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Zpívá celá rodina
Jméno naší vesnice zazní v sobotu 10. října 2015 ve 20 hodin na televizním programu ČT
1, a to v pořadu Zpívá celá rodina. O to se postaraly tři tmaňské rodačky – Nataša
Kokešová, Aneta a Simona Špačková, které se přihlásily na konkurz a následně byly
vybrány. Na konkurz prý jely z legrace. Řekly si, že pojedou a zkusí to – a ono to vyšlo.
Ovšem když jim zavolaly produkce, měly velkou radost, ale i trochu šok, co se bude dít dál.
Už to ale nechtěly vzdát, a tak jely do Brna, kde strávily tři dny v hotelu Voroněž a v Rotundě
na brněnském Výstavišti trénovaly a zkoušely s ostatními rodinami. V den natáčení je přijelo
podpořit 50 fanoušků z rodiny a z nejbližších přátel, neboť Česká televize pro každou
soutěžící rodinu vypravila autobus. Jak to dopadlo, se již šušká, ale vy se o tom rozhodně
přesvědčte, protože jak mi holky řekly, byl to jeden z jejich nejkrásnějších zážitků v životě.
Dana Karmazínová

Pozvánka na besedu se spisovatelkou Irenou Douskovou
Klub důchodců Tmaň
zve občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík

v úterý dne 6. října 2015 v 16:00 hodin
do přístavby Kulturního domu ve Tmani na

setkání s novinářkou a spisovatelkou
Irenou Douskovou.
Irena Dousková je autorkou mnoha knih, z nichž některé
se dějově odehrávají bezprostředně ve Tmani nebo v jejím okolí.
Na tomto setkání s tmaňskou čtenářskou veřejností přečte ukázky ze své tvorby.
Vstupné dobrovolné.
………………………………………………………………………………
Irena Dousková – bibliografie:
Poezie: 1992 – Pražský zázrak, 2009 k- Bez Karkulky.
Próza: 1997 – Goldstein píše dceři, 1998 – Hrdý Budžes, 2000 – Někdo s nožem, 2002 –
Doktor Kott přemítá, 2004 – Čím se liší tato noc, 2006 – Oněgin byl Rusák, 2008 – O
bílých slonech, 2011 – Darda, 2014 – Medvědí tanec.
Scénáristika: 2011 – Micimutr.
Čtenářsky nejoblíbenějším a ze strany literární kritiky nejúspěšnějším textem se stala
autorčina druhá próza – román Hrdý Budžes. Podle tohoto románu vzniklo v Divadle
Antonína Dvořáka v Příbrami stejnojmenné divadelní představení s Bárou Hrzánovou
v hlavní roli.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konané dne 14. září 2015
V pondělí dne 14. září 2015 se konalo v pořadí již čtvrté letošní veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň. v tomto vydání OBZORU přinášíme usnesení z tohoto jednání,
další materiály budou otištěny v listopadovém vydání.

I.

II.

III.

IV.

Usnesení č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 14. září 2015
Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou panem Josefem Sakáčem, ověřovatelem zápisu;
2) zprávu finančního výboru přednesenou členem komise panem Mgr. Pavlem
Pavláskem st.;
3) zprávu z Rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Pavláskem
ml.;
4) zprávu kontrolního a revisního výboru, přednesenou členem výboru panem
Jaroslavem Karmazínem.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s těmito změnami:
bod 5.3. – v tomto odstavci bude vymazáno „(příloha č. 1 a 2)“
bod 5.1. – bod 5.1 a 5.1. budou sloučeny Zastupitelstvo obce bude
nahrazeno textem rada obce. („Text výzvy a seznam přímo obeslaných
dodavatelů schvaluje Rada obce.“)
2) přijetí dotace „Nákup svozové techniky pro obec Tmaň“ ze SFŽP a Fondu
soudržnosti EU.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1) žádost o zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 225/15 v k.ú. Tmaň ve
vlastnictví manželů Holečkových;
2) spolupráci s Českou poštou na projektu Pošta Partner v pohodě provozování
franchisy obcí.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů,
a na případné negativní poznatky včas reagovat;
3) zjistit, zda lze provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Tmaň nezávislým auditem;
4) přehodnotit a aktualizovat cenu na pronájem (využití) tělocvičny v ZŠ a MŠ Tmaň.

Záměr úpravy centra obce Tmaň
V září mhli občané Tmaně vyplňovat na webových stránkách Obce Tmaň dotazník k záměru
úpravy centra obce, konec vyplňování byl 23. září 2015 v 18:00 hodin. Připomeňme si, jak
byly zformulovány otázky, na které bylo třeba v tomto dotazníku odpovědět:
1. Kterou záležitost oceňujete na stávajícím centru obce nejvíce? (Povinná otázka. Zvolte
alespoň jednu možnost.)
možnosti parkování;
podmínky pro pohyb pěších a cyklistů;
současný stav veřejných prostor;
zeleň;
jiné.
2. Která z uvedených záležitostí představuje podle Vás v tuto chvíli největší problém?
(Povinná otázka. Zvolte alespoň jednu možnost.)
nedostatek parkovacích míst;
podmínky pro polbyt pěších a cyklistů;
současná podoba veřejných prostor;
nedostatek míst k sezení a odpočinku.
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3. Pro jakou aktivitu by dle Vašeho názoru měl být v centru obce vymezen prostor?
(Povinná otázka. Zvolte alespoň jednu možnost.)
odpočinek a relaxace;
kultura / dětská představení, …
jiné.
4. Ve které části obce bydlíte? (Povinná otázka. Zvolte alespoň jednu možnost.)
na Starém sídlišti;
v jiných částech Tmaně;
na Louníně, ve Slavíkách či Havlíčkově Mlýně.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň – začal nový školní rok
Základní škola Tmaň
Základní informace o organizaci školního roku 2015/2016
Školní rok 2015/2016:
o I. pololetí: 1. září 2015 – 28. ledna 2016.
o II. pololetí: 1. února 2016 – 30. června 2016.
Vyučovací hodiny
o Dopolední vyučování: 1. hodina 8:05 – 8:50, 2. hodina 9:10 – 9:55, 3. hodina
10:10 – 10:55, 4. hodina 11:05 – 11:50, 5. hodina 12:00 – 12:45.
o Odpolední vyučování: 6. hodina 12:45 – 13:30, 7. hodina 13:35 – 14:20.
V den, kdy je odpolední vyučování, se dopoledne vyučuje vždy jen 4 hodiny.
Termíny prázdnin ve školním roce 2015/2016:
o podzimní: 29. a 30. 10. 2015;
o vánoční: 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016;
o pololetní: 29. 1. 2016;
o jarní: 22. 2. – 28. 2. 2016;
o velikonoční: 24. a 25. 3. 2016;
o hlavní prázdniny 1. 7. 2016 - 31. 8. 2016.
Pedagogický sbor:
o Ředitelka Mgr. Růžena Kybikásová.
o Třídní učitelky: I. třída: Mgr. Ludmila Cikánková, II. třída: Mgr. Marcela
Závorová, III. třída: Mgr. Miroslava Kepková, IV. třída: Eva Jílková, V. třída:
Mgr. Taťána Dvořáková.
o Školní družina: Iva Brabcová a Eva Jílková.
Nepedagogičtí pracovníci:
o Školní jídelna: Ing. Petra Pišvejcová – vedoucí, Miloslava Červená, Vlasta
Roubalová, Iveta Nová.
o Školník: Jindřich Svoboda, Vendula Plátěnková, Šárka Krejčová.
Školská rada
o Josef Sakáč – člen za zřizovatele (předseda); Martina Ježková – člen za
zřizovatele; Mgr. Miroslava Kepková – člen za pedagogický sbor; Mgr.
Marcela Závorová – člen za pedagogický sbor; Jana Šmídová – člen za
rodiče; Leona Kopačková – člen za rodiče.
Ve spolupráci s Laktea, o.p.s., která je hlavním realizátorem programu, se i letos
účastníme projektu Školní mléko. Odebíráme mléko a vybrané mléčné výrobky,
které si pak děti mohou ve škole zakoupit za zvýhodněnou cenu. Snažíme se tak
přispět k větší popularitě a konzumaci mléčných výrobků u dětí. Projekt vznikl
především kvůli dětem. Mléko a mléčné výrobky jsou bohaté na vápník, který je
důležitý pro kosti a zuby. Konzumací mléčných výrobků se proto podporuje vývin a
celkový růst těla, což je nutné především v dětství í a dospívání, kdy kosti rostou
rychleji než v kterékoliv jiné fázi života. Mléko obsahuje kromě vápníku také proteiny,
vitamíny D, A, B12.
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Naše škola se i v letošním školním roce zapojila do projektu Ovoce do škol. Jedná
se o projekt Evropské unie, jehož cílem je po dohodě resortů školství, zdravotnictví a
zemědělství podpora zdravé výživy, vytvoření správných stravovacích návyků dětí,
boj proti dětské obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci prvních až
pátých ročníků základních škol dostávají ovoce a zeleninu zdarma. Maminky a
tatínkové, pomozte nám v našem snažení i doma! Ještě jedna zajímavost. Rodiče,
kteří se chtějí dozvědět o tomto projektu více, si mohou na internetu otevřít oficiální
stránky projektu www.ovocedoskol.szif.cz. Nově je zde interaktivní mapa základních
škol v České republice se zobrazením všech základních škol, zapojených i
nezapojených do projektu Ovoce do škol, nebo si můžete procvičit paměť a postřeh
v ovocném pexesu ve čtyřech úrovních náročnosti.
Projekt Zdravé zuby, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním
preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni
základních škol v celé ČR. Jeho i naším cílem je:
o zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění
zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech;
o motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické
ordinace.
Školní program proti šikanování
Šikana je závažná nemoc vztahů ve skupině. Vzniká v kterékoli trvalé skupině, stejně
jakékoli jiné onemocnění, Pokud není léčena, trvale poškozuje jak vztahy mezi členy
skupiny, tak i samotné aktéry - agresory, oběti i pasívní většinu; na těle i na duši. Pro
minimalizaci šikany má tmaňská škola komplexní program, který pomáhá významně snížit
četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Jedná se o významný dokument, který
rodičům dětí navštěvujících tmaňskou školu garantuje, že při jakémkoliv opodstatněném
podezření na šikanu budou takové případy okamžitě řešeny. Rodiče dětí navštěvujících
tmaňskou školu se seznámili se 3kolním řádem proti šikanování v samotné škole. Cílem jeho
otištění na stránkách OBZORU je informovat širokou veřejnost o zodpovědném přístupu
vedení tmaňské školy k systémovému předcházení vzniku šikany, případně k co možná
nejrychlejší eliminaci možných následků takového chování.
Školní program proti šikanování v Základní škole Tmaň:
• je zpracován dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu MŠMT č.j. 22294/2013-1 k řešení
šikanování ve školách a školských zařízeních
• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz Oblast prevence šikany)
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
Základem prevence šikanování a násilí v naší škole je:
• podpora pozitivních vztahů mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora solidarity, tolerance, sounáležitosti a rozvíjení vzájemného respektu
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení rodičů žáků do aktivit tříd a školy
• uplatňování spolupráce mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči
Co je šikanování:
• jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat
jiného žáka, případně skupinu žáků
• spočívá v cílených a opakovaných útocích
• zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky realizované přímo nebo
prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné
přehlížení, ignorování
Práva a povinnosti zakotvené ve Školním řádu:
• všem osobám je v prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem
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• všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ
• všichni pracovníci školy jsou povinni věnovat takovému chování náležitou pozornost
• nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
• každý má právo požádat o pomoc
Postup v případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu:
• Řešení počáteční šikany
1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost.
2. Oznámit své podezření vedení školy a MP a domluvit se na jednotném postupu.
3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis.
4. Najít vhodné svědky.
5. Provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
6. Chránit oběti šikany.
7. Provést rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi, pořídit zápis.
8. Informovat rodiče oběti i agresora.
9. Informovat zřizovatele.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení
takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského
zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
- pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a
mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení
předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
- vyrozumění Police ČR
• Řešení pokročilé šikany
(výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování)
1. Překonat šok, odhadnout závažnost a formu šikany.
2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.
3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře).
5. Nahlásit situaci vedení školy, MP. Domluvit se na spolupráci pedagogických pracovníků
při vyšetřování.
6. Oznámit situaci Policii ČR, OSPOD, požádat je o pomoc při řešení.
7. Informovat rodiče oběti i agresora.
8. Zahájit vlastní vyšetřování.
9. Informovat zřizovatele.
10. Navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení
takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského
zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
- napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a

5

mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení
předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
- individuální výchovný plán pro agresora
Spolupráce školy s rodiči
1. Informovat rodiče na třídních schůzkách o problematice šikany - MP a třídní učitelé.
2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým plánem,
MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem ((TS, nástěnky, web školy).
3. Doporučit rodičům, aby si všímali možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc.
4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora.
5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací.
6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při
vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve vestibulu
školy.
Spolupráce s organizacemi:
• oblastní MP: Mgr. Renata Bartošová, PPP Hořovice, 607 528 685,
ppphorovice@seznam.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Ing. Miroslava Řezníková, 257 280 540, reznikova@kr-s.cz
• specialista na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296
• PPP, Králův Dvůr, tel.: 311 637 119
• Sociální odbor MÚ Beroun, tel.: 311 630 261
• preventivní informační skupiny Policie ČR Beroun, tel.: 974 872 207
• Policie ČR - Králův Dvůr, tel.: 974 872 740
• Sponte (rodinná poradna) Králův Dvůr, tel.: 311 636 282
Vybrané kontakty:
• Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250, Praha 4, tel.: 241 481 149, nonstop
• Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé, tel.: 241 484 149
• Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
• Linka bezpečí, tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz, bezpl. nonstop pomoc dětem v tísni
• Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
• Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
• Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA, Ruská 87, Praha 10, tel.: 272 736 263
• Středisko pro mládež a rodinnou terapii, tel.: 224 911 364 (klienti od 6 let)
• Střep – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 551
Vybrané webové stránky:
www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna; www.pomoc-online.cz; www.linkabezpeci.cz;
www.i-bezpecne.cz/; www.minimalizacesikany.cz; www.sikana.cz; www.protisikane.cz;
www.ztracenedite.cz
Základní škola Tmaň
V úterý dne 1. září 2015 přišli poprvé do školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči naši
PRVŇÁČCI, bylo jich 19. Ve škole je přivítal jejich třídní učitelka Ludmila Cikánková,
která v naší škole začíná svůj první školní rok společně se svými žáčky. Dále u jejich
prvních krůčků v naší škole byla ředitelka tmaňské školy Mgr. Růžena Kybikásová a
oficiální hosté zahájení nového školního roku 2015/2016 – starosta obce Tmaň pan Mgr.
Pavel Pavlásek a kronikář obce pan Jaroslav Horáček, paní Pavla Kovačíková
zastupovala akciovou společnost Vápenka Čertovy schody, pan Jaroslav Karmazín
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zastupující základní organizaci Odborového svazu Stavba Vápenky a Velkolomu Čertovy
schody a předseda Mysliveckého sdružení HORA Tmaň pan Antonín Plátěnka kteří
popřáli všem dětem hodně úspěchů na jejich právě zahájené nové etapě svého života a
rodičům mnoho nervů a trpělivosti při zvládání nástrah pravidelné školní docházky. Po
jejich odchodu převzala další řízení zahájení školního roku třídní učitelka pan Mgr.
Ludmila Cikánková, která rodiče informovala o požadavcích, které budou kladeny na
jejich děti, a seznámila je s organizační strukturou výuky. Požádala je o spolupráci při
řešení všech situací, které mohou pro děti v první třídě v důsledku jejich vstupu do
systému povinné školní docházky nastat a ujistila je, že tmaňská základní škola nabízí
dětem díky dobré spolupráci s Obecním úřadem ve Tmani, s podnikatelskými subjekty na
katastru Tmaně a se společenskými organizacemi působícími v obci, podmínky
srovnatelné, a v mnoha případech i převyšující to, co nabízejí mnohé městské školy.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrého
rádce a oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně
radosti ze svých dětí.
Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto
pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem. Všechny plody pak
odevzdáme myslivcům z Mysliveckého sdružení MS Hora, protože víme, že se o lesní
zvěř vždy dobře postarají. Připojte se k nám!
V pondělí 21. září k nám opět zavítalo Divadlo Krejčíka Honzy. Tentokrát nás čekalo
představení s názvem Afrika, a my už jsme se předem těšili na báječnou cestu do světa
fantazie! Jak je vidět na fotografiích na našich webových stránkách, nebyli jsme
zklamaní! Opět jsme se opravdu s chutí zasmáli, zacvičili si i zatancovali, zahráli si na
zvířata a hlavně se dobře bavili! Moc děkujeme!
V naší škole probíhá od 24. září 2015 sběr plastových víček od PET lahví pro
charitativní účely.
V letošním roce je naše sbírka určena na pomoc jedenáctiletému Vládíkovi ze Základní
školy Votice, který trpí od tří let nevyléčitelnou nemocí – svalovou dystrofií1. Již přes rok
je důsledkem této nemoci upoután na invalidní vozík. Berounští policisté se touto cestou
rozhodli chlapci pomoci a vyhlásili sbírku plastových víček. Finanční prostředky z výkupu
víček následně Vládíkova rodina použije na nákup elektrického vozíku, případně dalších
potřebných rehabilitačních pomůcek. Do sbírky chtějí berounští policisté zapojit všechny,
kteří budou mít zájem podílet se na něčem smysluplném, co v podstatě nic nestojí, ale
může výrazně pomoci ke zkvalitnění života těžce nemocného dítěte a my se k nim
chceme připojit.
Vysvětlení pro naše konání najdeme v ekologických materiálech. Zde je jedno z nich:
Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme samostatně, lze je
prodat firmám, které je zpracovávají. Výkupní cena se rok od roku mění podle poptávky
a ceny ropy na světových trzích. Víčko samostatně hozené do žlutých kontejnerů dále
zpracováno nebude, takto malé kousky se na dotřiďovací lince k recyklaci nevybírají.
Víčko našroubované na PET lahvi může ztěžovat její lisování, ve výsledku však je spolu
s lahví prodáno na další zpracování. Pro děti je tato akce velmi poučná, neboť se samy
mohou přesvědčit o tom, že druhotná surovina má finanční hodnotu a že třídění se
vyplácí
Co se s víčky bude dít po odevzdání do zpracovatelského závodu?
Víčka se před jejich dalším zpracováním třídí nejen podle plastů, které byly užity
k jejich výrobě, ale i podle jednotlivých barev.
1

Svalová dystrofie neboli ubývání svalstva je genetická choroba. Tělo nemocného si neumí vyrobit bílkovinu
dystrofin, bez níž svalstvo nemůže fungovat. A tak svaly ochabují, až přestanou fungovat úplně, a postižený,
většinou ani ne plnoletý, umírá z důvodu selhání dýchacího svalstva. Příčinou choroby je vrozená mutace, tedy
chybný zápis v genetickém kódu, který neumíme vyléčit. Svalová dystrofie je proto onemocnění nevyléčitelné,
léčba je pouze symptomatická, omezená na mírnění příznaků tak, aby nemocný prožil v rámci možností co
nejdelší a nejkvalitnější život. Svalovou dystrofií trpí pouze chlapci, ženy a dívky jsou přenašečky, obvykle
nemají vůbec žádné potíže, nebo jen minimální.
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Jejich další zpracování je založeno na principech recyklace.
Víčka jsou roztavena a dále využita při výrobě například pozemních krytin nebo
součástí stavebních konstrukcí, případně plastového potrubí.
Peníze takto získané jsou určeny pro rodiny s těžce postiženými malými dětmi, které je
využívají na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro léčbu dětských onemocnění.
Představa, že zbytečnost, jako jsou víčka od lahví, pomáhá druhým, se dětem líbí. Žáci
vědí, proč víčka sbírají, že to pomůže nemocným dětem. Připojte se k nám a pomozte
nám udělat něco pro druhé! Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát
stranou víčko z lahve, kterou vyhodíme do kontejneru s tříděným odpadem pro plasty.
Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat! Předem děkujeme za každý – i
malý – příspěvek do naší sbírky víček z PET lahví!
Září v Mateřské škole Tmaň
V mateřské škole začal další školní rok. V úterý 1. září jsme přivítali děti, které již MŠ
navštěvovaly, ale také děti, které k nám přišly poprvé. Přivítat děti přišla také ředitelka
školy Růžena Kybikásová, starosta obce Pavel Pavlásek, zástupce akciové společnosti
Vápenky Čertovy schody paní Pavla Kovačíková, kronikář obce pan Jaroslav Horáček,
předseda odborové organizace Vápenky Čertovy schody pan Jaroslav Karmazín a za
Myslivecké sdružení HORA Tmaň je přivítal pan Plátěnka. Na uvítanou byla pro děti
připravena pohádka O Koblížkovi. Tento školní rok začal zvesela a všem dětem přejeme,
aby se jim u nás líbilo a společně s učitelkami prožili v mateřské škole mnoho hezkého.
Pro děti v mateřské škole budou ve školním roce 2015 / 2016 připraveny tyto zájmové
kroužky: kroužek Angličtina s úsměvem, kroužek Hbitý jazýček a hudebně pohybový
kroužek s hrou na flétnu.
S dětmi budeme pracovat podle třídních projektů, které budou zpestřením vzdělávací
nabídky pro děti:
o I. třída – Všichni jsme kamarádi;
o II. třída – Slovní hrátky se zvířátky aneb „Kniha je náš kamarád“;
o III. třída: My jsme malí muzikanti aneb „Putování s notičkou“ a „Zdravá abeceda“.
Naše školka se i tento školní rok zapojila do celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem". Podporujeme tím čtenářskou gramotnost dětí a mládeže, projekt je ale také
zaměřen na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení. Je také členem Klubu školek, které čtou. Naše MŠ se
zapojila také do celostátní čtenářské soutěže „Knihorej".

SDH Tmaň informuje …
Léto 2015 bylo jedno z nejteplejších za posledních pár let. Horké letní dny vybízely děti
ke spoustě letním radovánkám. Využití přinesla i naše hasičská nádrž, která byla
v parných dnech vyhledávaným místem, a to nejen pro místní. Během prázdnin proběhla
údržba a čištění nádrže. Na začátku a v polovině prázdnin se uskutečnila brigáda, při
které jsme vypuštěnou nádrž vyčistili a znovu napustili.
V červenci měli hasiči v celé republice a vlastně i v Evropě dost práce. V důsledku
tropických veder vzniklo velké množství požárů. I náš sbor musel kvůli takovýmto
požárům vyjíždět. O výjezdu k požáru u sběrného dvora jste se mohli dočíst
v červencovém vydání Obzoru. V červenci naši hasiči vyjížděli ke dvěma požárům.
Požár pole u Všeradic.
Ve středu 22. července byl operačním střediskem ohlášen požár pole za Všeradicemi
směrem na Bykoš. Při příjezdu na místo byl zjištěn požár pole o značné rozloze. U
požáru zasahovalo několik hasičských jednotek včetně té naší. Úkolem naší jednotky
bylo zajistit kyvadlovou přepravu vody. Požár byl naší jednotce ohlášen okolo poledne,
jednotky dostaly požár pod kontrolu kolem patnácté hodiny. U zásahu spolupracovaly
jednotky HZS Beroun, JSDH Tmaň, JSDH Všeradice, JSDH Hostomice a hasiči
z vojenského prostoru Jince.2
2

Zdroj: http://www.sdhliten.cz/pozar-pole-za-vseradicemi/
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Požár popelářského vozu.
Další výjezd naší jednotky proběhl v pátek 24. července brzy ráno, kdy byla jednotka
SDH přivolána k požáru popelářského vozu na křižovatku před bývalé JZD v naší obci.
Až do příjezdu HZS Beroun naše jednotka hasila vodou zádní část vozu, kterou požár
zachvátil. Požár dostaly jednotky HZS Beroun, JSDH Tmaň a JSDH Zdice pod kontrolu
před devátou hodinou.
Bohutínská pouť.
V pátek 24. července jsme se vydali na Bohutínskou pouť do Bohutína, kde je již tradičně
ve večerních hodinách na místním koupališti provedena za účasti SDH Bohutín, SDH
Vysoká Pec a SDH Láz zpívající fontána. Jedná se o zážitek, který opravdu stojí za
zhlédnutí. Kolem 22. hodiny je pomocí tří PS 12 tlačena voda do proudnic, kterými
jednotlivé sbory vytvářejí vodní fontánu nad koupalištěm. V posledních letech zážitek
umocňuje ještě osvětlení a doprovázející hudba. Tato akce v Bohutíně zahajuje tradiční
pouť, která pak za přispění dalších akcí trvá celý víkend. Vodní fontána se stává stále
více oblíbenou akcí, svědčí o tom i fakt, že se u koupaliště rok od roku schází čím dál
více občanů a to nejen z Bohutína, ale i z širokého okolí.
Začátek srpna se nesl ve znamení příprav na letní hasičské soustředění. Letošní rok byl
již třetím, kdy jsme soustředění uspořádali na celý týden. Soustředění se uskutečnilo od
15. do 22. srpna a účastnilo se ho 24 dětí. Blíže o soustředění se dočtete v dalším vydání
Obzoru. Po návratu ze soustředění nás čekala ještě jednou návštěva v Bohutíně, a to u
příležitosti konání Memoriálu zasloužilých hasičů SDH Bohutín. Na tuto soutěž
v požárním útoku a netradiční štafetě jsme se vydali s družstvem mužů a žen v sobotu
29. srpna. I přes veškerou snahu se družstvu mužů nepodařilo vybojovat lepší místo než
to poslední. Družstvu žen se dařilo o něco lépe a tak ženy vybojovaly krásné 2. místo ze
4 družstev.
Na 6. září jsme naplánovali brigádu na koupališti. V plánu bylo vybagrování odtoku
koupaliště a úklid areálu. Pro vybagrování odtoku bylo nejdříve nutné rozebrat přístřešek
u koupaliště. Protože se nás sešlo v celku dost, práce šla pěkně od ruky. Odtok byl
vybagrován a areál uklizen.
Druhou sobotu v září jsme uskutečnili Memoriál zasloužilých hasičů SDH Tmaň. Ačkoli
jsme oslovili mnoho sborů nejen z našeho okolí, účast potvrdili jen sbory dva a to Vysoká
Pec a naši kamarádi z Bohutína. V sobotu 12. září na memoriál nakonec dorazili jen
hasiči z Vysoké Pece, kamarádi z Bohutína se pro vážné důvody omluvili. Jako
předjezdci se nám ukázali naši mladí hasiči. Mladší žáci předvedli štafetu dvojic a starší
žáci požární útok. Ženy si symbolicky zaběhly štafetu i požární útok, obě disciplíny se
povedly. Milým zpestřením našeho memoriálu byla štafeta žen „SDH maminky“, kterou
odběhly maminky našich mladých hasičů, a to ve složení Radka Foltýnová, Irena
Karmazínová, Mária Bendová a Tereza Cholevová. Za předvedený výkon maminky
sklidily potlesk a patří jim velké dík za odvahu. Požární útok mužů byl jako již tradičně
proveden nasáním z požární nádrže. V této disciplíně se lépe dařilo našim mužům a tak
mužům z Vysoké Pece zhatili odvoz našeho putovního poháru, který by v případě výhry
Vysoké Pece připadl již do vlastního držení tomuto družstvu. Všem, kteří nás v tento den
přišli podpořit, velmi děkujeme.
V září nás čekala ještě jedna akce. V sobotu 19. září se naše družstva mladších žáků,
starších žáků, žen a mužů vydala na Hasičské hrátky do Drahlovic, na které jezdíme již
několik let. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4x60 m. Štafetu nejprve běželi
naši starší žáci, a protože jich bylo dost, mohli jsme uspořádat dvě družstva. První štafetě
se nedařilo, a tak čas musela zachraňovat štafeta druhá, která nakonec v této disciplíně
vybojovala třetí místo ze čtyř družstev. V kategorii mladších žáků se nám úplně nedařilo
a tak po odběhnutí štafety byli mladší žáci čtvrtí ze čtyř družstev. Následovala štafeta
žen, ženy byly v kondici a tak ve štafetě vybojovaly třetí místo ze šesti družstev. Štafetu
uzavírala družstva mužů, naši muži startovali v pořadí až na osmém místě. Čas měli
velmi pěkný a tak ve štafetě vybojovali čtvrté místo. Během soutěžení bylo k dispozici
občerstvení, které je na této akci opravdu skvělé. V polní kuchyni se vařil ovar a na grilu
se pekli výborné klobásky. Na této soutěži vždy panuje přátelská atmosféra a pohoda,
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letos nám přálo i počasí. A tak trocha vody, která neodmyslitelně patří k požárním
útokům, nám vůbec nevadila. Po odběhnutí štafet, byly na řadě útoky a to v pořadí muži,
ženy, starší žáci a mladší žáci. Družstvo mužů startovalo jako poslední v této kategorii, již
po startu bylo jasné, že mají naběhnuto na nejlepší čas a na vítězství. Bohužel však
vítězství mužům nebylo souzeno, protože tlak vody rozpojil přívodní vedení
z rozdělovače do pravého proudu, v důsledku toho musel být přívod vody do tohoto
proudu uzavřen a muselo se čekat na znovuzapojení hadice do rozdělovače. Kvůli
tomuto krátkému zdržení bylo třeba znovu nasát vodu a teprve potom sestřelit plechovku
na konci dráhy. Toto zdržení stálo muže důležité vteřiny a stačilo až na poslední místo
v této disciplíně. Celkově pak muži dosáhli na šesté místo z celkových 8 mužstev.
Následovala kategorie žen. Naše ženy startovaly jako druhé. Příprava proběhla v celku
v pohodě a v klidu. Po odstartování se vše podařilo tak jak má, a tak ženy dosáhly na
krásný čas 28 sekund. Tento čas již nikdo nepřekonal, ženy tak vybojovaly v této
disciplíně první místo, které je pak v celkovém součtu posunulo na vítěznou pozici, první
místo ze šesti družstev. Radost byla na místě. Bylo však třeba ještě soustředit se na
kategorie starších a mladších žáků. Starší žáci jsou již ostřílenými a zkušenými
soutěžícími. To se projevilo i v Drahlovicích. Start a výběh ze základny byly více než
rychlé, sací vedení bylo sešroubováno také rychle a tak voda byla v hadicích „co by dup“.
Výsledný čas 24 sekund byl jedním z nejlepších, které se našim starším žákům povedl.
Tento čas v Drahlovicích nikdo zdaleka nepřekonal. A tak se v této disciplíně starší žáci
umístili na prvním místě, které je pak stejně jako ženy poslalo na vítěznou pozici, první
místo ze čtyř družstev. Požární útoky uzavírala kategorie mladších žáků. Někteří mladší
žáci si na této soutěži zkoušeli nové posty, například Vojta Karmazín, který poprvé
soutěžil na postu s rozdělovačem, tento post není nic lehkého, ale Vojta ho zvládl
bezvadně, stejně tak celé družstvo, které takto vybojovalo v požárním útoku druhé místo,
a celkově se tak umístilo na krásném druhém místě ze čtyř družstev. V Drahlovicích se
nám opravdu dařilo, nezbývá jen dodat: „jen tak dál!“.
V říjnu nás čeká výzva v podobě Hry Plamen, která se uskuteční první říjnovou sobotu
v Olešné. Družstva starších a mladších žáků poběží závod požárnické všestrannosti a
štafetu dvojic. Na obě disciplíny pilně trénujeme, doufejme, že se píle vyplatí a bude
stačit na nějaké pěkné umístění.
Martina Ježková

Zápis do kroniky obce za rok 2014
Kronikář obce Jaroslav Horáček předal na Obecní úřad ve Tmani zápis do kroniky obce za
minulý rok. Jedná se o 230 stránek textu psaného na PC velikostí písma 11, jenž je rozdělen
do devíti tematických kapitol mapujících život ve Tmani v kalendářním roce 2%14: 1. Jak šel
rok …; 2. Zastupitelstvo obce v roce 2014; 3. Základní škola a Mateřská škola Tmaň v roce
2014; 4. Myslivecké sdružení HORA Tmaň v roce 2014; 5. Sbor dobrovolných hasičů Tmaň;
6. Tělovýchovná jednota Vápenka Čertovy schody Tmaň v roce 2014; 7. Historická výročí
v roce 2014; 8. Tmaň v literatuře a na internetu; 9. Obsah informačního časopisu Obce Tmaň
OBZOR v roce 2014.
Zápis do kroniky bude vytištěn ve dvou originálních exemplářích, které budou podepsány
starostou obce a kronikářem, následně předány do knihařství ke svázání s tím, že jeden
výtisk bude uložen na Obecním úřadě ve Tmani a druhý ve Státním okresním archivu
v Berouně.

Opustili nás …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu,
že v sobotu dne 29. srpna 2015 zemřela po krátké nemoci ve věku 76 let paní Jaroslava
Přibylová. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu
rodinném. Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vyslovuje
pozůstalým hlubokou soustrast.
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V sobotu 19. září 2015 zemřel náhle ve věku 68 let dlouholetý zaměstnanec úseku
údržby akciové společnosti Vápenka Čertovy schody ve Tmani pan Václav Hrubý ze
Zdic. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo ve hřbitovní obřadní síni v Berouně ve
středu 30. září 2015 v Berouně za hojné účasti veřejnosti.
Čest jejich světlé památce!

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

T m a n ě

Buzek ze Tmaně (1)
Jednou z historických postav, jež se významně zapsala do české historie první poloviny XV.
století v době husitských válek, je Buzek ze Tmaně. Je to osoba, o které nejsme schopni
s určitostí přesně říci, kdy se narodila nebo zemřela. Je to osobnost, která je spojována
s jedinou historickou událostí – obranou Karlštejna před husitskými vojsky.
Na stránkách OBZORU se pokusíme postupně přiblížit tuto postavu, která žila před šesti sty
roky. S Buzkem ze Tmaně se můžeme potkat jak na stránkách záznamů z jednání z té doby,
kronikářských záznamů nebo odborných historických studií, tak i historických románů. Naše
putování po životní dráze Buzka ze Tmaně zahájíme XV. kapitolou z kroniky Václava
Krejčíka Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí, v níž najdeme vedle informací o něm i
podrobný popis historického pozadí událostí té doby s důrazem na úspěšnou obranu hradu
Karlštejna proti kališnickým vojskům.
Věrný katolík Buzek ze Tmaně
Po celou dobu husitských bouří hrál v našem kraji pozoruhodnou roli Buzek ze Tmaně, který
stál věrně na straně katolické a císaře Zikmunda. Byl mezi četnými obránci hradu Karlštejna,
snad jako man.
V březnu roku 1422 Velký kníže litevský Vitold se odhodlal s vědomím polského krále
Vladislava přijmout nabízenou českou korunu a vyslal do Čech svého synovce knížete
Zikmunda Korybuta, jako správce země české. Kníže Zikmund přitáhl s vojskem sebraným
v Polsku na Moravu a pak do Čech. Do Prahy dorazil 17. května 1422 a snažil se o zavedení
pořádku a usmíření nepřátelských stran v Praze. Zikmund Korybut byl sice na straně pod
obojí, ale Táboři a Žižka měli k němu z počátku nedůvěru.
Koncem května a začátkem června 1422 vytáhli Pražané s knížetem Zikmundem na
Karlštejn, který jim byl velmi nepohodlný. Byl to pevný hrad v moci královské posádky, který
neustále ohrožoval vojenské akce kališníků.
Brzy po smrti krále Václava IV. a zejména na počátku husitských bouří byly na Karlštejně
uschovány mnohé klenoty a drahocenné věci nejen státní, ale i klášterní. Bylo tam
uschováno mnoho drahých ornátů a jiných bohoslužebných úborů. Mnohé z nich byly
z pěkného aksamitu nebo jiné vzácné látky, zlatem krumplované, na některých byly zlaté
perly. Kromě toho tu bylo mnoho vzácných a drahých knih. Misionáři Pražského kostela tu
měli zlatohlav dlouhý 6 a široký 3 lokte. V říjnu 1420 přijel císař Zikmund na Karlštejn a
z uložených drahých věcí mnoho pobral, ztratil a ze země vyvezl.
Vojsko pražské a polského knížete Zikmunda Korybuta, bezpochyby dosti početné, oblehlo
Karlštejn 2. června 1422. Položilo se ve třech oddílech na vysokých vršcích kolem hradu a
vystavělo dle tehdejšího zvyku různé sruby a tvrze, obehnané příkopy, k ohrazení svého
ležení a k přerušení cest vedoucích ke Karlštejnu.
K boření zdí přivezli Pražané 4 pušky velké (děla), z nichž 3 měly názvy Pražačka,
Jaroměřka a Rychlice. Kromě toho 5 praků k házení velkých kamenů. Z Pražačky a
Jaroměřky bylo možno vystřelit jen sedmkrát za den. Z Rychlice, která měla jméno od
rychlosti střelby, bylo každý den vystřeleno třicetkrát. Jedna z pušek praskla hned po šesté
ráně. Za dobu obléhání bylo na Karlštejn vystřeleno přes devět tisíc ran, kterými byly vrhány
kameny na hrad. Mimo to se pokoušeli obléhatelé hrad zapálit hořící smůlou v soudcích,
kterých bylo hozeno celkem 22. Pevnost zdí karlštejnských a ostražitost obránců zachránila
však hrad, takže neutrpěl větších škod.
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Posádka karlštejnská čítala prý 400 mužů, mezi nimiž bylo mnoho rytířské čeledi, zvláště
manů příslušných k hradu tomuto, kteří měli výsluhy (léna) v nejbližším jeho okolí. Purkrabím
na hradě byl pan Zdislav Tluksa z Buřenic, avšak vrchním hejtmanem při hájení hradu byl
Jan z Lestkova, seděním na Valdeku, někdy podkomoří království českého (1415 – 1417),
jenž si získal chválu za svou neúnavnou bedlivost. Z jiných přednějších byli na hradě Jan
Študent z Tachlovic, Hynek z Valdeku seděním na blízké Litni, Jan Šváb z Jíkve, Ondřej
z Hořovic a Buzek z Tmaně.
Několikeré útoky oblehatelů prováděné ve dne i v noci, byly vždy odraženy se ztrátami lidu
pražského i Poláků. Velké výhody poskytovali obleženým jejich tajní vyzvědači v ležení
nepřátelském, kteří jim obyčejně napřed dali vědět, co se proti nim chystalo. Další neúspěch
při dobývání hradu přivedl nejspíš oblehatele ke zkoušení divného prostředku, nikdy jindy
neslýchaného, totiž aby posádku smradem přinutili hrad opustit. K tomu účelu byly z Prahy
přiváženy soudky naplněné mršinami a nečistotami ze záchodů a metány z praků do hradu.
Bylo jich napočítáno nejméně 1822. Účinek prý byl, že z přílišného smradu některým
obleženým zuby vypadaly, jiným se hýbaly. Později si prý obstarali proti tomu lék z Prahy,
obstarali si též nehašené vápno, kterým mršiny zasypávali.
Oblehatelé se zvláště snažili pobořit dolejší věž na hradě, ve které je hluboká studně a zkazit
posádce hradu vodu, což se jim však nepodařilo. V boji o tuto studnu učinili obležení ukrutný
žert s jedním bojovníkem, který jim náhodou padl do zajetí. Přivázali jej totiž k makovici dolní
věže a dali mu do rukou oháňku, aby prý odháněl kameny střílené na věž. Chtěli tak zkusit,
zda by Pražané ze slitování nad ním upustili od střelby na tuto věž. Když však Pražané se
střelbou nepřestali a přivázanému se za celý den nic nestalo, zase ho odvázali.
Asi po dvouměsíčním obléhání Karlštejna, kdy hrozil vpád slezských knížat do Čech,
zanechal kníže Zikmund jen část svého vojska před Karlštejnem a odtáhl do východních
Čech.
V říjnu téhož roku se oblehatelé s posilami znovu pokoušeli několika útoky o dobytí
Karlštejna. Obhájci hradu podnikli dokonce úspěšný výpad. Obléhání skončilo příměřím:
„Pražané a vše strana k nim příchylná přiznali, že vstupují se Zdeslavem Tluksou a všemi
pány na Karlštejně zavřenými v příměří křesťanské od sv. Martina nyní minulého (11. 11.) až
do sv. Martina nejprv příštího a ten den celý až do západu slunce.“
Purkrabí Zdeslav odejel pak ke králi Zikmundovi prosit o peníze. Jeho bratr Kuneš, dále
Študent, Buzek ze Tmaně a karlštejnský děkan vnikli 2. února 1423 do hrobu sv. Palmacia
v Karlštejně, kde vylámali stříbrné plechy a navážili z nich 14 hřiven. Vzali tehdy monstranci
stříbrnou, pozlacenou, na níž byl obraz sv. Kateřiny, z truhlice v kostele sv. Palmacia, v níž
byly uloženy poklady kláštera zbraslavského. Z téže truhlice vzali a vylámali stříbrné plechy
z rubu tabule, na níž byly hlavy a nějaká ruka, stříbrem obloženy. Byly to ostatky sv. Kosmy,
Dimiana, Klimenta, Pankráce, Theodora a Prokopa, které zmíněnému klášteru daroval král
Václav. Pak rozlámali zlatý kříž, patřící kostelu vyšehradskému. Zlato a stříbro po částech
prodávali a hradili nad náklady spojené s obranou hradu.
Náš oddaný katolík Buzek nechyběl ani při uzavírání příměří mezi válčícími stranami.
K prvnímu jednání došlo po 8. 11. 1422, kdy bylo uzavřeno příměří mezi posádkou hradu
Karlštejna a husity až do sv. Martina roku 1423:
„My, Zdeslav Tluksa z Buřenic, purkrabie hradu Karlštyna, Jan z Lestkova, seděním na
Valdece, Jan Študent z Tachlovic … Kuna ze Sulevic, Buzek ze Tmaně, Hospříd z Hostivice
… jistci běhu dolepsaného vyznáváme … že sme s slovútným kniežetem Sigmundem
Litevským, s pány rytieři, panošemi, zemany, pány Pražany i městy, tvrzemi i se vší stranú
k nim příchylnú, i s těmi se všemi, kdož by pro ně chtěli učiniti anebo nechali bezelsti
v příměřie křesťanské vystúpili sme a vstupujem moci tohoto listu. Slibujíc naši dobrou volí a
věrú, bez všie lsti jednostajně a společně s tiem hradem Karlšteinem, s Valdekem s Hořovici
…“
K dalšímu jednání došlo roku 1424. Zástupci strany pod jednou se v září sešli v Žebráce a
zástupci Pražanů a Táborů v Berouně. Obě strany se pak sešly ve Zdicích, kde 1. října
uzavřely písemnou úmluvu o příměří. Páni pod jednou neměli tehdy žádnou naději, že by
mohli odolat spojené moci Pražanů a Táborů, nebo že by mohli očekávat cizí pomoc a proto
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museli souhlasit i s tím, že uzavřené příměří nikterak nebránilo husitům v boji proti císaři
Zikmundovi.
O rok později se Buzek ze Tmaně zúčastnil ve Vožici jednání o obnovení příměří mezi
katolíky a kališníky:
„My Hanuš z Kolovrat, seděním na Krašově, v držení hradov Žebráka a Točníka, Fridrich
Kolovrat, seděním na Libštaine, Jan Hanovec ze Švamberka seděním na Třebli … Ondřej
Hevlec seděním na Hořovicích, Zdeněk Tluksa z Buřenic purkrabie na Karlštaině, Jan
z Lestkova seděním na Waldece, Buzek ze Tmaně seděním v Hudlicích, Hospřid
z Hostivic, Předbor z Radyšína, Nikl Rýbnic, jistci i rukojmě, i se všemi svými služebníky,
s hrady s tvrzemi i posádkami, jichžto my v držení jsme: vyznáváme tiemto listem všem, ktož
jej uzřie neb čtúce uslyšie, že sme svobodně a dobrovolně v pravé a křesťanské příměřie
vnikli a vstúpili, a mocí tohoto listu vnikujem a vstupujem, s osviecenym knížetem a pánem,
panem Sigmundem, knězem Litovským, a naduostojnějším knězem Konradem z boží
pomoci arcibiskupem Pražským, s múdrými a opatrnými purkmistry, konšely a obcemi měst
Pražských, i se všemi obcemi Táborskými, Orebskými a městy, s pány, rytieři, panošemi
k zákonu božiemu a k nim příchylnými, i se všemi, ktož by pro ně učiniti chtěli nebo nechali
beze lsti. Kteréžto příměřie slibujem dobrú naši věrú beze všie zlé lsti za se (sebe) i za naše
všechny služebníky držeti a zachovati od sv. Havla nynie minulého až do sv. Havla v rok
přištieho, a ten den celý až do západu slunečného, pode cti a pod věrú a pod ztracením šesti
tisiecov kop grošů dobrých střiebrných rázu (ražby) Pražského. A jestliže se nám v tom
příměřie státi nechtělo, tedy máme jim osm nedělí napřed po slovutném panoši a dobře
osedlém v zemi této věděti dáti do Prahy na rathús … tyto kusy spasitelné vespod psané
mezi sebe znamenitie vymluvivše:
Najprvé, aby kněžie dobří křesťanští, k zákonu božiemu příchylní, z strany Pražské,
Táborské a Orebské, z jich měst nebo posádek k nám na zbožie našeho drženiie kamkoli
přišli, plnú svobodu měli a dobrovolnost slovo božie kázati a zákonu božiemu učiti, tělo a
krev pána našeho Jezu Krista pod obojí sposobú rozdávati a jiné věci spasitelné a užitelné
všemi obyčeji s písma svatého vésti, jednati a skutečně činiti, bez všelijakých překážek a bez
úrazóv jich (jejich) i všech těch, kteřížby od nich slova božieho poslúchali a spasenie hleděli,
tudíž i jich statkóv, toho křesťanského přímieřie všickni vespolek užívati majíce.
Dále abychom i žádných hřiechuov smrtedlných zjevných, jakožto cizoložstvie, kostkařstvie,
nevěstek, tancuov, frejuov i jiných proti pánu bohu neřáduov, na našich kdekoli posádkách,
což nás jest, beze lsti nikoliv nedopúštěli, ani takových mezi sebú netrpěli, což muožem
nejdále …“
Tato ukázka znění mírové smlouvy jistě postačí k tomu, abychom si učinili představu o
tehdejším jednání. Zvláště si však musíme všimnout toho, že Buzek ze Tmaně je zde již
uváděn jako majitel Hudlic, které dostal od císaře Zikmunda za věrné služby.
V roce 1426 koupil Jan z Dubče plat na Kolodějích a Buzek ze Tmaně jako důležitá osoba na
Karlštejně s purkrabím na kupní smlouvu „… své pečeti na svědomie (svědectví) toho
vyznanie (prohlášení) k tomuto listu přitiskli …“.
Buzek byl samozřejmě též členem tzv. „Plzeňského landfridu“, který byl nejvytrvalejší
v odporu proti husitům. Byl to jistý počet pánů a měst kraje Plzeňského a z okolních krajů,
kteří po bitvě u Ústí nad Labem 28. října 1426 uzavřeli mezi sebou jednotu k společnému
odporu proti kacířům. Představeným jednoty byl Hynek Krušina ze Švemberka, hejtman kraje
Plzeňského. Dále bylo v jednotě celé Chebsko, Tachovsko a Loketsko. Na západ pak
královské hrady Žebrák, Točník, Zbiroh, Týřov, Křívoklát a Karlštejn s tvrzemi zemanů
k němu příslušných jako ve Tmani, Třebotově, Tachlovicích, Hostivicích, Lidicích a v dalších.
Znovu se tu setkáváme s tím, že panoš Buzek ze Tmaně je uváděn jako karlštejnský man a
za tuto manskou povinnost že ve Tmani držel tvrz. Asi se mi nikdy nepodaří toto upřesnit.
V roce 1427 se na tvrzi Ostromeči, někde na Dobříšsku, usadili Táborité, vedení jakýmsi
Zákonem. Z této tvrze podnikali výpady do okolí. Koncem srpna se proti nim vypravila
skupina karlštejnských, vedená panošemi Bolechovcem, Zikmundem a Buzkem ze Tmaně.
Blíže Mníšku překvapili 13 ostromečských husitů a ve svedeném boji zabili jejich vůdce
Zákona s šesti jinými. Šest ostatních se zachránilo útěkem, mezi nimi tři s těžkými ranami.
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Karlštejnská posádka mír s husity obnovovala. O tehdejším životě na Karlštejně se
zachovalo dosti zpráv. V roce 1423 se nakupovalo asi pro 60 lidí karlštejnské posádky: fíky,
mandle, hrozinky, olivový olej, olej na svícení, skořice, oves, ječmen, pšenice, žito, hrách a
slad. Platily se též desátky farářům na Tetíně a v Počaplech. Koupili několik vozů různého
piva starého i mladého, nejvíce žitavského a něco hostomského. Pro pana purkrabího
nakoupili bílé a červené víno. Pro potravu, nejvíce pro maso, bylo posíláno každý den. Často
kupovali ptáky ze Zbečna a Zábrdí, dále voly, krávy, telata, ovce, berany, vepře, selata,
kůzlata, husy, kachny, kuřata, slepice, ryby, úhoře, rak, tresky, sledě, vejce, bílý chléb,
máslo, sýry, med, hrušky, švestky, ořechy, oříšky, višně, meruňky, broskve, melouny, řípu,
křen, cibuli, petržel, šafrán, hořčici, pepř, dva vozy soli a mýdlo.
Je vidět, že stravu měli pestrou. Buzkovi ze Tmaně nebylo na Karlštejně jistě zle.
Když přijel 15. srpna 1423 na návštěvu Hanuš z Kolovrat, bylo na hostinu přikoupeno: bílý
chléb, dva beránci, selata, 8 husí, 7 slepic, 43 kuřat, hodně ptáků, 3 sýry a vejce. Za
přítomnosti Aleš ze Švamberka Šternberka (1. září 1423) spotřebováno 52 kuřat, 8 slepic,
hodně ptáků, dva zajíci, čerstvé ryby, 2 hrnce másla a mnoho vajec.
Na opravu opevnění koupilo se 10.000 hřebů od kozolupského kováře, dále sanytr (ledek) a
provazy. Hradní uhlíř napálil dosti uhlí k výrobě střelného prachu. Záznamy o výdajích byly
vedeny skutečně svědomitě. Jsou uvedeny i takové maličkosti, jako panu purkrabímu byl
koupen nový klobouk a paní dán groš, když šla ke zpovědi. Posel páně Hanušův přinesl
zvěřinu a dáno mu spropitné. Dne 7. srpna 1423 kopali základy pro stavbu nového pivovaru.
Dne 10. srpna 1423 šel pán s paní na mši a dali 2 groše „ofěry“ (dar kostelu). Na počátku
měsíce října bralo se (sklízelo) víno na vinici a placeno od toho lidem dělným a vinaři. Hned
potom česán chmel na Chmelnici u Tetína a Hýskova. Mezitím také pořád opravováno ve
světnicích, zejména na kamnech. Kupováno plátno a hedvábí. Na velké věži bydlel stařec,
který potřebné věci ze sukna sešíval. Pak koupeny pánvice a jiné kuchyňské nádobí, které
bylo přivezeno ze Žebráka. Koncem října postavili novou pekárnu.
V příštím roce 10. února 1424 měl kuchmistr Matěj (pán na Suchomastech) svatbu, na
kterou koupili i vola, 3 krávy, 2 telata, 6 jehňat, 31 slepic.
Za rok služby na Karlštejně dostal pověžný 15 grošů a tři čtvrtky šafránu. Vojtěch vrátný měl
za rok služby 6 grošů, k tomu půl libry šafránu a libru pepře. Škodovi lazebníkovi dáno 8
loket sukna žlutého norimberského a 26 grošů hotových. Vítek kuchař dostával 30 grošů a
dobré boty.
Tyto podrobné záznamy o nákladech při obraně Karlštejna nám umožňují alespoň trochu
nahlédnout do všedního života tehdejších obránců. Jak jsme již řekli, byl Buzek ze Tmaně
držitelem osady Hudlice od roku 1425 do roku 1434. Více se o něm žádné zmínky
nevyskytují a není vyloučeno, že v roce 1434 zahynul, snad v bitvě u Lipan, kde karlštejnští
obránci bojovali v řadách panské jednoty.

Sadařství na tmaňském velkostatku
Roku 1862 koupil velkostatek ve Tmani František Nolč. Jednou z činností zemědělské
výroby bylo ovocnářství. Úroda ovoce se prodávala – jak bývalo zvykem – formou dražby.
Nejstarší dochované oznámení v tisku o dražbě zimního ovoce pochází z roku 1878, kde
byla otištěna v Pražském deníku (tehdy se název těchto novin psal Pražský denník):
Ročník 1878 – vydání dne 20. července 1878
Zimní ovoce prodávati se bude ve veřejné dražbě dne 25. července b. r. a sice o
9. hodině ráno na velkostatku Tmani u Berouna odhadnuté na asi 1035 d. r. m. a
téhož dne o 3. hod. odpolední na najatém kníž. velkostatku Všeradice
odhadnuté na asi 1420 m. dr.
Bližší podmínky obou držeb u správy velkostatku Tmaň.
4201 – 2
O třicet let později – na začátku XX. století – bylo otištěno v Národní politice téměř identický
text oznámení o dražbě zimního ovoce:
Ročník 1908 – číslo 182 – 4. července 1908
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Velkostatek Tmaň u Berouna prodá veřejnou dražbou zimní ovoce dne 8.
července t. r. o 10. hod. dop. v hospodářské kanceláři.
72436
Z uvedených oznámení lze vyvozovat, že se ovocnářství na tmaňském velkostatku dařilo a
že byl významným zásobovatelem ovocem k zimnímu uskladnění v této části středočeského
regionu.
Pro ilustraci přinášíme kopii stránky Pražského deníku z roku 1878 se zmiňovaným úředním
oznámením tmaňského velkostatku a pozorný čtenář si může porovnat, jak vypadala v
denním tisku inzertní stránka před 137 roky a jak se liší od té dnešní.
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I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v obvyklém termínu – tj.
čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. října 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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani zve do sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na
bohoslužby, které se konají:
v neděli 11. října 2015 v 17,00 hodin;
ve středu dne 28. října 2015 v den státního svátku (Den vzniku samostatného
československého státu) v 15:00 hodin;
v neděli dne 1. listopadu 2015 v 17:00 hodin se vzpomínkou na zesnulé.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64







Zahradnictví Tmaň bude v říjnu otevřeno od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00
hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli zavřeno, ve středu 28. října 2015
(státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu) zavřeno.
V našem zahradnictví najdete široký sortiment tolik potřebných substrátů v různých
baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny,
pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás můžete
zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace atd.
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.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2015.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V) AC;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větší od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od
kabelového vedení 1,5 m;
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u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m;
u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 501101 a na internetových stránkách http://www.cez.distiribuce.cz . K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena
bezpečnost osob a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V případech vymezených zákonem je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
Skupina ČEZ
Zákaznická linka 840 840 840
www.cezdistribuce.cz
o

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

3.-4.10.2015
10.-11.10.2015
17.-18.10.2015
24.-25.10.2015
28.10.2015
31.10.-1.11.2015

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Tilschová Monika
Liteň, Nádražní 4001
MUDr. Třesohlavá Mgdalena
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 69
MUDr. Valta Richard starší
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Švábová Ladislava,
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Valta Richard mladší
Žebrák, Hradní 68

Telefon
311 684 138
311 621 497
311 672 253
311 533 384
311 513 375
311 533 384

Prodej krůt a krocanů
Firma DRŮBEŽ – Jiří Dvorský & Zuzana Prečanová, Chrustenice 128, 267 12 Loděnice,
telefon 311 672 358, nabízí v druhé polovině roku 2015:
Vykrmené krůty a krocany připravíme k prodeji v říjnu a listopadu. Živé budeme prodávat
v říjnu a listopadu v Libečově. Volný prodej bez objednávek do vyprodání. Opracované
chlazené pouze na objednávku, telefon 311 672 358 – paní Prečanová.
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!!
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Pozvánka na přednášku o využití včelích produktů v medicíně
Český svaz včelařů, základní organizace Zdice zve širokou veřejnost
na přednášku praktického lékaře a dlouholetého včelaře MUDr. Jiřího Brožka na téma
VYUŽITÍ VČELÍCH PRODUKTŮ V MEDICÍNĚ.
Přednáška se koná v neděli 25. října 2015 v 14:00 hodin ve Společenském domě ve
Zdicích za podpory Společenského domu a kulturní komise města Zdice.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Jsou dvě remízy našich fotbalistů konečně předzvěstí lepších časů?
1. kolo – neděle 23. srpna 2015 - 10:15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS
Tmaň 9:0 (9:0), branky: 1. Novotný Daniel, 3. Čížek Martin, 10. Nový Tomáš, 16. Nový
Tomáš, 23. Sládek Roman, 30. Paluska Roman, 31. Nový Tomáš, 33. Novotný Daniel,
39. Novotný Daniel, rozhodčí zápasu Mázdra Jaroslav, 80 diváků. Další zápasy 1. kola:
TJ Chodouň – SK Nižbor B 1:3, TJ Baník Mořina – TJ Lužce 1:2, TJ Srbsko – TJ
Ostrovan Zadní Třebáň 0:4, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 3:4,
SK Hudlice – FK Olympie Zdice B 2:0, FK Svatá – TJ Karlštejn 0:2.
Takto popisoval průběh dění na hřišti Berounský deník ve svém vydání v úterý 25. srpna
2015:
Všichni aktéři duelu pod mostem zamířili brzy do sprch. Cembrit do poločasu zdevastoval
Tmaň, ta ve druhé půli už nepokračovala. Ivan Sýkora, Jan Bežó.
Až do neděle si museli počkat účastníci A skupiny třetí fotbalové třídy. A hned dopoledne
se dočkali kanonády v podání berounského Cembritu. I kvůli velkému rozdílu se utkání
nedohrálo. Ostatní zápasy už byly bezproblémové.
Tmaň v devíti dostala devítku.
Všichni se těšili na zahájení soutěže, zvláště ti na straně závodského Cembritu. Krásné
dopoledne, nabitá sestava domácích, svěží pocit, ale co to? Tmaň nastupuje pouze
v devíti! K vidění tedy byla hra na jednu branku a po poločasové tombole se diváci
dovídají, že mohou jít domů. To pod mostem mnohé generace nepamatují. Tmaň to po
devítigólové nadílce zabalila.
První úder totiž přišel hned v první minutě, Paluska vyslal uličku na Sládka a z jeho
přihrávky D. Novotný trefil horní růžek. Ve 3. minutě Čížek vypíchl míč váhajícímu
zadákovi a z očí do očí brankáři uklidil do sítě. V 10. minutě po narážečce Palusky unikl
po křídle Landa a dal hezky pod sebe, Nový pak skóroval na 3:0. V 15. minutě centroval
Beňo přes celé vápno, Nový hlavičkoval na správné místo a bylo to o čtyři góly. V 23.
minutě nezadržitelně pronikl Nový, ideální centr dopravil ve skluzu zblízka Sládek na 5:0.
Po chvíli se zaskvěl brankář hostů D. Šlégr, když vyškrábl utěšenou střelu Čížka ze
šibenice. V 30. minutě se uvolnil Čížek, z jeho přihrávky D. Novotný vystrašil Šlégra a
Paluska pošesté napnul síť. V 31. minutě hrůzostrašnou rozehrávku Tmaně vystihl Nový
a nedal brankáři šance – 7:0. V 33. minutě ve středu pole potáhl akci Hampl a z jeho
kolmice vytěžil D. Novotný branku na 8:0.
Teprve nyní se hosté dostali k neškodné střele mířící mezi tři tyče. V 39. minutě
sourozenecká spolupráce mezi M. a D. Novotnými skončila hattrickem Davida. Před
poločasem ještě M. Novotný nastřelil ze tří metrů tyč prázdné branky. A pak už se
neudálo nic kromě předčasných sprch.
Tento zápas měl ještě dohru před orgány Okresního fotbalového svazu v Berouně, jak o
tom vypovídají následující úřední záznamy:
Úřední zpráva OFS Beroun z 26. srpna 2015: Sportovně technická komise kontumuje
utkání III. A třídy Cembrit – Tmaň z důvodu nedohrání utkání z viny hostujícího
mužstva. Výsledek 9:0 dosažený na hřišti zůstává v platnosti. Tmaň se předává do
disciplinární komise.
Zápis z jednání disciplinární komise OFS Beroun ze dne 3. září 2015:
Pokuta – Tmaň – 1.000,- Kč - § 56/3 – nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí
pokračování ve hře.
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2. kolo – neděle 30. srpna 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 0:1 (0:1),
rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 60 diváků. Další zápasy 2. kola: TJ Karlštejn – SK
Hudlice 1:0, TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ Baník Mořina 1:3, SK Cembrit BerounZávodí – FK Svatá 8:2, SK Nižbor B – TJ Sokol Vysoký Újezd 6:1, FK Olympie Zdice B –
TJ Chodouň 1:1, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Srbsko 5:1.
Toto jsme se mohli dočíst o průběhu zápasu v Berounském deníku v úterý 1. září 2015:
Vyrovnaný zápas odehrála Tmaň s Lužci, utkání ale nebylo pohledné. Rozhodla 20.
minuta, kdy šel Kučera odvážně do souboje s vybíhajícím brankářem Šlégrem. Míč těsně
před ním vypíchl a do prázdné branky skóroval. Domácí hráči měli velikou příležitost,
vyrovnat mohli těsně před koncem, Smíšek v pádu těsně minul odkrytou část branky
hostů. U Lužců hrál prim Pixa, u domácích právě Smíšek.
3. kolo – neděle 6. září 2015 – 17:00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 8:1 (2:1, čestný
úspěch Tmaně, jenž byl současně i první brankou tmaňských fotbalistů v novém ročníku
III. A třídy, zaznamenal v 10. minutě Lukáš Fiala, rozhodčí zápasu Kros František, 90
diváků. Další zápasy 3. kola: TJ Chodouň – TJ Karlštejn 0:4, TJ Lužce – TJ Ostrovan
Zadní Třebáň 3:1, TJ Baník Mořina – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:3, TJ Srbsko – SK
Nižbor B 0:3, TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 7:0, SK Hudlice – SK
Cembrit Beroun-Závodí 0:0.
Takto viděl další vysokou prohru tmaňských fotbalistů Berounský deník ve svém vydání v
úterý 8. září 2015:
Svatá si vylepšila skóre. První vítězství získala Svatá proti Tmani a vylepšila si hodně
skóre po výhře 8:1. Tmaň totiž vystačila se silami pouze do poločasu, poté odpadla a
prakticky se sesypala. V 10. minutě se dostala ale do slibného vedení, když Lukáš Fiala
mířil do tyče a sám stačil dorazit do sítě. Pak se v 41. minutě předvedla čerstvá posila
Svaté z Hudlic Lukáš Havlíček, když pěknou střelou ze šestnáctky překvapil brankáře
hostů a vyrovnal. Po chvíli zápas otočil V. Pelc a od té doby existoval na hřišti jediný tým.
Střelnici si otevřeli především V. Pelc a Morstein.
4. kolo – neděle 13. září 2015 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan Zadní
Třebáň 1:5 (1:2), jediný úspěch Tmaně zaznamenal. V 10. minutě Jakub Sulík, rozhodčí
zápasu František Plecitý, 30 diváků. Další zápasy 4. kola: TJ Karlštejn – TJ Sokol Vysoký
Újezd 4:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Chodouň 8:3, SK Nižbor B – TJ Baník Mořina
0:2, FK Svatá – SK Hudlice 1:0, FK Olympie Zdice B – TJ Srbsko 6:6, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – TJ Lužce 6:1.
Berounský deník v úterý 15. září 2015 napsal o průběhu zápasu: Zadní Třebáň vybrala
Tmaň, která má tragický nástup do soutěže. Jedinou omluvou domácích může být, že
stále postrádá nejméně čtyři hráče ze základu. Ani vedoucí branka Sulíka nestačila na
solidnější výsledek než 1:5. Ostrovan byl po celý zápas lepší, přitlačil Tmaň k její
polovině a náskok navyšoval. Hru hostů dirigoval ve středu hřiště nadějný Hartman.
5. kolo – neděle 20. září 2015 – 16:30 hodin – SK Hudlice – TJ VČS Tmaň 2:2 (2:1),
branky: 3. Šteffl Pavel, 85. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Pos Josef, 40 diváků. Další
zápasy 5. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 3:5, TJ
Chodouň – FK Svatá 0:2, TJ Lužce – SK Nižbor B 2:2, TJ Baník Mořina – FK Olympie
Zdice B 2:1, TJ Srbsko – Karlštejn 0:5, TJ Sokol Vysoký Újezd – SK Cembrit BerounZávodí 0:2.
Berounský deník v úterý 22. září 2015 napsal o průběhu zápasu: Tmaň zaskočila
Hudlice, připsala si první bod. Prvního bodu se dočkala Tmaň, která se postarala o
největší překvapení kola. Remíza 2:2 v Hudlicích se zrodila po nadšeném a bojvném
výkonu hostů. Hudlice měly převahu, tým má sice velkou budoucnost, zatím však
mladíkům chybí klid v zakončení i chytrost v překonávání obranného valu. Toto utkání
mělo nečekaný úvod. Ve 3. minutě po narážečce se štěstím Šteffl prošel obranou a
s pomocí tyče otevřel skóre – 0:1. V 7. minutě se radovali domácí po brance Lhotky. Před
přestávkou dokonal. Obrat Mejsnar, utkání bohužel nedohrál. Brankář Tmaně Šlégr
postupně vychytal domácím nejméně čtyři brankové příležitosti. Ke konci se stoper hostů
Miroslav Fiala vytáhl na hrot a v 85. minutě mu střelu brankář vyrazil pouze k jeho
kopačkám a dorážka byla pohotová. Poslední minuta byla hektická, Hudlice připravil o
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výhru zákrokem Sulík, z protiútoku mohly všechny body putovat na Tmaň, ale gól už
nepadl. Nejlepšími hráči Hudlic byli Mejsnar a Kočí, u Tmaně pak Šlégr, M. Fiala a Sulík.
6. kolo – neděle 27. září 2015 – 16:30 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 1:1 (0:1), branky: 29. Malík Petr (vlastní), 62. Smíšek Martin, rozhodčí Janda
Vlastimil, 50 diváků. Další zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – TJ Baník Mořina 3:1, SK
Cembrit Beroun-Závodí – TJ Srbsko 6:1, SK Nižbor B – Zadní Třebáň 2:1, SK Hudlice –
TJ Chodouň 2:0, FK Svatá – TJ Sokol Vysoký Újezd 3:1, Zdice B – Lužce 2:2.
7. kolo – neděle 4. října 2015 – 13:00 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 7. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – FK Olympie Zdice B, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – SK Nižbor B, TJ Lužce – TJ Karlštejn, TJ Baník Mořina – SK Cembrit
Beroun-Závodí, TJ Srbsko – FK Svatá, TJ Sokol Vysoký Újezd – SK Hudlice.
8. kolo – neděle 11. října 2015 – 16:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B. Další
zápasy 8. kola: TJ Karlštejn – TJ Ostrovan Zadní Třebáň, SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ Lužce, TJ Chodouň – TJ Sokol Vysoký Újezd, SK Hudlice – TJ Srbsko, FK Svatá – TJ
Baník Mořina, FK Olympie Zdice B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov.
9. kolo – neděle 18. října 2015 – 15:30 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS
Tmaň. Další zápasy 9. kola: TJ Ostrovan Zadní Třebáň – SK Cembrit Beroun-Závodí, SK
Nižbor B – FK Olympie Zdice B, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Karlštejn, TJ Lužce –
FK Svatá, TJ Baník Mořina – SK Hudlice, TJ Srbsko – TJ Chodouň.
10. kolo – neděle 25. října 2015 – 14:30 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Olympie Zdice
B. Další zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B, SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Chodouň – TJ Baník Mořina, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
Srbsko, SK Hudlice – TJ Lužce, FK Svatá – TJ Ostrovan Zadní Třebáň.
11. kolo – neděle 1. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ Srbsko – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 11. kola: Zadní Třebáň – Hudlice, Zdice B – Karlštejn, Nižbor B – Cembrit
Beroun, Nový Jáchymov – Svatá, Lužce – Chodouň, Mořina – Vysoký Újezd.
12. kolo – neděle 8. listopadu 2015 – 14:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn.
13. kolo – neděle 15. listopadu 2015 – 13:30 hodin – TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň.
Tabulka III. A třídy po šestém kole III. A třídy ročníku 2015/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Karlštejn
Cembrit Beroun
Nový Jáchymov
Nižbor B
Svatá
Lužce
Mořina
Hudlice
Zadní Třebáň
Vysoký Újezd
Zdice B
VČS Tmaň
Chodouň
Srbsko

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

19:2
33:6
24:11
16:7
16:12
11:12
11:10
6:4
15:14
13:19
10:20
5:26
5:20
8:29
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13
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11
9
8
6
3
3
2
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