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XIII. tmaňský dobročinný ples
V sobotu 21. března 2015 proběhl v Kulturním domě ve Tmani již XIII. Dobročinný ples, který
se v naší obci stal dobrou tradicí. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali představitelé
Obecního úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s ostatními pořadateli, kteří
se snažili ples všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Sál se plnil usměvavými tvářemi
všech věkových kategorií a každý si jistě našel u vkusně připravených stolů místo v blízkosti
svých přátel. Ples zahájily svým vystoupením malé tanečnice z tanečního oboru Základní
umělecké školy Václava Talicha v Berouně pod vedení MgA. Zuzany Dostálové. K poslechu
a tanci nám hrála již tradičně naše oblíbená hudební skupina Boys Band V. H., která opět
dokázala zvednout ze židle téměř každého tanečníka či tanečnici, takže zábava na parketu
byla opravdu skvělá. Krásný večer nám zpříjemnilo také předtančení svěřenců Tanečního
klubu Romany Chvátalové s ukázkami latinsko-amerických tanců. O příjemná překvapení
zde nebyla nouze a jedním z nich bylo i krásné a procítěné taneční vystoupení manželů
Kellerových, které sklidilo zasloužený potlesk. Zásluhou sponzorů, kteří věnovali velmi
hodnotné ceny, byla i letos mimořádně očekávanou částí plesu opravdu bohatá tombola. Po
jejím vyhlášení starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem nejeden z nás doufal, že číslo
kýžené výhry bude právě v jeho obálce. Dobrá zábava probíhala několik hodin. Lidé se
radovali na tanečním parketu, při posezení s přáteli i ze svých výher. A my všem účastníkům
plesu i dárcům velmi děkujeme za účast i sponzorské dary.

Poděkování Rady obce Tmaň
Dne 21. března 2015 se konal XIII. Dobročinný ples v Kulturním domě ve Tmani,
pořádaný ve prospěch naší školy a školky. Děkujeme touto cestou všem sponzorům,
organizacím a pořadatelům za zdárný průběh plesu. Základní a mateřské škole ve
Tmani bude poukázán na účet čistý výtěžek ve výši 42.690,- Kč. Ještě jednou
děkujeme všem, kdož se o zdárný průběh a výsledek přičinili.
Rada obce Tmaň
Ve Tmani, dne 23. března 2015

Poděkování ZŠ a MŠ Tmaň
Velmi děkuji všem rodičům žáků naší školy, organizacím i jednotlivcům, kteří přispěli
finančními nebo věcnými dary k uspořádání XIII. Dobročinného plesu. Dále děkuji
realizačnímu týmu v čele s OÚ Tmaň a všem, kteří se zasloužili o to, že se všichni
přítomní dobře bavili. Ples se vydařil ve všech směrech a svým ziskem 42.690,- Kč
předčil naše očekávání. Výtěžek bude věnován na školní pomůcky a potřeby.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy

Vyúčtování XIII. dobročinného plesu konaného 21. března 2015
Příjmy:
Sponzorské dary do pokladny OÚ Tmaň
5.500,Sponzorské dary na plese
4.900,Vápenka Čertovy schody a.s.
10.000,Vstupenky v předprodeji
16.810,Hotovost
Tombola
25.800,Vstupenky na plese
3.658,Příjmy celkem
66.668,Výdaje
Hudba
8.000,Tombola - OÚ
9.586,Předtančení – p. Chvátalová
1.500,Předtančení – ZUŠ V. Talicha
238,Cestovné
654,Praní ubrusů, poplatek OSA
3.000,Administrativa, kancelářské potřeby
1.000,Výdaje celkem
23.978,Zisk
42.690,Peněžité dary: Šimek J. – 1.000,- Kč, Černovský Vladimír – 1.000,- Kč, Vápenka Čertovy
schody a.s. – 10.000,- Kč, P. Kešner – 2.000,- Kč, Mgr. Pavel Pavlásek – 500,- Kč, Krejčí
Petr – 2.000,- Kč, Stará garda – kopaná – 2.000,- Kč, TJ VČS Tmaň – 1.000,- Kč + ostatní
drobní přispívající.
Věcné dary: firma Beko – p. Kantor, firma Šmic, firma Apolonia, ProboTrans Králův Dvůr,
Rumpold Příbram, Jindrová Jana, Nesvadbová Dana, Myslivecké sdružení HORA Tmaň,
SD Jednota Tmaň + ostatní drobní přispívající.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 16. března 2015 se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce.
V tomto vydání OBZORU najdou naši čtenáři usnesení z tohoto jednání, v květnovém čísle
budou otištěny další materiály.
Usnesení č. 1
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 16. března 2015
I.

Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 15. prosince 2014
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. Jiřím Eschnerem;
2) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou starostou
p. Pavlem Pavláskem ml.;
3) zprávu finančního výboru přednesenou členem finančního výboru p. Pavlem
Pavláskem st.;
4) zprávu revizního a kontrolního výboru přednesenou předsedou kontrolního a
revizního výboru p. Jiřím Eschnerem;
5) výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2014 ve výši 63.723,22 Kč.

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) obecně závaznou vyhlášku 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;
2) obecně závaznou vyhlášku obce Tmaň č. 2/2015 o vedení technické mapy obce;
3) hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tmaň za rok 2014 ve výši 776,90 Kč;
4) dohodu s Ing. Milanem Sailerem o společném postupu ve věci dokončení a
dodatečného povolení stavby;
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5) zrušení plánovacích smluv mezi Obcí Tmaň a:
• Klárou a Jiřím Lukášovými ze dne 25. 11. 2010;
• Petrou a Borisem Rekovými ze dne 22. 10 2010;
• Klárou Burešovou ze dne 17. 5 2011;
• Svetlanou Loginovou ze dne 23. 2. 2010;
• Zdeňkou a Petrem Smolíkovými ze dne 1. 10 2014;
• Jaroslavou a Petrem Hanušovými ze dne 9. 3. 2011;
• Markétou Čichovskou Rózsovou a Miroslavem Čichovským ze dne 19 5.
2010;
• Lenkou a Jaromírem Krátkých 22. 2. 2010;
• Lenkou Šilhavou ze dne 4. 1 2011;
• Radkem Slavíčkem ze dne 22. 2. 2010 a 13. 12. 2010;
• Hanou a Pavlem Pavláskovými ze dne 14. 1. 2010;
• Petrem Posseltem ze dne 18. 10. 2010.
6) podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci komunikace
v ulici Travnatka;
7) podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na nákup
svozové techniky;
8) uzavření plánovací smlouvy s pí. Ivou Brabcovou;
9) přijetí peněžitého daru ve výši 150.000,- Kč od Vápenky Čertovy schody, a.s.
III.

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.

Volné pobíhání psů a myslivci
Vážení chovatelé psů!
V posledních letech pravidelně konstatujeme na výroční schůzi Mysliveckého sdružení
HORA Tmaň ve zprávě o činnosti za uplynulý kalendářní rok, že se potýkáme v naší honitbě
s nešvarem volného pobíhání psů, které je ke škodě volně žijící fauně naší přírody.
Uvědomujeme si, že mnozí z vás ani nevědí, že volné pobíhání psů je v rozporu s platnými
zákony. Požádali jsme proto právní oddělení ČMMJ o právní výklad zákonných ustanovení
souvisejících s touto problematikou, který přetiskujeme v plném znění za tímto příspěvkem.
Jsme rádi, že v současné době pracují členové zastupitelstva obce Tmaň nad obecně
závaznou vyhláškou o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, jejíž text je
konzultován s naším mysliveckým sdružením. Jako myslivci chceme touto cestou upozornit
na tento nešvar. Věříme, že najdeme pochopení a porozumění u nejširší veřejnosti Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků pro naši snahu udělat maximum pro zachování krásné
přírody nejen našim současníkům, ale i budoucím generacím.
Myslivci Mysliveckého sdružení HORA Tmaň
1

Stanovisko právního oddělení ČMMJ k volnému pobíhání psů v honitbě
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se
vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných
cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz volného
pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou, které nejsou honebními pozemky, je
uveden v předpisech o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání psů bývá stanoven i ve
vyhláškách velkých měst a platí zejména pro parky a jiná podobná veřejná prostranství.
V honitbě, za kterou pro toto vysvětlení můžeme považovat „extravilán sídelního tvaru“,
nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku.
Zatímco „venčení“ psů lze provádět s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze určit
hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není
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obecně dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti
(vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen po předchozím
souhlasu uživatele honitby. I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky
(služební, zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů
k provádění výcviku psů na honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle používá
oplocených cvičišť uvnitř obce, čili pozemků nehonebních. Jiné (nevýcvikové) volné pobíhání
psa pod vlivem vedoucího je vždy věcí subjektivního posuzování tohoto vlivu ze strany
vedoucího a pod vlivem jednak výchovy, ale i instinktů psa. Psu není zákonem zakázáno
pronásledovat zvěř. Jestliže pronásleduje zvěř, je splněna jedna z podmínek pro jeho
usmrcení. Jestliže pes pronásleduje zvěř pod vlivem svého vedoucího, neměl by být pes
usmrcen, ale vedoucí by měl být mysliveckou stráží zadržen, předveden na policii a pak
následně soudem potrestán za pokus trestného činu pytláctví. Pes, který pronásleduje zvěř a
dá se po deseti metrech pronásledování odvolat (častá tvrzení vedoucích psů), snad není ani
psem.
Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání
psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání psů a podmínky pro jejich usmrcení. Myslivecká
stráž a myslivecký hospodář nesmí zastřelit psa jen proto, že volně pobíhá. K jeho usmrcení
musí být splněny podmínky, které jsou uvedeny v § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti.
Pes, který byl usmrcen při splnění těchto podmínek, nepochybně před tím volně pobíhal.
Jedna z těchto podmínek je „který mimo vliv svého vedoucího“. Tedy i volně pobíhající pes,
tj. za existence přestupku jeho vedoucího nesmí být usmrcen, jestliže se např. vrací na
pískání nebo volání svého vedoucího.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 16. prosince 2013 usneslo vydat na
základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku, u velkých a
bojových plemen na vodítku a s náhubkem, nikdy ne volně
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů
2. Veřejným prostranstvím obce se rozumí všechna místa, která slouží k veřejnému užívání.
Z hlediska této vyhlášky se jedná zejména o náves, ulice, místní komunikace, chodníky,
hřiště, zatravněné plochy a další místa, do nichž není obecně závazným předpisem
zakázán vstup.
3. Splněním povinností v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa,
jeho vlastník či doprovázející osoba.
Článek II
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství
1. Volné pobíhání psů je dovoleno po dohodě Obce Tmaň s uživateli pozemků (zemědělci a
myslivci) na pozemcích v bezprostřední blízkosti obce dle předloženého situačního
plánu, který je součástí této vyhlášky.
2. Volné pobíhání psů je dovoleno na vymezených pozemcích v době vegetačního klidu
anebo tehdy, kdy nedojde ke škodám na zemědělských kulturách či na volně žijící zvěři.
Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
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1. Ustanovení této vyhlášky nahrazuje další práva a povinnosti osob stanovené dalšími
právními předpisy.
2. Porušení této obecně závažné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, jiný správní
delikt nebo trestný čin.
Článek IV
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Mgr. Pavlásek Pavel
Místostarosta

Macourek Václav
starosta obce

Sakáč Josef
místostarosta

Poznámka:
Součástí této vyhlášky je příloha s mapkou s vyznačenými pozemky, na kterých je možné
v bezprostřední blízkosti obce volné pobíhání psů. Z technických důvodů není součástí textu
otištěného v OBZORU – zájemci nechť se obrátí na pracovnice Obecního úřadu ve Tmani,
kde mohou do plánku nahlédnout.

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

Poplatky za rok 2015
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2015 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách nebo bankovním
převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby následujícího variabilního
symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 + č.p.
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

Základní škola Tmaň
Tak jako dospěláci i my jsme se připravovali na masopustní rej, veselý karneval. V
družině jsme si několik dní malovali masky i šašky a těšili se na karneval. V pátek 13.
února jsme se konečně oblékli do svých masek. Následovala módní přehlídka, jeden
tanec a pak jsme vyrazili na návštěvu do mateřské školky. Zde nás čekali předškoláci, s
kterými jsme si společně zazpívali a zatančili. Všichni jsme se vyřádili a strávili spolu
pěkné chvilky. Po návratu do družiny začal ten opravdový rej. Tančili jsme, zpívali a hráli
různé hry. Proběhlo i vyhodnocení nejlepší masky, ale ve skutečnosti jsme vyhráli
všichni, protože jsme byli z karnevalu nadšeni a už jsme se moc těšili na další karneval
konaný v neděli 8. března 2015 v Kulturním domě ve Tmani.
Den bezpečnějšího internetu je každoročně podporován organizací INSAFE a v jejím
rámci se po celém světě organizují různé akce, jejichž cílem je především připomenout
nejširší veřejnosti nutnost obezřetné práce v prostředí online, prevence před škodlivými
projevy chování a šíření škodlivého obsahu na internetu. Akce se zaměřují především na
cílovou skupinu dětí a mládeže, která patří z hlediska aktivit a souvisejících rizik v
prostředí internetu za nejohroženější, proto jsme se i v naší škole zaměřili na pravidelné
akce, které nám několikrát do roka připomínají, jak se bezpečně chovat na internetu.
Jsou jimi například e-learningové kurzy KPBI aneb jak se vypořádat s nebezpečím na
internetu, beseda s Policií ČR, Desatero bezpečného internetu, Seznam se bezpečně,
využívání různých webových stránek, které se touto tematikou zabývají a zveřejňování
aktivních odkazů na tyto stránky na našem webu, aby se s touto problematikou mohli
seznámit nejen naši žáci, ale i všichni naši návštěvníci. Nezapomněli jsme však ani na
rodiče, pedagogické pracovníky a další zájemce, pro které pořádáme ve spolupráci se
Vzdělávacím institutem Středočeského kraje vzdělávací akci Bezpečně na internetu,
která se uskuteční ve středu 3. 6. 2015 od 16:00 v naší škole.
Tak jako každý rok i v roce 2015 bude Den bezpečnějšího internetu provázet motto, které
více napovídá o jeho hlavním zaměření a tématu. Tím aktuálním je:
„VYTVOŘME SPOLEČNĚ LEPŠÍ INTERNET!"
Neznamená to však, že se jím budeme řídit pouze tento den, my se o to budeme
pokoušet stále. Pojďte do toho s námi a připojte se také k vytvoření lepšího internetu.
A jak na to?
• dbejte více na ochranu osobních údajů a svého soukromí vůbec;
• nedávejte příležitost kyberškůdcům k realizaci a úspěchu jejich aktivit;
• dbejte v prostředí internetu a online vůbec na dodržování základních
pravidel netikety;
• nepodporujte kyberšikanu a podobné škodlivé projevy v online prostředí.
Internet se tak stane hned pozitivnějším místem pro všechny jeho uživatele.

•

•

V neděli 8. března 2015 se v Kulturním domě ve Tmani konal karneval se spoustou
krásných masek, kterým opět provázel oblíbený klaun – pan Karel Moravec z Radouše u
Neumětel, tentokrát se společnicí Dádou. Sešli se tu krásné víly, princezny i berušky,
odvážní spidermani i policisté, strašidelní kostlivci či čarodějnice, nejrůznější zvířátka a
další báječné masky. Všichni se skvěle bavili - tancovali, soutěžili, dováděli a užívali si
skvělou atmosféru. Pro děti byla připravená i bohatá tombola. A vzhledem k tomu, že
všechny lístky byly výherní, nikdo neodcházel bez odměny.
Dne 9. března jsme se zúčastnili pěvecké soutěže Králodvorská koruna v soukromé
hudební škole Schola musica Stella Maris Dr. Zory Tauberové v Králově Dvoře. Jedná se
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•

o již XV. ročník regionální soutěže, které se každý rok účastníme. Letos jsme nominovali
tyto naše slavíky. Za 1. ročník: Annu Macíkovou, Kateřinu Šilhavou a Matěje Koláře. Za
2. ročník: Patrika Plátěnku, Matyáše Horného, Vojtěcha Kopačku a Sabinu Gnojkovou.
Za 3. ročník: Terezu Kučerovou a Alexandru Patočkovou. Za 4. ročník: Magdalénu
Krpcovou a Justýnu Volmutovou. Za 5. ročník: Kateřinu Vostárkovou, Karolínu
Bielichovou a Matěje Eschnera. Všem se písničky vydařili a podle toho také posbírali vše,
co se posbírat dalo, ve třech různých kategoriích. Na prvních místech se právem umístili:
Anna Macíková, Alexandra Patočková a Matěj Eschner. Druhá místa si zasloužili: Matěj
Kolář, Kateřina Šilhavá, Sabina Gnojková, Patrik Plátěnka, Vojtěch Kopačka, Justýna
Volmutová, Magdaléna Krpcová, Karolína Bielichová a Kateřina Vostárková. Třetí místo
uhájil Matyáš Horný. Čestné uznání patří Tereze Kučerové. Všem slavíkům moc
děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy a věříme, že i příští rok se nám bude dařit.
Ve středu 11. března se naše tělocvična v dopoledních hodinách proměnila v pravěké
naleziště dinosaurů. Zavítali k nám totiž zástupci paleontologů z pražského Triloparku. V
průběhu tří vyučovacích hodin se všechny ročníky zapojily do interaktivního programu,
který si pro děti připravili tři odborníci. Po krátkém úvodu, během něhož se žáci
seznámili se základní pojmy, se rozdělili na tři souběžná stanoviště, kde následovaly
samotné aktivity. Na prvním stanovišti odkrývali dinosaura rodu Deinonychus v životní
velikosti pomocí štětců a dostali se tak do přímého kontaktu s fosilií.
Na druhém stanovišti vytvářeli sádrové odlitky vyhynulých živočichů do silikonových
forem. Na třetím stanovišti se seznámili s reálnými fosiliemi. Mohli zde vidět velké
trilobity, schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona, stoličku mamuta, přesličky
i zkamenělé stopy ještěrky, na které si mohli sáhnout a seznámit se s jejich unikátní
morfologií. Na závěr si mohli na památku koupit veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů
apod. Celá akce byla velice zdařilá a všem zúčastněným se moc líbila.
Poděkování
Život dětem tímto srdečně děkuje žákyním a žákům Základní a Mateřské školy, K
Sídlišti 80, Tmaň za účast při sbírce ve školním roce 2014/2015 a finanční částku 1.835
Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Částka bude použita na pomoc
jednotlivým handicapovaným dětem a to především na částečnou úhradu invalidních
vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků,
chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového
materiálu, speciální výživy apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské
slzy v úsměv. S přáním všeho jen dobrého za Život dětem, o.p.s.
Zdenka Hollerová

•

V rámci projektu Mistr Jan Hus, kterým si na naší škole připomínáme 600. výročí jeho
upálení, jsme navštívili stejnojmennou výstavu v berounském muzeu, která byla velmi
zajímavá. Dále jsme shlédli velmi pěknou expozici hracích strojků, kde jsme si mohli i
leccos vyzkoušet. Seznámili jsme se také s exponáty v různých hornin, které se vyskytují
v našem kraji. V muzeu se nám moc líbilo a těšíme se, že se do něj zase brzy vypravíme.
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a lidem, ze ZŠ Tmaň a MŠ Sluníčko Beroun, kteří
se zapojili do sběru víček pro Michalku. Celkem se Vám podařilo nasbírat 193kg.
Vaší pomoci si velmi vážíme a jsme rádi, že jste si na Michalku vzpomněli a podpořili jste
jí tak na cestě ke zdraví. Věřím, že nemoc, která Michalku trápí, brzy porazíme a bude se
moct lépe pohybovat a třeba snad i chodit. Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat
léčebnou rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních pomůcek,
které pomáhají Míše lépe zvládat strasti nemoci. Každé víčko, které je v pytli, je pro nás
nadějí, že se vše otočí k lepšímu. Nelze ani slovy vyjádřit, co pro nás Vaše pomoc
Rodiče Michalky
znamená. Děkujeme!
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•

•
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Ve středu 18. března 2015 jsme se vydali na turnaj ve vybíjené do Berouna. Jelo nás
celkem dvanáct bojovníků ze IV. a V. třídy. Jednalo se o okrskové kolo PREVENTAN
CUPU, ve kterém jsme se utkali s hráči ZŠ Jungmannova Beroun, ZŠ Beroun Závodí, ZŠ
Beroun Sídliště a ZŠ Králův Dvůr. Hráli jsme každý s každým a pořádně jsme se u toho
zapotili. Vydali jsme ze sebe úplně všechno. A i když jsme nepostoupili do okresního
kola, nejsme smutní, protože jsme přivezli krásnou bronzovou medaili a psalo se o nás i
na internetu, což jako nováčci považujeme za velký úspěch.
Mateřská škola Tmaň
Ve středu 4. března jsme se těšili do školky o něco více než obvykle. Čekal nás totiž
KARNEVAL! A tak se ráno naše školka začala měnit v pohádkovou zem, kde si daly sraz
pohádkové bytosti. A abychom se s maskami pochlubili i u našich starších kamarádů, šli
jsme s pořádným rachotem do základní školy. Pak nás čekala veliká dobrota - buchtička
se šlehačkou, a hned jak jsme se posilnili, čekaly nás soutěže, přehlídka masek, a hlavně
diskotéka. Karneval jsme si báječně užili.
V pátek 13. března byla vyhlášena v mateřské škole soutěž všech malých zpěváčků.
Zpívali jednotlivci i pěvecké skupiny. Všichni byli odměněni velikým potleskem publika a
malou sladkostí.
Zveme rodiče se svými dětmi k zápisu do mateřské školy, který se koná 4. května 2015
od 13,00 do 16,00 hodin v Mateřské škole Tmaň. Vezměte si s sebou Váš občanský
průkaz a rodný list dítěte. Přihlášky se vyzvedávají 8. dubna 2015 od 13,00 do 15,00
hodin. Kdo se nemůže ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, ať se domluví v MŠ.

Udělení čestného občanství města Zdice panu učiteli Ivanu Koulovi
Zastupitelstvo1 města Zdice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů., se usneslo na svém
zasedání dne 15. prosince 2014 udělit panu Ivanu Koulovi čestné občanství města Zdice na
základě celoživotních profesních a volnočasových aktivit pro město Zdice.
Slavnostní akt se uskutečnil ve středu dne 21. ledna 2015 ve zdickém společenském domě
za účasti všech zastupitelů města, pana Josefa Jonáše – čestného občana města Zdice od
roku 1992, pracovníků Městského úřadu Zdice, vedoucích příspěvkových organizací města
Zdice, bývalých žáků a další zdické veřejnosti. Čestné občanství města Zdice převzal pan
učitel Ivan Koula z rukou starosty města Bc. Antonína Sklenáře právě den po svých 92.
narozeninách, kterých se dožil v plané svěžesti a dobrém zdraví.
Krásným kulturním dárkem pro vyznamenaného bylo vystoupení Zdického smíšeného sboru,
jehož byl zakladatelem i dlouholetým sbormistrem, a hudební vystoupení jeho bývalého žáka
pana Josefa Jonáše, který brilantně přednesl na klavír skladbu Josefa Suka. Velikou radost
měl pan Ivan Koula z daru věnovaného městem, kterým je obraz se zdickou tematikou od
malíře Podbrdska pana Václava Šestáka, který byl také jeho žákem. Udělení čestného
občanství ocenili přítomní dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
Tolik text článku ze Zdických novin, kde zájemci najdou bohatou fotodokumentaci z této
výjimečné slavnostní události. Pan učitel Ivan Koula je známou osobností i ve Tmani. Do
povědomí tmaňské veřejnosti vstoupil nejenom jako syn místního faráře Antonína Kouly, ale
především se zapsal do srdcí lidí, když po dlouhá desetiletí svou hrou rozezníval varhany ve
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské a byl současně
spoluorganizátorem a kronikářem všech významných událostí a koncertů zde konaných.

XX. ročník Loučení se zimou na Koukolovce přilákal rekordní počet účastníků
Ve stejný den jako XIII. tmaňský dobročinný ples – ale již od dopoledních hodin – se konala
ve Tmani dnes již tradiční akce – a to XX. ročník Loučení se zimou na Koukolově hoře. Její
pořadatelé – TOM Kájící Králův Dvůr – připravil pro návštěvníky zajímavé soutěže,
občerstvení i živou country hudbu. Jedná se o turistickou akci hojně navštěvovanou přáteli
1

ZDICKÉ NOVINY, únor 2015, Udělení čestného občanství města Zdice panu učiteli Ivanu Koulovi, Jana
Smíšková.
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turistiky a pobytu v přírodě nejen z Berounska (včetně těch místních tmaňských), ale i
z mnohem širšího regionu. Letos jich asi také díky pěknému počasí přišlo opravdu hodně –
více než tisícovka a pořadatelé si připsali na své konto opravdu rekordní účast. Byli mezi
nimi zástupci všech generací – od dětí, přes jejich sourozence, rodiče a střední a starší
generaci. Vydání Berounského deníku v pondělí 23. března 2015 věnovalo této akci celou
stránku, kde text byl doplněn šesti fotografiemi z letošního Loučení se zimou na Koukolově
hoře..

Zajímavá přednáška na Čerťákách
Ve středu 18. března 2013 se uskutečnila v odpoledních hodinách ve školící místnosti
akciové společnosti Vápenka Čertovy schody zajímavá přednáška pana Václava Šilhy,
autora a fotografa loňského nástěnného kalendáře této firmy. Václav Šilha cestuje,
fotografuje, průvodcuje, publikuje, vydává knihy, vystavuje a pořádá kurzy a přednášky. Je to
profesionální fotograf divoké přírody. Publikuje u nás i v zahraničí, např. v BBC Wildlife
Magazine či National Geographic a v dalších titulech napříč celým světem. Je držitelem
několika prestižních ocenění nebo spoluautorem knih „Divoká planeta“ a „Afrika v nás“. Je
držitelem druhé ceny v novinářské soutěži Czech Press Photo 2006, první ceny Czech Press
Photo za rok 2012 a ceny Trigema Czech Press Photo za rok 2014. V roce 2012 obdržel
v rámci 16. mezinárodního bienále FIAP v Norsku zlatou medaili NSFF.
Pro své posluchače na Čerťákách si připravil nezapomenutelnou audiovizuální show
Antarktida … K branám ráje plnou nádherných fotek, dechberoucích videí a vyprávění o
neopakovatelných zážitcích o svých cestách na nejjižnější kontinent. Barvité snímky a
vyprávění byly shrnutím jeho expedicí v průběhu uplynulých let, jež podnikl se svými přáteli
na palubě malé jachty Golden Fleece spolu s jejím kapitánem Jeromem Poncetem do oblasti
jižních moří. Seznámil posluchače s rypouši sloními a dalšími zvířecími obyvateli životem
kypících ostrovů Jižní Georgie, Falkland a Sandwichových ostrovů a zavedl je za velrybami,
tuleni a pochopitelně tučňáky až ke břehům Antarktidy. Součástí přednášky byly i snímky a
krátký film zachycující unikátní chování kosatek, které česká výprava zdokumentovala jako
první na světě. Přednáška trvala devadesát minut, v jejím závěru odpověděl na otázky
posluchačů, kteří jeho poutavou show odměnili dlouhým potleskem.

Poděkování
Děkuji touto cestou sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani za dárek k
mému životnímu jubileu a bývalým kolegům na Obecním úřadu ve Tmani za milé přijetí při
této příležitosti.
Ludmila Segmüllerová

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v pondělí dne 16. března 2015 zemřel ve věku nedožitých 91 let pan Josef Hofman.
S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho světlé památce!

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

Psal se rok 1974
•

•

Dne 15. ledna zemřel oblíbený tribun lidu Josef Smrkovský, od dubna 1968 předseda
Národního shromáždění, do politiky se vrátil za „pražského jara“. V květnu 1945 se
angažoval v České národní radě, v roce 1951 byl zatčen a dosouzen na doživotí, v roce
1963 rehabilitován. Po srpnu 1968 odmítl negaci „pražského jara“ a byl zbaven všech
svých funkcí a v roce 1970 vyloučen z KSČ.
Dne 12. února vydaly umělecké a tvůrčí svazy společné prohlášení Za nové tvůrčí činy
socialistického umění, vyzývající v rámci celospolečenských výročí k podpoře
normalizační politiky KSČ.
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Dne 9. května byl v Praze uveden do provozu první úsek metra trasy C.
Dne 21. května zemřel herec Jaroslav Marvan.
Dne 6. července vyhrál Jan Kodeš jako první tenista oficiálně hrající za Československo
tenisový turnaj ve Wimbledonu, když porazil ve finále sovětského hráče Alexandra
Metreveliho 6:1, 9:7 a 6:3.
Dne 21. září byla dána do provozu 90 metrů vysoká televizní věž na Ještědu.

A co se dělo před jedenačtyřiceti lety ve Tmani?
Hokejistům počasí nepřeje2.
Počasí je stále k hokejistům macešské a tak jedině plocha Zimního stadionu v Berouně je
zárukou, že budou dohrány hokejové soutěže, ale jen jednokolovým systémem.
V posledních utkání okresního přeboru dospělých hokejistů bylo hráno s těmito výsledky:
Sokol Tmaň – Spartak TOS Žebrák 9:5.
O celkovém vítězství Tmaně rozhodlo skóre, když i druhá Lokomotiva Zdice má stejný počet
bodů! Vítězství Tmaně je však v přeboru zasloužené. Vždyť jejich hokejisté svým soupeřům
nejvíce branek nastříleli a nejméně obdrželi! Sestupují hokejisté z Praskoles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sokol Tmaň
Lokomotiva Zdice
Hudlice
Žebrák
Nový Jáchymov
Praskolesy

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0

0
0
2
3
4
5

36:17
29:19
20:26
27:27
22:30
9:24

9
9
6
4
2
0

Krátce z okresu3.
Kultura u Čertových schodů. Veřejná schůze na Tmani řešila minulý týden jako v řadě jiných
obcí našeho okresu kulturně výchovnou činnost a společenský život. Jednání bylo o to
plodnější, že zde byl přítomen i místopředseda Středočeského krajského národního výboru
V. Prošek, který v diskusi seznámil přítomné s programem výstavby Velkocementárny
Střední Čechy.
Z hokeje4.
V poháru Únorového vítězství, který pořádal Svaz ledního hokeje Okresního výboru ČSTV
v Berouně, je znám vítěz – hokejisté TJ Felbabka. Ve finálových bojích vítězů jednotlivých
skupin bylo hráno s těmito výsledky: TJ Tmaň – Lokomotiva Beroun 7:6, TJ Felbabka – TJ
Tmaň 8:1. V rozhodujícím utkání vyhrála Felbabka nad Lokomotivou Beroun 9:0. Druhé
místo obsadili hokejisté TJ Tmaň, třetí byla Lokomotiva Beroun.
Tenkrát a dnes na Tmani5
Tmaň. Jaká asi byla před 25 lety? Jaká zde byla pole, domy lidé … Není to dlouhé období a
přece se tolik změnilo. Úzké pruhy políček se spojily v lány, většina domů svítí pěknou
omítkou, blízko prodejny stojí nová budova kulturního domu, v níž je také sídlo národního
výboru. A naproti? Jako někde na městském sídlišti tu stojí bytovky jedna vedle druhé.
Ne všechny ale patří Velkolomu Čertovy schody. Jednu bytovou jednotu vystavělo pro své
členy JZD Tmaň, které bylo sloučeno s JZD Lounín, nyní osadou Tmaně. Když přicházíte od
stanice autobusu k mostu, máte před sebou družstevní hospodářské budovy. Je zcela
možné, že potkáte na cestě několik traktorů s mladými tvářemi za volantem. Není divu, vždyť
Tmaň s téměř tisíci obyvateli, včetně osad, náleží svým věkovým průměrem mezi „nejmladší“
obce.
Na tuto skutečnost je právem hrdé i družstvo. Ze 70 pracujících členů je plných 46 ve věku
do 40 let. Také předseda JZD Tmaň, Jiří Slanec, náležel v roce 1949, v počátcích
socializace vesnice k nejmladším předsedům.
2

Budovatel, číslo 6, 6. února 1974
Budovatel, číslo 16, 17. dubna 1974
4
Budovatel, číslo 13, 27. března 1974
5
Budovatel, číslo 24, 12. června 1974
3
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Jaká asi tehdy byla … Měla jako všude lidi dobré i zlé, měla však především řadu správných
lidí zapálených pro rozorávání mezí a budování družstva. Tenkrát, ještě před Únorem 1948,
před zakládáním družstev, které potom následovalo, bylo naše poválečné zemědělství
postiženo nebývalým suchem. Všichni víme, jak chtěli těžké situace republiky využít někteří
lidé ze západu. My jsme však přijali pomoc Sovětského svazu a to také podstatně ovlivnilo
celou naši budoucnost. Stát z toho mála co měl, se snažil tehdy rolníkům pomoci. Také do
Tmaně přišly příděly. Jaká tehdy byla …
Někteří rolníci příděly spotřebovali pouze pro sebe, ale jiní v čele s Jiřím Slancem, dali
všechno dohromady a založili si v Louníně družstvo. Koupili traktor a nářadí a ženy si zřídily
družstevní prádelnu. Tak to v obci se združstevňováním vlastně začalo.
Skupina kolem Jiřího Slance realizovala v praxi Košický vládní program a zúčastnila se také
manifestace zemědělců na Václavském náměstí v roce 1948 …
Na to všechno si v Tmani zavzpomínali právě nedávno, v minulých dnech, kdy se
uskutečnila slavnostní schůze k 25. výročí socialistického družstevnictví. Srovnávali a
hodnotili. Oproti roku 1960 výroba zrnin stoupla z 6.095 q na 99.559 q. V roce 1967 činila
hrubá zemědělská produkce na 1 hektar 10.336 Kčs, ale v roce 1973 již stoupla o 20% na
12.375 Kčs. Tržní zemědělská produkce se zvýšila dokonce o 40%, zvláště v živočišné
výrobě. Zvedly se stavy všech hospodářských zvířat a dodávka masa obohatila
spotřebitelský trh v minulém roce 1.630 q.
JZD vytváří dobré pracovní podmínky pro mladé lidi i ostatní pracovníky, zvláště ženy
z domácnosti, například zavedením dvousměnného provozu. A přímo ženy nezůstávají
svému družstvu nic dlužny. Ošetřovatelky dojnic například soutěží o titul Brigáda socialistické
práce a daly si socialistický závazek splnit výrobu mléka přes 100%. Tak mohla výroba
mléka vzrůst o více než jedenkrát na současných 561.000 litrů.
Taková je tedy dnes Tmaň a její podíl na úspěších socialistického budování.
Takové je dnes její družstvo, které slaví společně se zemědělci celé republiky své 25. výročí
a po zásluze odměňuje své nejvěrnější a nejobětavější pracovníky. Čestné uznání
Okresního výboru Komunistické strany Československa, Okresní zemědělské správy a
Okresního výboru ČSDR obdrželi: Anna Roubalová, Stanislav Koucký, František Smrž,
Růžena Svobodová, Marie Jíchová, Zdenka Svobodová, Anna Krejčová, Václav Lalák,
Božena Nováková, Antonín Očenášek, Vlasta Očenášková, Božena Pelikánová, Emilie
Bartoníčková, Petr Macourek, Anna Sulíková, Marie Koucká, Marie Ježková, Jolana
Keprová, Josef Růžička, Jiří Růžička. Na aktivu 11. června byla udělena čestná medaile
průkopníkům zemědělského družstva v obci – Jiřímu Slancovi, Emilii Foltýnové a Libuši
Kaucké. Taková je dnes Tmaň … Blahopřejeme.
Nová prodejna na Tmani.6
Za pouhých 24 dnů si občané Tmaně vybudovali novou prodejnu zeleniny. Na malé slavnosti
ji 27. září tohoto roku předal do užívání místopředseda Okresního národního výboru
František Krejčí. Prodejna byla vybudována v akci Z, občané na její realizaci odpracovali 680
brigádnických hodin a má hodnotu díla 137.000 Kčs. Místnímu národnímu výboru se tak
podařilo zajistit jednu z důležitých akcí pro obyvatele. Sortiment zajišťuje přímo podnik
Zelenina, závod Beroun. Tato akce nebyla jedinou ve volebním programu a ani ne poslední.
Do konce roku chtějí tmaňští ještě vyčistit rybník v osadě Lounín a provést řadu jiných akcí.
Nová prodejna Zeleniny, kterou obec postrádala, jistě pomůže zejména hospodyňkám, ale i
všem občanům Tmaně.
Vápno navíc7
Vápeníci Velkolomu Čertovy schody si nepotrpí na velká slova a sliby. Svými činy však
dokazují, že to se svým závodem, podnikem a republikou myslí dobře. Svůj celoroční úkol ve
výpalu vápna splnili již 28. listopadu 1974. Našemu národnímu hospodářství dají šachtové
pece výrobu navíc za měsíc prosinec ve výši cca 25 tisíc tun.
6
7

Budovatel, číslo 41, 9. října 1974
Budovatel, číslo 50, 11.prosince 1974
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Stavba obecné školy v Suchomastech
V loňském roce jsme si připomínali 130. výročí výstavby budovy tmaňské školy. předcházel
tomu stav, kdy v sedmdesátých letech devatenáctého století počet dětí, které navštěvovaly
jednotřídní školu v č.p. 42, dosáhl počtu 147. Bylo třeba zajistit vyučování ve dvou třídách,
místnosti však nebylo. Místní školní rada zaslala žádost o rozšíření škol jednotřídní na
dvoutřídní. Zemská školní rada souhlasila, k rozšíření školy však nedošlo. Velkostatkář a
patron škol František Noltsch školství nepřál. Roku 1878 okresní školní rada nařídila
polodenní vyučování, neboť nebylo možné všechny děti najednou vyučovat. V listopadu
1879 komise okresní školní rady shlédla stav místností ve školní budově č.p. 42 a rokovala
s přítomnými členy místní školní rady a posoudila i navržená stavební místa pro novou školní
budovu. Velkostatkář František Noltsch prosazoval přístavbu ke staré škole v č.p. 42 novým
křídlem od východního čela budovy směrem k parku. Sepsaný protokol zůstal na přímluvu
Františka Noltsche ležet u okresní školní rady a opět se školou se nic nedělalo. V roce 1883
se stala situace školy kritická a na naléhavou žádost místní školní rady byla v obci ustavena
druhá třída, ve které vyučoval mladší žáky učitel Antonín Javorský. Druhá třída byla
umístěna v pronajatém sále hostince „U Sokola“ v č.p. 77. Stavba školy se již nedala
odkládat. Byly zadány plány a vyhotoven rozpočet stavitelem Josefem Fischerem z Litně.
Aby odpůrce školy František Noltsch mohl zmenšit svůj příspěvek na výstavbu školy o 600
zlatých, nechal v roce 1883 uzavřít na Tmani pivovar. Rozpočet musel být místní školní
radou opět přepracován, neboť oněch 600 zlatých muselo být rozděleno dle výměry daní na
všechny přiškolené obce. Tímto zlobným činem vyvrcholilo nepřátelství velkostatkáře ke
škole, ale její stavbu již nezastavilo. Dne 9. dubna 1883 byl položen základní kámen k nové
budově školy. Při odpoledním vyučování byly děti odvedeny k tomuto místu, kde každé třikrát
udeřilo kladívkem na základní kámen. Za rok, 31. srpna 1884, byla nově vystavěná škola
slavnostně vysvěcena a odevzdána do užívání. Nad hlavním vchodem do budovy byla
vsazena kamenná deska s nápisem „Školo! Štěstí dítku tomu plyne, které práh tvůj nemine.
1884.“ Rok 1884 je zajímavý tím, že v tomto roce bylo vystavěno v našem okrese mnoho
škol, například ve Zdicích nebo v Berouně při hlavní silnici.
Toto jsou všeobecně dobře známá fakta. Zatím se však nepsalo o tom, že přibližně ve stejné
době byla řešena výstavby nové školní budovy i v sousedních Suchomastech. Stejně jako ve
Tmani, byla stavba doprovázena různými překážkami, než byla nová budova Masarykovy
základní školy slavnostně otevřena 20. října 1935. Byla to cesta dlouhá celých padesát let.
V Berounském obzoru z přelomu roku 1925 a 1926 byl příspěvek věnovaný stále se
prodlužující době jednání kolem výstavby suchomastské školy, které se v té době táhlo již
čtyřicet let, a autor článku nemohl tušit, že to bude ještě deset let trvat. Jistou epizodní roli
tam měla i obec Tmaň. Tmaň a Suchomasty mají v mnoha směrech společnou historii a také
školství bylo, je a asi i do budoucna bude různě provázáno a propojeno. Příspěvek na dané
téma se dosud v našem OBZORU nikdy neobjevil, proto otiskujeme celý devadesát let starý
článek.
Stavba obecné školy v Suchomastech, čili 40leté jubileum příprav pro tuto stavbu8
V roce 1887 žádaly obce Bykoš a Želkovice odškolení ze školy suchomastské a chtěly si
postavit samostatnou školu v Bykoši. Žádost ovšem byla zamítnuta. Že byly kladeny všeliké
překážky stavbě nové školy v Suchomastech, vysvítá i z toho, že obec Libomyšl v roce 1887
žádala za vyškolení obce Želkovice ze školy suchomastské a přiškolení její k Libomyšli.
V roce 1889 cítěna potřeba otevření IV. třídy. Školní obec pronajala další místnost u třídy
třetí od velkostatkáře Čeňka Mareše. Později zřízena tam i pobočka. Okresní školní rada
rovněž neuznala tyto místnosti za způsobilé a nařídila znovu přístavbu neb stavbu nové
školy. Zástupce se vymlouvali na špatné hospodářské poměry, a poněvadž prý se postarali
nyní o vhodné místnosti, vyhovuje prý škola svému účelu. Až prý se poměry zlepší, postarají
se teprve o novou školní budovu. Až do roku 1905 byly poměry klidné. V té době byl zvolen
8

Berounský obzor – časopis Československé sociálně demokratické strany,
Stavba obecné školy
v Suchomastech, čili 40leté jubileum příprav pro tuto stavbu, František Kliment, číslo 17 / 24. 12. 1925, 1 / 2. 1.
1926, 2 / 9. 1. 1926, 3 / 16. 1. 1926
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starostou v Suchomastech Vojtěch Trnka, obuvník, který byl i předsedou místní školní rady.
Současně velkostatkář František Mareš jako virilista dostavil se sám do schůze místní školní
rady a žádal, aby se stavbou obecné školy se započalo, a hned aby daly se dělat plány.
Vypověděl také školu z místností, dosud od velkostatku pronajatých, tj. III. a IV. třídu,
paralelku a byt pro učitele.
Nyní se zdálo, že ke stavbě školy musí dojít. Jednalo se jen o vhodné místo. Zajisté, když
největší poplatník – o kterém je v Suchomastech známo, že pozvedl stavební ruch v obci –
trval na stavbě školy, byl by poskytl vhodné místo pro školu, poněvadž terén je takový, že
školu lze stavět jen na pozemcích velkostatku. Leč velkostatkář byl přemluven, aby od svého
úmyslu upustil a nadále místnosti pro školu pronajal. Avšak o nové škole jednáno a tu
vystoupil farář Karel Svoboda a s ním František Svoboda z Málkov a žádali, aby škola se
stavěla na Borku. Zástupci Josef Sudík z Bykoše a Josef Budil ze Želkovic prohlásili, že
samostatné školy v Bykoši nikdy se nevzdají. Tak vznikl boj mezi Suchomastskými a
Bykošskými, farářem a Málkovskými, který byl rozhodnut zemskou školní radou již v roce
1888, č. 39585, i ministerstvem kultu a vyučování ve Vídni 1. VIII. 1888, č. 15381 (protože
důvody uváděné zástupci Bykoše a Želkovic neodpovídaly zákonným podmínkám) stavba
školy v Bykoši zamítnuta.
Nyní se zdálo, že boj je ukončen, ale překážky stavby školy odstraněny nebyly. Ale nebylo
ani dosti lásky ke stavbě školy, což vysvítá z tohoto:
Ve schůzi místní školní rady 28. února 1909 prohlásil správce Rudolf Smetana jménem
majitelky velkostatku Lid. Schubertové, že je ochotna odprodat stavební místo pro stavbu
nové obecné školy, a to buď část zámecké zahrady při staré škole, nebo za dvorem
k Bykoši, po případě na Borku. Ani o tomto návrhu nedohodli se zástupci školy. Při výběru
místa žádali zástupci Bykoše Josef Sudík, Želkovic: Josef Budil a František Křížek z Málkov
stavební místo na Borku, čemuž se ovšem Suchomastští postavili na odpor. A tak padlo i
místo za dvorem u špýcharu, kterého se nyní Bykoští i Želkovičtí neprávem domáhají, jelikož
v roce 1916 schválili místo jiné – na Švarcovně čp. 45.
Mezitím nastala změna majitele velkostatku, jejž koupil Richard Ellbogen. Pánové měli po
stavebních místech a z prodeje velkostatku zachytila obec Suchomasty jen budovu, v které
jsou ony najaté třídy.
Příznivější situace nastala, když úřad okresního hejtmana v Hořovicích nastoupil Václav
Pokorný, který stavbu obecné školy v Suchomastech bral vážně a hrozil zástupcům
zúčastněných obcí, nebude-li spor o stavební místo v brzku rozhodnut, že si vymůže dekret
a nechá postavit školu sám, poněvadž škola v Suchomastech je nedostatečná a zdraví
mládeže nebezpečná, jak z několika zdravotnických komisí je známo, a obcím za 30 let se
nepodařilo tuto závadu odstranit. Toho se přece zástupci lekli a usnesli se ve schůzi 15. VII.
1912, že vyšlou deputaci k panu Ellbognovi, aby jim stavební místo prodal. Úkolem tím
pověřeni pánové Otto Baštecký, Václav Jiras, Antonín Křížek a František Křížek. Zdali
deputace vykonala svůj úkol, ve školních spisech není. Myslím, že nikoliv, poněvadž se
jednalo o koupi usedlosti Václava Svobody, kdež se měla škola stavět, ale ke koupi nedošlo.
V průběhu tohoto jednání projevil majitel velkostatku pan R. Ellbogen ochotu prodat stavební
místo na školu, ale již nedával na výběr jako předešlá majitelka, nýbrž navrhoval parcelu 45,
tak zvanou „Švarcovnu“, až k cestě, která vede zadem do dvora.
Do schůze místní školní rady dne 26. dubna 1914 dostavil se okresní hejtman Pokorný, aby
si prohlédl navrhované místo, jakož i místo na Borku, žádané obcemi Bykoš, Želkovice a
Málkovy, a uznával za způsobilé stavební místo čk. 45 „Na Švarcovně“. Svolal místní školní
radu na den 3. června 1914 ke schůzi, do které se dostavil se všemi členy okresní školní
rady, aby prohlédli místo „Na Švarcovně“ i Borku. Zástupci obcí Bykoše, Želkovic a Málkov
do schůze se nedostavili a schůze pro malou účast nemohla se konat. Podali proti schůzi
protest jak předsedovi místní školní rady, i okresní školní radě. Nyní Bykoští a Želkovičtí
věděli, že stavbu školy na Borku nedocílí, jelikož okresní školní rada se vyslovila, že nelze
stavět tak nákladnou budovu v osadě, která vypadá jako samota, kdež by učitelové nenalezli
ani potřebných bytů atd. Proto žádali, aby majitel velkostatku odprodal stavební místo „Na
Švarcovně“ za dvorem, směrem k Bykoši. Poněvadž majitel velkostatku nechtěl jiné místo
dát k dispozici, byl žádán okresní hejtman, aby užil práva vyvlastňovacího, ale on prohlásil,
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že uznává stavební místo „Na Švarcovně" za způsobilé a že se nepropůjčí k tomu, aby
cestou vyvlastňovací stavebního místa se domáhal, zvláště když měla školní obec příležitost
místo odkoupit a sama zbytečnými spory stavbu školy oddalovala.
Do vývoje stavby školy v Suchomastech zasáhla i nešťastná válka. Teprve na komisionelním
šetření dne 17. května 1916 prohlásil farář K. Svoboda, že ustupuje od svého odvolání ze
dne 24. května 1914, č. 140, proti výměru okresní školní rady z 11. května 1914, č. 901, a
svolil, aby podle tohoto výnosu nová školní budova stála „Na Švarcovně“. Návrh přijat všemi
členy (přítomni byli pánové E. Vožech, předseda, L. Neuman, Václav Jiras, K. Svoboda,
Václav Koza, František Křížek, Josef Křížek, členové školní rady). Ve schůzi dne 9. července
1916 usneseno, aby plány na stavbu školy zadány Josefu Jelínkovi, staviteli v Berouně, který
má vypracovat rozpočet a převzít pak stavbu budovy. Plány byly zhotoveny, schváleny a
stavba škola povolena. Pro nedostatek materiálu a dělníků se stavbou nemohlo se započít.
Po převratu mělo se brzy započít se stavbou školy, ale vyskytly se jiné překážky. Všude po
venkově začaly se ujímat školy měšťanské. I v Suchomastech se počítalo se školním
obvodem měšťanské školy. Sám okresní hejtman Pokorný svolal schůzi do Suchomast, do
níž pozval i zástupce okolních obcí Tmaně, Vinařic, Lounína, Koněprus a tázal se, zdali by
nebyli ochotni přispět ke zřízení měšťanské školy v Suchomastech, jakožto přirozeného
středu. A tu Tmaň vystoupila s požadavkem, aby byla měšťanská škola zřízena ve Tmani, že
prý tam mají dvě třídy prázdné a náklad na rozšíření by nebyl tak velký jako
v Suchomastech. Přesto však se uvažovalo v Suchomastech o zřízení měšťanské školy.
Poněvadž zhotovené plány nevyhovovaly pro měšťanskou školu, usnesla se místní školní
rada dát zhotovit plány nové, aby – kdykoliv nastane potřeba – mohla se škola přistavět nebo
rozšířit.
Plány zadány staviteli Josefu Jelínkovi v Berouně i s příslušným rozpočtem. Tyto plány jsou
kresleny podle vzoru pětitřídní školy počapelské, kreslírnou, bytem pro řídícího učitele a
školníka, s příslušnou sborovnou a kabinety a ještě jedním bytem pro ženatého učitele.
Roku 1923 se mělo započít se stavbou, jejíž náklad na obě školy propočten na 1 milion Kč
(600.000 Kč na školu obecnou, 400.000 Kč na školu měšťanskou). Hned se měla stavět
aspoň škola obecná. Avšak proti stavbě byla opět celá řada námitek. Že prý za dva roky se
postaví taková škola za polovic. Největší hluk spustili sedláci a žádali aspoň dva roky odklad.
Vyhovělo se jim a nyní má tato škola stát podle nynějšího rozpočtu místo Kč 600.000 – Kč
813.000, tedy o Kč 213.000 více než před třemi roky!
Protože po převratu byla všechna velkostatkářská půda obstavena a my dosud neměli ono
stavební místo na školu odepsané, musili jsme žádat o ně u Státního pozemkového úřadu,
který nám je též přiznal, ale nařídil do tří let stavět. Pozemkový úřad nám však nepřidělil
celou parcelu, kterou chtěl odprodat majitel velkostatku, nýbrž již jen 5.000 m2.
Místní školní rada ve schůzi dne 25. října 1925 se usnesla započít se stavbou obecné školy
v Suchomastech v roce 1926 a proto podala rozvrh na zúčastněné obce, aby finanční
prostředky do půl roku opatřily, aby se stavbou školy mohlo se začít.
To však nemile se dotklo sedláků, kteří se vyjádřili, že by musili utéci z chalup, že se
projektuje přepychová budova pro řídícího učitele, že se staví salony (největší pokoj 4 x 5 m,
tj. 20 m2), vytahovadla na uhlí za 60.000 Kč atd. Jeden dokonce rozhlašoval, že budou stát
95.000 Kč a nakonec se zjistilo, že v rozpočtu je na uvedené vytahovalo 4.000 Kč. Tvrzeno,
že místo, kde má škola stát, je bažiniště atd. (Kolem dokola v budovách jsou suché sklepy a
v sousedství domu je 18 metrů hluboká studna a nemají tam vodu, vedle v sokolovně je
studna 20 metrů hluboká a je tam vody málo a doleji rolníci mají vesměs 12 metrů hluboké
studny a přece se našel na stavebním místě obecné školy v Suchomastech po devíti letech
rybník!)
A páni rolníci z Bykoše zase by nejraději vedli politiku takovou, chodit se stavbou kolem
dokola, jen aby škola vůbec se nestavěla. Ti vidí zcela jistě, že by majitel velkostatku místo
rád vyměnil, poněvadž má na tom zájem a jeden vidí dokonce tak daleko, že by sám dal
značný obnos. Radíme dotyčnému, když tak daleko vidí, aby tu otázku co nejdříve sám
projednal. My už se do toho plést nebudeme. Ale školu v roce 1926 prostě chceme. Je to již
směšné, jak dlouho taková stavba může trvat.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se koná u příležitosti jířské pouti v sobotu
25. dubnu 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.

Velikonoce
Nejdůležitější křesťanské svátky roku jsou Velikonoce, které letos připadají na začátek
dubna. Připomeňme si nejdůležitější mezníky tohoto období:
• Květná neděle (letos 29. března 2013). Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž
začíná „Svatý týden". Označení „květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
před židovskými velikonočními svátky - paschou, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly
ratolestmi. Při bohoslužbách této neděle se poprvé čtou „pašije" (od slova passio = části
evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista).
• Svatý týden. Poslední dny postní doby mají název „Svatý týden". Jsou obecně věnovány
památce Ježíšova utrpení. Vrcholem a středem liturgie křesťanů je triduum – slavnost tří
velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Začíná večerní mší (po západu
slunce) na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o Velikonoční neděli.
Slavnost Velikonoc (triduum) je tak tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou
sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. (Podle židovského počítání začínal nový den po
západu slunce, proto jsou tyto dny skutečně tři.) Velikonoční triduum
v Římskokatolické farnosti Žebrák se bude letos konat v Žebráku.
• Zelený čtvrtek (letos 2. 4. 2015). Zelený čtvrtek je dnem připomínky poslední večeře,
kterou slavil Ježíš s apoštoly a při níž ustanovil svátost kněžství a Eucharistie (tedy
svátost Ježíšova Těla a Krve). Večer se pak slaví mše svatá se symbolickým mytím
nohou učedníkům, rovněž jako vzpomínka poslední večeře, při které Ježíš umyl svým
učedníkům nohy.
• Velký pátek (letos 3. 4. 2015). Velký pátek je dnem přísného půstu a připomínky
Ježíšovy křížové cesty a ukřižování. V tento den se od pradávna neslaví mše, jen
liturgická památka, která se skládá ze tří částí: bohoslužby slova, uctívání kříže a
přijímání.
• Bílá sobota (letos 4. 4. 2015). Bílá sobota je připomínkou Ježíšova přebývání v hrobě a
jeho sestoupení do podsvětí. Je to den modliteb, rozjímání a postu. Na Bílou sobotu
církev neslaví mši.
• Velikonoční noc. Velikonoční noc zvěstuje smrt a vzkříšení v jediném celku. Vyjadřuje
velikonoční vítězství nad smrtí a „přechod" (pesach) z područí utrpení a smrti do života
svobody a plnosti. Slavnost Veliké noci je odedávna nocí bdění, v níž křesťané očekávají
zmrtvýchvstání Páně a slaví je. Velikonoční vigilie (bohoslužba v předvečer svátku) byla
od prvních křesťanských dob noční slavností a končila teprve společným stolováním za
rozbřesku nového dne.
• Neděle zmrtvýchvstání (letos 5. 4. 2015). Mše této neděle má být co nejslavnostnější.
Paškál (velikonoční svíce) - symbol Ježíše Krista, který přemohl hřích a smrt, má být
viditelně umístěn v presbytáři (kněžišti).
Návštěva z jiného světa
V neděli dne 26. dubna 2015 přivítají Počaply neobvyklého návštěvníka. Do
římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie zavítá P. George Biju, indický katolický
kněz z řeholního společenství Vincentinů, které vytvořilo veliké misijní dílo v rovníkové Africe.
V něm přibližuje místním lidem křesťanství, poskytuje vzdělání a lékařskou péči, učí je
samostatně a plnohodnotně žít.
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Je pochopitelné, že mnozí z nás si mohou říci: To je sice hezké, ale co my zde v srdci
Evropy máme společného s rovníkovou Afrikou? Někteří lidé si mohou i kriticky
povzdychnout: Co nám může říci člověk pocházející z Indie, působící v tropické Africe, vždyť
jeho mentalita je jiná, vždyť je z úplně jiného světa!
„Sám za sebe se musím přiznat, že jsem k tomuto kritickému postoji měl velice blízko,“ říká
pan farář z Horažďovic, který hostil předchůdce P. George, „ale když vše skončilo, všechno
jsem viděl v jiném světle. V ten den byl velký horažďovický kostel plný lidí a všichni – katolíci
i nekatolíci - odcházeli spokojení.“Vystoupení afrických misionářů indického původu působí
povzbudivě a optimisticky a tento optimismus si člověk odnáší s sebou domů. Tento
povzbudivý optimismus je v úplném protikladu k našemu kritickému pohledu na život,
dokonce i k naší chronické nespokojenosti. Ta je dána ztrátou ideálů, rozbitím mezilidských
vztahů i korupcí mnohých politických představitelů. „Do naší skepse zaznělo slovo nabité
nadějí. Slovo, které má v sobě takovou vnitřní sílu, že povzbudilo veliký zástup lidí - přes
svoji jednoduchost i přesto, že zaznělo od člověka jiné kultury, jiné mentality, že zaznělo „z
jiného světa,“ dodává horažďovický farář.
P. George Biju bude na mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře
– Počaplech v neděli 26. dubna v 10 hodin. Setkání s člověkem „z jiného světa“ završí
povídání o misiích ve východní Africe. P. George bude mluvit anglicky s českým
překladem.
Srdečně zveme všechny zájemce! Informace na tel. 606 627 636, www.cz.frbill.net.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve do sboru Jiřího z Poděbrad na:
• Bohoslužby konané na Hod Boží velikonoční v neděli dne 5. dubna 2015 v 17,00
hodin.
• Slavnostní bohoslužby konané u příležitosti tmaňské pouti v neděli dne 26. dubna
2015 v 15,00 hodin.
• Tradiční koncert u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války, který se bude
konat v pátek dne 8. května 2015 v 17,00 hodin.

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 dubnu a 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: 6.
dubna 2015 – pondělí velikonoční – bude zavřeno, 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.
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.
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Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerie Čerťák je do čtvrtka 16. dubna 2015 otevřena výstava fotografií Jiřího Semráda
Berounka malebná. Jiří Semrád se fotografií zabývá od studentských let. Po několikaleté
přestávce se k fotografování vrátil v roce 1998. Tématem jeho fotografií je hlavně příroda,
zejména okolí Berouna, řeka Berounka a rodné město. Je členem volného sdružení fotografů
Berounští fotorici. Používá především fotoaparáty Nikon, po letech práce s analogovými
přístroji přešel i on k digitální fotografii. Na výstavě v Galerii Čerťák představí rozmanité a
nevšední pohledy na řeku Berounku, na které strávil velkou část svého života.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavou výstavu a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

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

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

3.-4.4.2015
5.-6.4.2015
11.-12.4.2015
18.-19.4.2015
25.-26.4.2015

MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49
MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou508
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21

311 691 131
311 610 225
605 420 898
725 595 704
608 020 878

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, kropenatý a bílý. Stáří 14
– 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani na autobusové zastávce nad základní školou ve čtvrtek
dne 16. dubna 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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Tmaňští fotbalisté začali na jaře vysokým vítězstvím v Nižboru
14. kolo – neděle 22. března 2015 – 14,00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň 0:5
(0:2), Večeřa 2, Šteffl 2, Hrubý, rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1). Co dodat k prvnímu jarnímu
zápasu našich fotbalistů? Výborný výkon celého mužstva podporovaný výkonem
brankáře. Sestava: Šlégr, Fiala M., Lopušan, Haas, Sulík, Večeřa, Srníšek, Šteffl, Nový,
Aduwa, Hrubý, Foltýn (Sulík), Fiala L. (Smíšek). 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•

•

•

•

•

i n f o r m a c e

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
11
11
9
8
7
4
4
4
3
3
2
1

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

1
2
3
3
4
6
7
7
8
9
8
9
11
12

61:26
72:30
59_15
61:29
53:25
35:21
28:31
27:47
25:44
27:43
18:44
30:60
23:57
13:60

37
34
33
33
28
24
21
15
14
13
12
11
7
4

15. kolo – sobota 26. března 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Králův Dvůr B,
rozhodčí zápasu Kros. Výsledek zápasu na podzim 2014: FK Králův Dvůr B – TJ VČS
Tmaň 9:1 (5:0). Ostatní zápasy 15. kola: SK Hudlice – TJ Karlštejn, TJ Chodouň – FK
Olympie Zdice B, TJ Lužce – SK Nižbor B, FK Svatá – TJ Vižina, TJ Tetín – Sokol
Vysoký Újezd, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ ČECHIE Nový Jáchymov.
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). Ostatní zápasy 16. kola: TJ Karlštejn – SK Cembrit BerounZávodí, 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. 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, SK Hudlice – SK
Nižbor B, TJ Chodouň – FK Králův Dvůr B, TJ Lužce – TJ Vižina, FK Svatá – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov, TJ Tetín – SK Cembrit Beroun-Závodí.
18. kolo – neděle 19. dubna 2015 – 17,00 hodin – TJ ČECHIE Nový Jáchymov - TJ
VČS Tmaň. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:3 (2:2). Ostatní zápasy 18. kola: TJ Karlštejn – TJ Tetín, SK Cembrit
Beroun-Závodí – FK Svatá, Sokol Vysoký Újezd – TJ Lužce, TJ Vižina – TJ Chodouň, FK
Králův Dvůr B – SK Hudlice, SK Nižbor B – FK Olympie Zdice B.
19. kolo – sobota 25. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí. Výsledek zápasu na podzim 2014: SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ
VČS Tmaň 5:3 (2:1). Ostatní zápasy 19. kola: SK Nižbor B – TJ Karlštejn, FK Olympie
Zdice B – FK Králův Dvůr B, SK Hudlice – TJ Vižina, TJ Chodouň – Sokol Vysoký Újezd,
TJ Lužce – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, FK Svatá – TJ Tetín.
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20. kolo – sobota 2. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 0:8 (0:3). 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
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.

Činnost TJ VČS Tmaň v právě skončeném zimním období
Přes zimní období činnost naší tělovýchovné jednoty VČS Tmaň neustala. Důkazem toho je
následující přehled činnosti v tomto období:
• Ženy se pravidelně scházejí každé úterý a čtvrtek při svém cvičení, a to pod vedením
paní Šilhavé a podle posledních zpráv cvičí pravidelně v hojném počtu kolem deseti žen.
• Tenisté z kurtů přešli jako každoročně do tělocvičny, kde v nedělním dopoledni sehrávají
tuhé boje s nohejbalovou sítí.
• Nohejbalisté jsou v zimě nejaktivnější. Parta pravidelně využívá tělocvičnu k tvrdé
přípravě před letní sezonou a to v pondělí a ve čtvrtek večer. Jejich účast je obdivuhodná
a příkladná.
• Ve středu odpoledne pod vedením manželů Fraňkových v tělocvičně našly naše
nejmladší sportovci své zázemí. Při jejich sportovních hrách je radost je pozorovat s
jakým nadšením a úsilím se pohybu a hrám věnují. Účast je vskutku fantastická. Do
kroužku totiž chodí pravidelně 20 a více holčiček a kluků již od 4 let.
• Díky obětavé práci Jakuba Večeři a s pomocí Stanislava Svobody, Milana Placáka přes
zimu nezaháleli ani naši mladí fotbalisté. Do tělocvičny pravidelně chodí trénovat v úterý
a ve čtvrtek.
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Co můžeme říci o dospělých fotbalistech v zimním období? Stará garda se zúčastnila v
únoru zimního turnaje v Králově Dvoře a někteří si během zimy zatrénovali i s hráči áčka.
Ti se se svojí skromností scházeli dvakrát týdně v malém počtu na umělce v Berouně a
na umělce ve Všeradicích. Byť jejich účast a trénovanost nebyla příkladná, díky novým
tvářím v mužstvu se snad blýská na lepší časy. Příchod brankáře Davida Šlégra, hráčů
do pole Pavla Šteffla, Destina Aduwe, Ladislava Lopušana a Zdeňka Glaesnera je
příslibem do budoucna. Posily byly vidět hned v přípravném utkání se Žebráckým
béčkem, které skončilo výhrou 7:1.
Nemohu opominout informovat veřejnost o jedné akci, kterou využili naši mladí fotbalisté.
V neděli 15. února 2015 hokejový klub HC Sparta Praha připravil nedělní utkání se
Zlínem věnované dětem. Již od 12 hodiny si děti, pro něž bylo vstupné na stadion
zdarma, mohly na ledové ploše zabruslit, zahrát si stiga hokej a na playstejšnu hokejovou
bitvu. Od 15 hodin pak začala opravdová bitva na extraligovém ledě. Hokej to byl parádní
a výsledek 7:6 pro domácí v prodloužení byl toho důkazem. Kluci ze Tmaně měli pěkné
zážitky, když se vyfotili s populárním Sparťákem nebo si pochutnali na výborné cukrové
vatě. Za tyto prožitky touto cestu děkujeme panu Pavlu Celtovi a Obecnímu úřadu ve
Tmani, který je dopravil do Prahy a zpět hasičským Transitem.
Ještě na úplný závěr je třeba se zmínit o práci výboru TJ. Přes zimní období se výbor
scházel byť nepravidelně, ale dle potřeb. Na jejich schůzích se v současné době
projednávají věci týkající se přístavby zázemí na fotbalovém hřišti a údržby na něm. Dále
se jedná o provedení úprav a zajištění provozu na tenisových kurtech. Touto cestou bych
chtěl poděkovat místopředsedovi panu Josefu Sakáčovi, který zajistil v tomto období vše
potřebné kolem administrativy.
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň

Pozvánka pro mladé fotbalisty a fotbalistky
Vážení rodiče! Vedení fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň se rozhodlo
rozšířit nabídku mimoškolní zájmové činnosti v naší obci ve fotbalovém mužstvu starších
přípravek, která je určena pro děti ročník narození 2004 a mladší. Tito naši nejmladší
fotbalisté budou na jaře hrát mimo soutěž v okresní soutěži starších přípravek ve skupině ve
složení TJ HUDLICE, TJ NIŽBOR, TJ CHRUSTENICE - MOŘINKA, TJ TETÍN a TJ VČS
TMAŇ. Bude se hrát celkem pět turnajů podle tohoto rozpisu:
sobota 25. dubna 2015 – od 10 hodin turnaj Nižbor; sobota 2. května 2015 – od 10 hodin
turnaj Hudlice; sobota 9. května 2015 – od 10 hodin turnaj Chrustenice; sobota 16. května
2015 – od 10 hodin turnaj Tetín; sobota 23. května 2015 – od 10 hodin turnaj Tmaň.
Pro úspěšné dokončení soutěže potřebujeme doplnit kádr dětí, a tak vyzýváme rodiče
šikovných kluků a děvčat ročníků 2004 a mladších se zájmem o sport – a jsme
přesvědčeni, že jich je hodně, aby je přivedli mezi naše malé fotbalisty. Pravidelné
tréninky probíhají v úterý a čtvrtky od 16,30 hodin na fotbalovém hřišti v případě příznivého
počasí, nebo v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň v případě počasí nepříznivého. Své případné
dotazy pište nebo volejte na telefonní číslo 775 207 409 – Zdeněk Tlach. Těšíme se na
úspěšnou spolupráci a věříme, že jejím výsledkem bude nejen možnost uplatnění našich
sportovně nadaných dětí přímo v místě jejich bydliště, ale i dobrý pocit z toho, že za Vašeho
přispění se nám všem společně podaří vychovat další generaci tmaňských fotbalistů. Těšíme
se na Vás a Vaše děti na fotbalovém hřišti nebo v tělocvičně s pozdravem „Sportu zdar!“
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň
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