Zámek se pak stal domovem a bydleli v něm tmaňští občané.
Sovětští vojáci projeli obcí. Naší obcí projeli a občané uviděli sovětské vojáky, kteří
v autu pátrali po Němcích. Aby tito ještě lidem neškodili, chtěli je odvézt do sběrného
tábora. Jinak se naši lidé chodili dívat na sovětské vojáky na státní silnici do Zdic a
Králova Dvora, jak tudy jezdili na různé strany.
V neděli 13. května po slavnostních bohoslužbách byla opět zavěšena nad vchodem do
Sboru „husitská hvězda“, lidé ji říkali nesprávně palcát. Zavěšení provedl mistr tesařský
František Svoboda ze Tmaně, který ji nerad snímal, ale s radostí opětně zavěšoval.
Tomuto úkonu přihlíželi návštěvníci bohoslužeb a četní občané, kteří měli radost, že je
opětně na Sboru tento husitský znak.
Pomalu se vracel život do normálních kolejí. Dělníci se vrátili do továren, zemědělci se
snažili dohonit jarní práce na polích, aby byla zajištěna úroda pro náš pracující lid. Děti
po čtrnáctidenní přestávce a po vyčištění a umytí tříd po Vlasovcích se vrátili do školy,
aby s větším úsilím dohonily zanedbané učení po dlouhých zimních prázdninách a
přestávkou na vyučování zabrání školy Vlasovci. S radostí zasedli do lavic a učily se opět
ve slavné době osvobození.
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Základní kámen v Národním divadle v Praze ze Zlatého koně
Všichni známe spory vedené mezi odborníky na různé úrovni o to, z kterého lomu opravdu
pochází základní kámen označený jako kámen ze Zlatého koně. Není cílem tohoto příspěvku
pokoušet se vyřešit tuto otázku. Všichni autoři se odvolávají na popis události předávání
základních kamenů otištěný v Národních listech na straně 2 v sobotu dne 16. května 1868.
Veřejnost však dosud neměla možnost seznámit se s celým textem příspěvku, na který se
autoři odvolávají. Je to událost, k níž došlo v květnu zmiňovaného roku 1868 – tedy před 147
lety. Jedná se o zajímavý dokument barvitě popisující atmosféru oněch dnů a naši čtenáři
teď mají příležitost být přímými účastníky události, do jejíhož průběhu se zapsali zlatým
písmem osobnosti své doby z naší obce.
Odevzdávání základních kamenů.
Jako úvod k hlavní slavnosti dnešní sloužila včera slavnost převezení a odevzdávání
základních kamenů z Boubína, Práchně, Tmani, Domažlic, Svatoboru, Vyšehradu, Chrasti a
Doudleb, jež z přístavu na Vejtoni na staveniště dopraveny býti měli.
Kameny byly na Vejtoni vloženy na ozdobené chvojím a praporečky tři vozy, každý
s trojnásobným spřežením. Okolo čtvrté hodiny shromáždily se na Vejtoni dvě banderia
našich bodrých Hanáků, zpěvácké spolky budějovický (s praporem), milevský (s praporem) a
netolický; veliký počet studentstva v staročeských svých čapkách, čety Sokolů a veliké
zástupy lidu. Na první vůz byly položeny kámen z Čerchova z bojiště domažlického, kámen
z Boubína a kámen z Práchně, ozdobené četnými věnci a trojbarevnými stužkami; na druhý
povoz vloženy kameny z hory „Zlatého koně“ čili „Kotyše“ u Tmaně, ze Svatoboru v Šumavě,
z Doudleb a z Trocnova, na třetím povoze, jenž čekal před Vyšehradem byl kámen
z Vyšehradu. Slečny Anna Wagnerova z Domažlic, Růžena Rosenfeldova, Marie Fastrova,
Salomona Klementova z Prahy a Berta Rožánková z Budějovic aj. Novotná, jakož některé
jiné dámy ozdobily kameny četnými věnci a kytkami a doprovázely tytéž s průvodem na
staveniště. Když se byl průvod sestavil, hnul se z Vejtoně přes Slovanský vrch, na Karlovo
náměstí a dále k staveništi.
V čele průvodu jel povoz se sličnými Hanačkami, za tímto dvojí banderium Hanáků, sbor
studentský, zpěvácké spolky s prapory, povozy s kameny, kolem nichž kráčeli Sokolové
s praporci v rukou, opět sbor studentský a nepřehledné zástupy lidu.
Rozumí se samo sebou, že jak ulice, tak i okna byly plny diváků a průvod pozdravován po
celé cestě provoláváním Slávy. Na rohu Spálené ulice, kde v oknech domu p. Brannera stáli
dr. Branner a slovanští hosté profesor Lamanský z Petrohradu, hrabě Kiselev z Ruska a
kněžna Galicynová, provoláváno velmi bouřlivě Sláva, podobně i před bytem našeho
Purkyně na Spálené ulici. U staveniště, kde nával lidu byl nesmírný, očekávali průvod
předseda výboru a sboru divadelního, Moravan p. Ferd. Urbánek, dr. Sladkovský, architekt p.
Zítek a stavitel p. Havel. Když byly kameny složeny k staveništi, předstoupil mluvčí deputace
vyšehradské p. Ant. Čihák, městský rada a oslovil p. Urbánka následovně: Odevzdávám
základní kameny ze starého Vyšehradu, který byl kolébkou osvěty české. Podávaje kámen
z útrob Vyšehradu, doufám, že národní divadlo naše bude sloupem k chrámu osvěty a slávy
národa našeho. Na zdar! (Bouřlivé, tisíceré „Na zdar!) zástupce, jenž odevzdával kámen
z Práchně, oslovil předsedu p. Urbánka takto: Přijměte tento kámen na důkaz vřelého
souhlasu svorného, s jakým my venkované sprovázíme podniknutí vaše. Položte jej
k druhým kamenům, jako on svorně bude spočívati vedle ostatních, slouže celku, tak i my
venkované tvořiti budeme s vámi vždy svorný celek; zejména pak my Šumavané zůstaneme
věrni heslu: Nechť to v Čechách jak chce chodí, Šumavan se neodrodí. Na zdar svornosti!
(Hlučné Na zdar! A Sláva!) Dr. Škarda odevzdal kámen čerchovský s následujícími slovy: Na
severním úpatí Šumavy strmí slavný vrch Čerchov, svědek vítězství našich předků, vrch, na
jehož blízku Samo porazil Dageberta, kde Břetislav zahnal četné voje markraběte Ottona,
kde Husité zničili roty křižáků. Čerchov druží se i nyní k památce statných Chodů; přijměte
kámen z něho k druhům ostatním na důkaz, že mezi Chody posud žije láska k národu a že
Šumavané všichni stojí za lásku k národu a že Šumavané všichni stojí za slávu vlasti a
žehnají dílu vašemu, jemuž provolávám „Na zdar/“ (Hlučné Na zdar!). P. Česlav Ludikar
odevzdal kámen bezděkovský (z Boubína) s tímto oslovením: Obec bezděkovská, jako
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předměstí strakonické, odevzdávajíc kámen tento chce dát najevo své smýšlení vlastenecké
a osvědčiti, že žije a mře pro odvěká práva vlasti naší, jichž chceme svorně hájiti a jimž
provoláváme „Na zdar!“ (Hlučné Na zdar!)
Největší nadšení vzbudilo oslovení spanilé slečny Berty Rožánkovy z Budějovic, která
odevzdávajíc kameny z Doudleb a Trocnova jasným a zvučným hlasem přednesla výrazně
následující oslovení: „Jižní Čechy honosí se rodištěm nejznamenitějšího muže a bohatýra
národu českého a posílají vám z rodiště slavného Jana Žižky z Trocnova kámen základní;
zároveň odevzdávám vám i kámen z Doudleb a z mohyl starožitných k stavbě našeho
chrámu umění, jehož zdaru provolávám srdečné: Na zdar! (Nadšené dlouhotrvající: Na zdar
a Sláva!)
Kámen „Zlatý Kůň“ z Tmaně odevzdán jest s následující základní listinou:
„Základní kámen tento jest úryvek z památného vrchu „Zlatý Kůň“, nalézajícího se
mezi Koněprusy a Tmaní blíž královského města Berouna.
Přičiněním podepsaných byl na místo stavební důstojného národního divadla v pátek
dne 15. května 1868 totiž před svatým Janem Nepomuckým slavnostně dodán.
Čeněk Mareš, velkostatkář v Suchomastech. – František Nolč, velkostatkář na Tmani.
– P. František Havlíček, farář tmaňský. – Josef Macourek, národní učitel ze
Suchomast. – Ferd. Mellena, vychovatel dítek p. Nolčových. – Frant. Dvorský, mlynář
v Tmani. – Ant. Braum, farní učitel v Tmani. – Josef Mladý, podučitel v Suchomastech.
– Čeněk Matoušek, hospodářský správce v Tmani. – Josef Škoda, představený
v Tmani.
Když byl ještě odevzdán kámen ze starobylého kláštera benediktinského u Chrasti
s přiměřeným oslovením p. Patočkou, měšťanostou v Chrasti, a kámen záhlenický z Moravy
ještě došlý, odpověděl p. F. Urbánek deputacím následujícími jadrnými slovy:
Velectění pánové a velectěná slečno!
Mám čest složiti vám tolikeré díky, kolikráte dokázali jste odevzdáním kamenů onu vřelou
lásku k vlasti a národu svému. Jsem přesvědčen, že tatáž láska, která s takovou obětavostí
a horlivostí základní kameny z dalekých končin nám sem dopravila, dovede také i dokonati
dílo skvělé, které začala a doufám, že tento chrám národního umění, jejž zakládáte, bude
důstojný jména slovanského i českého. Za záslužné namáhání a vzornou horlivost, kterou
jste pánové osvědčili, volám všem dodavatelům těchto základních kamenů: „Na zdar!“
Bouřlivé „Na zdar!“ rozlehlo se na to povětřím a ukončilo tuto část slavnosti, která důstojně
zahájila v předvečer svatojánský národní svátek náš.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se koná čtvrtou sobotu v měsíci – v sobotu
23. května 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.
V Římskokatolické farnosti Žebrák se zapojí do Noci kostelů 2015, která se letos koná
v pátek 29. května 2015, zapojí dva kostely: kostel sv. Vavřince v Žebráku a kostel
Narození Panny Marie ve Zdicích.
Kostel Narození Panny Marie ve Zdicích nabídne v době od 19:00 do 21:00 tento
program:
• Co si představuji pod pojmem Bůh – výtvarná ztvárnění dětí ze Základní školy ve
Zdicích.
• Marnotratný syn – loutkové ztvárnění biblického příběhu. Vystoupí Divadlo Cirkus
Žebřík.
• Prohlídka kostela, kůru s varhanami a věže se zvony. Je to jedinečná příležitost
podívat se na Zdice z výšky.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve do sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
• Pozvánka na slavnostní koncert ve Tmani. Ivan Koula.
Vážení přátelé!
Každým rokem 8. května od roku 1990 se koná ve Sboru Církve československé
husitské ve Tmani bez přerušení slavnostní koncert na počest ukončení II. světové války.
Všechny tyto koncerty byly bohatě navštíveny (v průměru to bylo sto posluchačů na
koncert). V pamětní knize jsou zapsána jména účastníků z okolí blízkého i vzdáleného –
z Prahy, Plzně, Kolína, Hradce Králové, Českých Budějovic a mnoha jiných českých
měst. Přivítali jsme návštěvníky i ze zahraničí – najdeme tam dvě jména návštěvníků
z Izraele a dvě ze Spojených států amerických. Všichni tito zahraniční návštěvníci
odcházeli z těchto koncertů velice spokojeni a nešetřili chválou. Bohužel smutnou
skutečností je nepříznivý jev, že ze Tmaně se těchto kulturních akcí zúčastňuje
v průměru 8 – 10 občanů. Je to velice málo na tak velkou obec s tak ideálním prostorem
pro konání koncertů. Zvukové podmínky pro hudební a pěvecká vystoupení jsou výborné
a všichni dosud účinkující se vyjadřují o jedinečné akustice, jak dokládá následující
příklad. Jeden ze slavných hostů hudebníků – světový houslista Jaroslav Svěcený po
svém koncertu v tomto Sboru dne 28. září 2008 prohlásil, že už dlouho nehrál v takové
pohodě a uvažoval o tom, že by chtěl v tomto prostoru zřídit nahrávací studio. Bohužel,
velký dopravní ruch z nedaleké silnice zabraňuje dovést tuto myšlenku ke konečné
realizaci.
I tato letošní kulturní akce poskytne posluchačům pestrý program, jehož náplní budou
jistě všichni potěšeni. Vystoupí 35členný Zdický smíšený pěvecký sbor za řízení Mgr.
Martiny Rajtmajerové, hudebně vokální skupina „Pokus“ a četní hudební a pěvečtí
sólisté.
Přijďte si poslechnout tuto kulturní akce a v klidu zapřemýšlet, jak slavný byl 8. květen
1945. Začátek koncertu je v 17 hodin, vstupné je dobrovolné.
• Bohoslužby se budou konat v neděli 24. května 2015 v 17,00 hodin.
• V pátek 29. května 2015 se Sbor Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve
Tmani zapojí do celostátní akce Noc kostelů 2015. Pro veřejnost bude v době od 17:00
do 20:00 hodin připraven pestrý program. Srdečně zveme!

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 b 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
Jaro je konečně tady v plné své kráse a na to reaguje také Zahradnictví Tmaň
rozšířenou prodejní dobou – v květnu bude otevřeno od pondělí do pátku od 9,00
do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od 9,00 do 14,00 hodin. O svátcích: pátek 1.
května 2015 a 8. května 2015 – bude otevřeno jako v neděli od 9,00 do 14,00 hodin.
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 jaro, ale především dobrou pohodu a
atmosféru.
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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.
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 květnu 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
1.5.2015
2.-3.5.2015
8.5.2015
9.-10.5.2015
16.-17.5.2015
23.-24.5.2015
30.-315.2015

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Hentsch František,
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holman Josef,
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49
MUDr. Kaiser Zdeněk,
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum

608 020 878
311 625 510
608 020 878
311 516 660
311 516 660
311 542 346
311 746 414

Prodej slepiček
Firma DRŮBEŽ – Jiří Dvorský & Zuzana Prečanová, Chrustenice 128, 267 12 Loděnice,
telefon 311 672 358 nabízí slepičky hnědá ISA a černá MORAVIA ve věku 10 týdnů k prodeji
od 10. dubna 2015. Cena je 100,- Kč + 1,50 Kč za každý další krmný den. Tyto slepičky
začnou snášet v červnu. Slepičky máme veterinárně ošetřeny vakcinací proti Markově
chorobě, kokcidióze, pseudomoru a bronchitidě drůbeže.
Krůťata k domácímu výkrmu ve věku 6 týdnů budeme prodávat začátkem května v Malých
Přílepech. Zahájení prodeje upřesníme po dodávce jednodenních krůťat. Cena 235,- Kč/kus
+ 4,- Kč za každý další krmný den.
Volný prodej bez objednávek do vyprodání turnusu. Další informace: www.chovdrubeze–
beroun.cz . 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 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 15. května 2015 a 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.
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Jarní bilance našich fotbalistů ve III. A třídě: 1 výhra, 1 remíza, 3 prohry
•

•

•

•

•

•

•

•

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.
Sestava: Šlégr, Fiala M., Lopušan, Haas, Sulík, Večeřa, Smíšek, Šteffl, Nový, Aduwa,
Hrubý, Foltýn (Sulík), Fiala L. (Smíšek). Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň
– SK Nižbor B 4:2 (2:1). Ostatní zápasy 14. kola: TJ Karlštejn – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 1:3, Sokol Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:3, TJ Vižina – TJ
Tetín 1:5, FK Králův Dvůr B – FK Svatá 8:2, FK Olympie Zdice B – TJ Lužce 2:1, SK
Hudlice – TJ Chodouň 5:3. Tabulka III. A třídy po prvním jarním kole:
15. kolo – sobota 26. 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). Ostatní zápasy 15. kola:
SK Hudlice – TJ Karlštejn 1:4, TJ Chodouň – FK Olympie Zdice B 0:1, TJ Lužce – SK
Nižbor B 2:1, FK Svatá – TJ Vižina, TJ Tetín – Sokol Vysoký Újezd 3:1, SK Cembrit
Beroun-Závodí – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:1.
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. Ostatní zápasy 16. kola:
TJ Karlštejn – SK Cembrit Beroun-Závodí, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Tetín, Sokol
Vysoký Újezd – FK Svatá, FK Králův Dvůr B – TJ Lužce, SK Nižbor B – TJ Chodouň, FK
Olympie Zdice B – SK Hudlice.
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 – TJ ČECHIE 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
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.
20. kolo – sobota 2. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň, 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, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Lužce,
TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Chodouň, Sokol Vysoký Újezd – SK Hudlice, TJ Vižina
– FK Olympie Zdice B, FK Králův Dvůr B – SK Nižbor B.
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). Ostatní zápasy 21. kola: FK
Králův Dvůr – TJ Karlštejn, SK Nižbor B – TJ Vižina, FK Olympie Zdice B – Sokol Vysoký
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Újezd, SK Hudlice – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Chodouň – SK Cembrit BerounZávodí, TJ Lužce – TJ Tetín.
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). Ostatní zápasy
22. kola: FK Svatá – TJ Lužce, TJ Tetín – TJ Chodouň, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK
Hudlice, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK Olympie Zdice B, Sokol Vysoký Újezd – SK
Nižbor B, TJ Vižina – FK Králův Dvůr B.
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). Ostatní zápasy 23. kola: TJ
Vižina – TJ Karlštejn, FK Králův Dvůr B – Sokol Vysoký Újezd, SK Nižbor B – Nový
Jáchymov, FK Olympie Zdice B – SK Cembrit Beroun-Závodí, SK Hudlice – TJ Tetín, TJ
Chodouň – FK Svatá.
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 – TJ Vižina.
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 Vižina – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, 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 – TJ Vižina, TJ
ČECHIE Nový Jáchymov – Sokol Vysoký Újezd.
Tabulka III. A třídy po 19. kole:

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

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
14
13
12
9
8
7
6
5
5
3
3
1

1
0
0
1
1
0
2
3
1
3
2
3
2
1

2
3
4
4
5
9
8
8
11
10
11
12
13
16

78:32
84:31
70:19
87:39
67:32
40:29
35:39
44:50
32:55
23:51
27:56
39:84
28:72
15:80

46
45
42
40
37
27
26
24
19
18
17
12
11
4

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na domácí zápasy TJ VČS Tmaň!
Již z pohledu na tabulku je vidět, že to naši fotbalisté budou určitě moc potřebovat!

Letošní tmaňská pouť žila sportem
V sobotu 25. dubna 2015 se zapíše do historie TJ VČS Tmaň. Ptáte se proč? Odpověď je
jednoznačná – poprvé v novodobé historii tento den byl nabitý sportem napříč všemi
věkovými kategoriemi.
Jako první se zapojili naší malí fotbalisté. Po několikaleté pauze se opět zrodil žákovský tým,
a to v kategorii starší přípravka, který se v sobotním dopoledni zúčastnil turnaje v Nižboru za
účasti mužstev Nižbora, Hudlic, Chrustenic / Mořinky a Tmaně. Naše výprava byla do počtu
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nejpočetnější a zároveň plná děvčat. A tak naše děcka vyběhla poprvé na travnatý pažit
v plné zbroji v dresu, štulpnách a trenkách s obrovskou vervou. Zkušenosti nám však stále
chybí a tak výsledky tomu odpovídají. Nižbor – Tmaň 9:0, Hudlice – Tmaň 5:0,
Chrustenice/Mořinka – Tmaň 4:1. Výborné je však to, že jsme již na tomto turnaji vstřelili
branku a autorem byl Lukáš Gnojek. Naše mužstvo hrálo ve složení:
Sabina Bartošová, Lucie Sýkorová, Michaela Juhošová, Pavlína Foltýnová, Michala Laňová,
Viktorka Vodičková, Patrik Plátěnka, Matěj Sarvaš, Ondra Sudík, Lukáš Gnojek, Marek
Placák, Lukáš Pelikán a Šimon Svoboda.
Pochvalme proto všechny děcka a jejich rodiče, kteří se přijeli podívat a podpořit je v jejich
prvních fotbalových krůčcích. Jsme na začátku vzniku nové fotbalové generace ve Tmani a
popřejme si, abychom všichni vydrželi!!
Jako druzí se zapojili do sportovního dne fotbalisté áčka, kteří na domácí půdě podlehli
vedoucímu celku Cembrit Beroun 2:8 po poločase 0:7. Na výsledku má možná vliv i to, že
sestava nebyla kompletní a potěšitelné nám může být snad jen to, že druhý poločas jsme
vyhráli 2:1, což může být impuls k tomu, že je možné vyhrát i celé utkání a bodovat v boji o
udržení v soutěži.
Třetí v řadě byla naše fotbalová stará garda, která se střetla s gardisty týmu FORTE. Na
trávníku jsme mohli vidět představitele jedné generace jako Kuldu (Míra Piskáček), Baldu
(Petr Duchoň), Šejlu (Jirka Krejčí), Fialíka (Míra Fiala), Tláška (Zdeněk Tlach) a další. Jejich
snaha o nejlepší výkon byla patřičná a zápas měl náboj a přinesl řadu hezkých akcí a šancí
na obou stranách. Štěstí se přiklonilo na stranu Forte, a ti nakonec zvítězili 3:1. Za domácí
skóroval Zdeněk Tlach a blízko k tomu byl i Jindra Laně či Míra Fiala, kteří trefili jen
konstrukci branky. Po utkání přišla zaslouženě odměna v podobě lahodného pivka.
Poslední na řadu pak přišli ti nejmenší – naše drobotina. Organizátoři připravili pro ně
Tmaňský pětiboj. Ten se skládal z těchto disciplín: běh na čas, běh pozadu, dovednostní
běh, skok z místa a hod míčkem do dálky. Každý ze závodníků dostal na startu kartičku, do
které mu byly zapisovány výsledky. Závodníci byly rozděleni do mnoha kategorií, a to
děvčata, chlapci a rodiče s dětmi. Celkem se pětiboje zúčastnilo na 21 dětí do 10 let a 13
složených hlídek rodič + dítě. Během pětiboje na fotbalovém hřišti přibývalo jak dětí, tak i
rodičů a prarodičů, kteří si přišli zazávodit nebo povzbudit své nejmenší členy rodiny. A tak
jsme mezi diváky mohli zaznamenat i známou herečku Terezu Kostkovou, která
povzbuzovala při plnění pěti disciplín svého synka Toníčka. Po úspěšném splnění všech
disciplín si rodiče s dětmi mohli trochu odpočinout na pouťových atrakcích a pak se vrátit na
vyhlášení výsledků.
A kdo vyhrál? Zvítězili všichni, kdo přišli a sportovali. Ale přesto se zmiňme, kdo ovládl své
kategorie.
• Rodinné hlídky vyhrála dvojice Matěj Sarvaš s propůjčeným taťkou Jindrou Laně.
• Mezi kluky zvítězili Mikuláš Laštovička, David Motl, Šimon Svoboda a Ondra Sudík.
• Mezi děvčaty zvítězila Eliška Laštovičková, Lucie Šilhavá a Michala Laňová.
Poděkování tedy zaslouží ti, kteří vše připravovali a zorganizovali. Byli to manželé Fraňkovi,
Zdeněk Tlach, Jarmila Rysová a Pavel Foltýn.
A co říci závěrem?
Sport ve Tmani získává stále více příznivců a to jak z řad dětí, tak dospělých. Přejme si tedy,
ať si každý z nás najde to své, a aktivně nebo pasivně se zapojí. A výsledkem buď skvělý
pocit ze sportování, nebo vydařené sportovní akce.
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