OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVIII.

Březen 2016

Číslo 3/2016 (312)

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

XIV. DOBROČINNÝ PLES,
který se bude konat

v sobotu 19. března 2016 od 20,00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Výtěžek z tohoto lesu bude věnován Základní škole a Mateřské škole ve Tmani a použit na
nákup učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek, které budou sloužit dětem v základní
škole, mateřské škole a ve školní družině.
Pořadatelé XIV. dobročinného plesu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Na tomto místě čekáte na slovo starosty srdečně zvoucího jménem pořadatelů na
tradiční tmaňský dobročinný ples. Budu upřímný – působí to na mne dojmem, že již
všechno bylo řečeno mými předchůdci a že už snad opravdu nejde nic nového
vymyslet. Ale přece jen jedno bych chtěl zdůraznit. Skláním hlubokou poklonu
k občanům naší obce, že stále věnují pozornost této dobročinné akci –
nezapomínejme, že je to již po čtrnácté a v takovém případě hrozí reálné nebezpečí,
že by nám mohla tato akce zevšednět. Jsem velmi rád, že tomu tak není a vztah
našich občanů k tmaňské škole připomíná manželství zbudované na pevných
základech, které ani po létech nezevšední a je neustálým zdrojem inspirace a
nápadů. Všechny generace našich obyvatel si k naší škole vypracovaly svůj pevný
vztah – děti na základě základní školní docházky, rodiče pevnou vírou a důvěrou, že
jejich děti jsou v dobrých rukou zkušeného pedagogického kolektivu, a prarodiče
mohou porovnávat svoje zkušenosti a v duchu hodnotit, jak jejich synové a dcery
vedou ke vzdělávání jejich vnoučata. Jsem přesvědčen, že je dobře, že to takto
funguje. Říkám to nejen jako starosta obce, ale vedou mne k takovým závěrům i
moje vlastní zkušenosti, neboť i pro mne je kantořina celoživotním povoláním – a
vím, jak je to důležité, aby obě složky – ta odborná, reprezentující školu, a ta
všeobecná, představovaná širokou veřejností nejen rodičovskou nebo
prarodičovskou, ale opravdu celou veřejností nejenom Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavík, ale i přiškolených obcí – spolu vzájemně spolupracovaly. Teprve

potom se můžeme dopracovat k hmatatelným výsledkům uspokojujícím obě strany. A
jsem velmi rád, že to v plné šíři platí o Základní škole a Mateřské škole Tmaň.

Rada obce a pořadatelské organizace se obracejí na všechny
občany a podnikatelské subjekty působící ve Tmani se žádostí o
podporu této akce formou zakoupení vstupenek, věnováním
věcných darů do tomboly nebo jakýmkoliv finančním darem.
Každý, kdo se touto formou zapojí do pořádání XIV. tmaňského dobročinného plesu
přispěje na dobrou věc. Věříme, že i tato akce se zařadí mezi nejvýznamnější letošní
společenské události ve Tmani a bude místem, kde se všichni budeme dobře bavit a
současně tím přispějeme na dobrou věc – na vzdělání našich budoucích generací.
Srdečně vás všechny jménem rady obce a všech organizátorů zvu na XIV.
tmaňský dobročinný ples.
Mgr. Pavel Pavlásek ml., starosta obce
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 18. ledna 2016
V pondělí 18. ledna 2016 se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Bylo to zasedání mimořádné vyvolané potřebou projednat a schválit záležitosti,
které patří do pravomoci rozhodování pouze a výlučně zastupitelstvu obce a jejichž
ponecháním na řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce by hrozilo nebezpečí
z prodlení. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno při splnění
všech podmínek daných zákonem o obcích. Z tohoto jednání přinášíme přijaté
usnesení.

I.

II.

Usnesení č. 1 z mimořádného veřejného zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 18. ledna 2016 v Kulturním domě ve Tmani.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) pronájem skladu výbušnin v objektu Velkolomu Čertovy schody pro skladování
deaktivované munice Pyrotechnickou služnou Policie ČR;
2) podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na
rok 2016 na vybavení jednotky SDH obce Tmaň osobními ochrannými
prostředky a spolufinancování akce z rozpočtu obce ve výši 33%
z uznatelných nákladů akce;
3) podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na
„Přístavbu zázemí sportoviště ve Tmani“ se spoluúčastí obce ve výši
maximálně 500.000,- Kč.
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) zabývat se bezpečností chodců v katastru obce Tmaň.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

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

v pondělí dne 7. března 2016 od 19,00 hodin.

2

Poplatky za rok 2016
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost
uhradit nejpozději do 31. května 2016 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 v pondělí a
ve středu 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.
Veřejná výzva – prodej nepotřebného majetku
Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň, IČO: 00233901 vyhlašuje výzvu pro podání
nabídek na odkoupení nepotřebného majetku obce – malého nákladního vozidla
AGM Magma
Popis prodávaného majetku (vozidla AGM Magma):
• Rok výroby 1996.
• Stav tachometru 39 207 km neodpovídá skutečnosti – mimo provoz.
• Technická způsobilost do III. 2015!!!
• Nepojízdné – nefunkční brzdový systém.
• Nabídková cena 20 000,- Kč.
Prohlídka vozidla možná po domluvě se starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem, tel.
311 689 884, mobil 602 655 493
Nabídky zašlete, nebo osobně doručte na Obecní úřad ve Tmani do 12:00 hodin
dne 18. 3. 2016 v uzavřených obálkách, označených heslem
NEOTVÍRAT, NABÍDKA – PRODEJ VOZIDLA MAGMA.
O prodeji vozidla na základě předložených nabídek rozhodne Rada Obce Tmaň. Pro
prodej vozidla je rozhodující výše nabídky, prodej se uskuteční oproti nejvyšší
nabídce. Podavatelé nabídek budou o výsledku a výši vítězné nabídky vyrozuměni
poštou. Pro rychlejší domluvu můžete v nabídce uvést telefon e-mail, apod.
Kupní smlouvu je třeba uzavřít do 12:00 hodin dne 2. 4. 2016. Částku odpovídající
kupní ceně je třeba složit na pokladně Obecního úřadu ve Tmani, nebo převést
příkazem na účet obce tak, aby byla na účtu připsána před podpisem kupní smlouvy.
Obec Tmaň si vyhrazuje právo prodej zrušit.
Ve Tmani 2. 2. 2016
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta obce

3

Pozvánka na dětský karneval
Obecní úřad ve Tmani zve všechny děti a jejich rodiče
z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v neděli 6. března 2016 v Kulturním domě ve Tmani.
Zahájení v 15:00 hodin.
Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na
XXI. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 19. března 2016.
Místo konání bude prostor bývalého lomu a prezentace bude průběžně od 10,00 hodin.
Program připravený pro všechny příchozí:
• Výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m);
• prezentace s předáním pamětních listů;
• prodej turistické známky;
• soutěže – country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!
Pokračování bude od 19,00 hodin v hospůdce U Hanzelínů v Popovicích,
kde bude country – rocková zábava – hrají Black Stars!

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

•

•
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Základní škola Tmaň
V pátek 22. ledna se děti IV. a V. třídy proměnily na celé dopoledne v architekty v
rámci projektu Architekti ve škole, se kterým k nám zavítala Ing. arch. Zuzana
Tlachová se svým kolegou Petrem Pečenkou. Děti měly možnost navrhnout, která
místa v obci by se jim líbila více, kdyby tam bylo to či ono. Vznikaly různé návrhy.
Třeba ohniště za bytovkami, nová parkovací místa, bazén, fontány, parková
úprava a jiné. Se zajímavými pohledy na obec očima dětí se seznámil i starosta
obce Pavel Pavlásek. Možná se mezi dětmi rodí nějaký nový architekt, a třeba
některý z nápadů najde svou realizaci.
V pondělí 25. ledna 2016 k nám do školy zavítali naši budoucí prvňáčci se svými
rodiči. Letos jich přišlo 29. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné dokumenty,
namalovaly děti obrázek a povídaly si s paní učitelkou. Všechny se snažily
splněním úkolů prokázat svoji připravenost na vstup do školy. Za svou píli a
odvahu nakonec „žáčci" dostali diplom, puzzle, pexeso, keramický zvoneček a
další drobné dárky, které pro ně připravily paní učitelky a děti ze školní družiny.
Už teď se na naše budoucí prvňáčky všichni těšíme!
Těsně před pololetním vysvědčením nám v tělocvičně opět vyrostl podezřelý
objekt podobný UFO. Bylo to mobilní planetárium. Tak jako kdysi jezdili kočovní
filmaři se svými kamerami na kliku, tak nyní tento nafukovací, vesmír přibližující
vzdělávací objekt, jezdí z jedné školy do druhé a velmi atraktivní formou
seznamuje děti s tajemství vesmíru a naší planety Země. Děti z mateřinky a první
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třída viděly krásný výukový program Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu.
Starší astronauti shlédli film Astronomie pro děti nebo Původ života. Žákům i
pedagogům se filmy, které nás přenesly nejen do dalekého vesmíru, ale
seznámily nás i se vznikem planety Země, velmi líbily. Dětem se jistě také
zamlouvala neobvyklá sledovací poloha, kdy ležely na matracích a nad nimi se
rozprostírala klenba planetária, i povídání s odborným lektorem.
Nejeden z nich se nakonec zatoužil stát astronautem alespoň na chviličku.
Všichni jsme si odnesli krásné zážitky, na které budeme s radostí vzpomínat.
Pro některé z nás to bylo úplně poprvé, ale stálo to za to! Všichni prvňáčkové
odcházeli s úsměvem na tváři, protože za jejich půlroční snažení si odnášeli
krásná vysvědčení se samými jedničkami. I my ostatní jsme byli spokojení.
Většina z nás se známkami a ti, kterým se tolik nedařilo, alespoň
s tím, že nás čekaly na konci ledna alespoň jednodenní prázdniny!
Od čtvrtka 4. února 2016 opět jezdíme do Plavecké školy KAPKA Hořovice, kde
se učíme plavat s prima učiteli. Moc jsme se sem těšili. Nejprve jsme se rozdělili
do skupin podle toho, jak umíme plavat a pak jsme hned skočili do vody. Plavání
jsme si bezva užili a už se těšíme na další lekce.V létě pak předvedeme všem jací
jsou z nás plavci!
V pondělí 8. února se zúčastnili žáci III., IV. a V. třídy velmi zajímavé přednášky
Lidé v horách, kterou nám zprostředkoval pan Tomáš Kvasnička, s nímž
spolupracujeme také při výuce dopravní výchovy. Nejenže jsme se dozvěděli
spoustu informací o různých světových velehorách, zhlédli jsme několik
zajímavých videí a velké množství krásných fotek, ale také jsme si vlastnoručně
osahali horolezecké mačky, lana, skoby, sněžnice a další nezbytné vybavení.
Zjistili jsme, že i když jsme malý stát, tak máme výborné, celosvětově uznávané
horolezce. Poučili jsme se, jak se máme bezpečně chovat v horách, jaké
nástrahy, ale také krásy tam na nás čekají. Celá akce nás opravdu zaujala a panu
Kvasničkovi za ni moc děkujeme!
V úterý 9. února 2016 naši školu navštívilo studio Karavana se svým projektem
„Všichni jsme tu doma“. Děti viděly interaktivní představení v rámci multikulturní
výchovy, která je součástí školního vzdělávacího plánu. Herci dětem představili
kulturu Asie. Hravou a zábavnou formou ukázali styl oblékání, stravování a také
např. cestování, zemědělství a obchodování v zemích Asie. Představili písma
asijských zemí. Dále děti seznámili s tradičními hudebními nástroji. Celé
představení provázela výstava fotografií z cest jednoho z herců. Motto této akce
znělo: „Můžeme nosit jiné oblečení, jíst jiná jídla, poslouchat jinou hudbu,
můžeme mít jinou barvu pleti, ale musíme pamatovat na to, že planeta Země je
nás všech." Děti si představení užily a zároveň si odnesly řadu užitečných
informací.
Únor v Mateřské škole Tmaň
V úterý 9. Února 2016 byla naše školka provoněná bylinkami a kořením. My jsme
se dozvěděli, jak poznáme bylinku a co je to koření, čichem jsme rozlišovali druhy
čajů - bílý, polozelený, zelený a černý. Zjistili jsme, kde čaj roste a co to čaj
vlastně je. Víme i jaký je rozdíl mezi odvarem a čajem. Vyrobili jsme i několik
dárečků pro naše nejbližší.
Prvňáčci a jejich paní učitelka nás navštívili ve školce. Pozvali jsme je na
společné vyrábění hudebních nástrojů. Nejprve jsme si zazpívali operku
„Budulínek", kterou si připravujeme, a pak si povídali o hudbě a hudebních
nástrojích, na které hráli babička s dědečkem v pohádce O Budulínkovi. Rozdělili
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jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina si zahrála na mistry houslaře a všichni
vyrobili nádherné a jedinečné housličky. Druhá skupina vyrobila prvotřídní
bubínky. Společné vyrábění jsme si moc užili a už se zase těšíme na další
setkání, tentokrát opět ve škole.
Dne 16. února se zima opět chopila své vlády a od rána se na nás sypal sníh.
Proto jsme neváhali a vypravili se do lesa hledat strom Frňákovník, který bychom
ozdobili pro naše zvířecí kamarády z lesa. Pátrali jsme u lesa po stromě, který by
nám padl do oka a našli jsme ho. Připravili jsme si všechny potraviny, a dali se do
zdobení stromu. Jak se nám to povedlo, posuďte sami, ale nám se Frňákovník
moc líbí a za pár dní se k němu půjdeme podívat ještě jednou, abychom se
přesvědčili, zda už o něm zvířátka vědí.
V úterý 1. března 2016 jsme pro děti připravily karneval ve školce.
Dne 7. března se uskuteční první návštěva solné jeskyně. Solná jeskyně bude
zahrnovat deset návštěv. Bude se jezdit vždy v pondělí (vyjma Velikonočního a
pondělí, kdy III. třída bude na škole v přírodě).

Nakládání s odpady (1)
Nakládání s odpady obecně zahrnuje veškeré činnosti, které s odpady souvisí. Od
samotné produkce, kdy odpad vznikne, přes odvoz a přepravu odpadů, nejrůznější
možné úpravy až po finální využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu
nebo jiný výrobek, případně se odpad využije pro výrobu energie. Nakládání s
odpady zahrnuje také odstraňování odpadů, kdy jsou nevyužitelné odpady uloženy
na skládku, nebo spáleny. Nejčastějším způsobem nakládání s odpady je v České
republice materiálové využití (cca 75 % z celkové produkce odpadů). Hned za ním je
ale skládkování odpadů (kolem 12 % z celkové produkce odpadů). Lze konstatovat,
že by se mohlo na první pohled zdát, že ve Tmani můžeme být se stavem nakládání
s odpady spokojeni a díky tomu, že máme Sběrný dvůr, je tento problém v našich
podmínkách ošetřen a vyřešen. Nabízíme našim čtenářům připomenutí základních
pravidel nakládání s odpady. Není to žádné podceňování našich občanů, o nichž je
dobře známo, že jsou si vědomi zásad, které i v každodenním životě dodržují.
Souhrnná informace o zacházení s odpady byla v OBZORU otištěna již před lety.
V tomto seriálu si nejen připomeneme všeobecně platná pravidla pro jednotlivé druhy
odpadů, ale rozšíříme je o poslední aktuality z této oblasti.
V první části se budeme věnovat odpadní vodě. Jsme obcí, která má již mnoho
desítek let dobrou funkční čističku odpadních vod v prostoru pod kostelem sv. Jiří.
Připomeňme si, co do kanalizace nepatří, aby nám mohla úspěšně sloužit i v dalších
desetiletích.
Co do kanalizace nepatří?1
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům,
v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou
poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a
působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod.
Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky,
které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a
nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou
ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají
kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává
1

Zde uvedené informace byly čerpány z informačního portálu NAŠE VODA.
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chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do
speciálních kontejnerů nebo do Sběrného dvora.
Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako
paliva nebo například při výrobě kosmetiky.
Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí
zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby,
jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu.
Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.
Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak
slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu
stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků
barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a
způsobit ekologickou havárii.
Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém.
Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky,
které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a
čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce,
kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží
k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném
skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje
kanalizační řád.

•
•
•
•
•
•

Co do kanalizace nepatří?
Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích
pracích.
Pevné předměty.
Zbytky potravin (biologický odpad).
Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…).
Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky,
čisticí prostředky atd.).
Léky (patří zpět do lékárny).

Začátek roku v SDH Tmaň
Na 30. ledna 2016 byla naplánována výroční valná hromada SDH Tmaň, která se
v letošním roce uskutečnila v sále kulturního domu ve Tmani. Na této schůzi se sešlo
31 členů sboru, dále zástupci okolních sborů a zástupce okrsku Suchomasty,
zástupci z Okresního sdružení hasičů Beroun, starosta obce Tmaň Mgr. Pavel
Pavásek ml., kronikář obce a zástupci z TJ VČS Tmaň, Mysliveckého sdružení Hora
Tmaň a také zástupce z Vápenky a Velkolomu Čertovy schody. Na schůzi byly
předneseny tyto zprávy: zpráva o činnosti hasičského sboru přednesená starostou
SDH bratrem Vítem Hofmannem, dále zpráva o činnosti mladých hasičů přednesená
sestrou Martinou Ježkovou, zpráva o hospodaření sboru a zpráva revizní komise
sboru, které přednesl bratr Josef Ježek. Dále proběhly doplňující volby do Výboru
sboru a byl navržen a následně i schválen plán práce na rok 2016. Poté následovala
volná zábava, kde jsme hodnotili uplynulý rok a bavili se o akcích, co nás čekají na
rok letošní.
V únoru jsme se jako již tradičně věnovali přípravám na hasičský bál. V pátek 12.
února se mladí hasiči a někteří členové sboru sešli a společně přichystali výzdobu na
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ples. Letošní 102. hasičský bál se konal v sobotu 13. února. V sobotu dopoledne
probíhala příprava tomboly a občané Tmaně, ale i z okolních obcí si kupovali
vstupenky na večerní akci. Po náročných přípravách se večer sešli členové sboru ve
slavnostních uniformách a ve 20 hodin byl zahájen 102. hasičský bál. V doprovodu
skvělé muziky kapely Gama se postupně zaplnil celý sál kulturního domu, hasičský
bál navštívilo 163 návštěvníků.
Věříme, že se ples povedl a příští rok se těšíme na viděnou!
Za poskytnuté dary do tomboly a hojnou účast na plese děkujeme!
Vaší podpory si velice vážíme!
Martina Ježková – vedoucí MH
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
V sobotu dne 30. ledna 2016 se konala v Kulturním domě ve Tmani výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň hodnotící svoji činnost v roce 2015. Na
následujících stránkách přinášíme základní materiály z tohoto jednání.
Zpráva starosty SDH Tmaň br. Víta Hofmanna
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
Setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň, abychom
zhodnotili činnost našeho Hasičského sboru za uplynulý rok 2015 a zároveň si
stanovili cíle pro letošní rok 2016.
Úvodem chci mezi námi přivítat nové mladé hasiče:Adrianu Cholevovou a Filipa
Nového -Vítáme Vás.
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 69 řádných členů, 5 čestných členů, z toho 13
žen a 21 mladých hasičů disponuje následující požární technikou:
nákladním automobilem Škoda 706, CAS-25 RTHP, Technickým automobilem VW
Transporter a Dopravním Automobilem Ford Tranzit. Dále stříkačkou PS-12 SPORT,
PS-12 zásah, pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou PPS-8 s vybavením,
umístěnou na Louníně.
V našem sboru v uplynulém roce bylo svoláno 5 schůzí výboru, kde se řešily aktuální
potřeby sboru, dále 1 výroční valná hromada a 4 pracovní schůze.
Na údržbě výstroje a výzbroje, údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského
hřiště za pomoci mladých hasičů bylo odpracováno celkem 948 brigádnických hodin.
Při přípravě kulturních akcí bylo odpracováno 46 brigádnických hodin.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 24. 1. 2015 bylo průběžně plněno.
Rok 2015 byl od počátku klidnější, naše činnost byla zaměřena především na
přípravu mladých hasičů a údržbu techniky.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo
běžné činnosti následující akce:
• Dne 24. ledna 2015 se konala výroční valná hromada v hostinci „ Na Myslivně“.
• Dne 13. února jsme započali s přípravou výročního, 101. hasičského bálu, který
se konal následující den od 20:00 hodin. Tento ples měl na programu předtančení
provedené mladými hasiči, které sklidilo velký potlesk, a vrchol večera půlnoční
překvapení rozesmálo celý sál.
• Ti, kteří se našeho plesu zúčastnili, mi jistě dají zapravdu, že se ples vydařil.Tímto
děkuji všem pořadatelům a ostatním členům, kteří se podíleli na přípravě této
akce.Věřím, že i ten letošní, 102. bál se nám povede úspěšně připravit a že jej
navštíví velký počet návštěvníků. Bude se konat 13. února. K tanci a poslechu
hraje kapela GAMA.
• Dne 18. dubna jsme dopoledne provedli jarní vyčištění, vyvezení nánosu a
opětovné napuštění požární nádrže. Zároveň mladí hasiči provedli úklid odpadků
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v obci. Kde nasbírali několik plných pytlů. Odpoledne sotva jsme se usušili a
dojedli oběd, byl vyhlášen poplach a naše jednotka byla ve II. stupni povolána
k zásahu na hořící objekt, kterým byl ranč Málkov.
Dne 30. dubna byl proveden úklid hasičského areálu a příprava pro pálení
čarodějnic. Následné pálení čarodějnic se obešlo bez fyzických zranění, ačkoli
někteří spoluobčané utrpěli újmu morální.
Dne 2. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže ve Vinařicích, štěstí nám
tentokrát přálo a umístili jsme se na 1. místě z 5 družstev, a ženy též na 1. místě.
Dne 30. května jsme uspořádali ve spolupráci s MS hora Tmaň, sdružením Vrtule
a obecním úřadem, den dětí. Ačkoli nám počasí několik dní dopředu nepřálo,
samotný den dětí se povedl a pro děti byl jako každoročně připraven bohatý
program plný soutěží a sladkých odměn.
Dne 20. června se soutěžní družstvo mužů jako každoročně, vydalo na memoriál
do Radouše – kde bylo opět skvěle připravené zázemí a po loňské diskvalifikaci
jsme se umístili na krásném 1. místě v těžké konkurenci 14. družstev.
Ve dnech 14. – 23. srpna jsme opět uspořádali soustředění mladých hasičů v
Bohutíně. Kde byl připraven pro účastníky každodenní náročný program. Počasí
bylo během léta tropické ba až úmorné, bohužel po našem příjezdu do Bohutína
a rozbalení tábora se jako již tradičně počasí obrátilo a bylo zamračeno a deštivo.
Za přípravu a organizaci bych rád poděkoval zejména vedoucím MH, personálu
kuchyně za chutnou stravu, kterou bylo vzhledem k počtu účastníku potřeba
připravovat opravdu ve velkém. Dále ostatním členům, bez kterých by
soustředění nemohlo být realizováno. Místnímu SDH a občanům Bohutína za
nezištnou výpomoc.
Dne 29. srpna jsme se vypravily zpět do Bohutína na memoriál, kde jsme získali
4. místo ze 13 družstev. Ženy získaly 2. místo.
Dne 6. září 2015
se konala brigáda na areálu a v okolí požární nádrže, část
skupiny provedla kontrolu oplocení areálu a část se zabývala čištěním odtoku
z požární nádrže, tak aby se dala vypouštět beze zbytku a aby se v části mezi
rybníkem a nádrží nevytvářel stále širší mokřad, ale aby tok byl směrován do
původního koryta. Tato akce by si zasloužila pokračování s úpravou koryta až
k ústí do rybníka avšak toto není rozsahem v naší kompetenci, navrhli jsme
zástupcům obce naši asistenci.
Dne 12. září byl den konání X. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů Tmaň
Dne 19. září 2015
jsme se tradičně vypravili na memoriál do Drahlovic – kde
jsme se před závodem posilnili ovarem, není pak divu, že naše družstvo žen zde
zářilo a získalo 1. místo z 6, muži po perfektním startu a natažení hadic museli
odstranit závadu na pravém útočném vedení a tak dosáhli pouze na 6. místo z 8
družstev
V říjnu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže a při této příležitosti jsme
provedli přezkoušení stavu veškerého dopravního a sacího vedení. Dále proběhl
podzimní úklid hasičské zbrojnice. A úklid areálu.
Dne 28. listopadu jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního stromku a
s následným úklidem. Na akci jsme zajišťovali teplé nápoje.
V prosinci jsme provedli zimní kontrolu a zazimování soutěžní techniky a při
malém posezení členů jsme zhodnotili průběh roku 2015.
V letošním roce se zaměříme na úpravu zázemí na areálu u požární nádrže,
proběhne rekonstrukce přístřešku a výměna dosavadní buňky, která má již
nejlepší léta za sebou.
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Během roku jsme dovybavili zbrojnici novou dobíjecí stanicí a přenosnými
svítilnami. Byla zakoupena sada hadic a nosiče CTIF pro mladé hasiče.
• V roce 2015 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto
členům: bratrovi Antonínu Vinšovi, Janu Spivákovi a Jaroslavu Sulíkovi. Ještě
jednou blahopřejeme.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, soutěžním družstvům, mladým hasičům a
ostatním členům za přízeň a aktivní přístup. Dále bych chtěl poděkovat starostovi
obce panu Pavláskovi a radě obce Tmaň za spolupráci. Dále děkuji odborové
organizaci Vápenky Čertovy schody, firmám AUTODOPRAVA – Petr Krejčí,
AUTODOPRAVA – Václav Kozler, i ostatním sponzorům za podporu v naší činnosti.
V neposlední řadě také děkuji všem občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru.
Děkujeme, každé pomoci si vážíme.

Zpráva o činnosti kolektivu MH Tmaň přednesená sestrou Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a mílí hosté,
ráda bych vás seznámila s činností našeho kolektivu mladých hasičů, tentokráte za
rok 2015.
Celkový počet přihlášených dětí v kolektivu: 21 z toho mladší 11, starší 10.
Počet schůzek za rok 2015: Stejně jako v předchozím roce se kolektiv scházel
dvakrát týdně. Schůzky probíhají v klubovně, tělocvičně, hasičské zbrojnici, na
fotbalovém hřišti a na hasičském areálu. Mimo schůzky se mladí hasiči účastnili na
soutěžích, různých akcích, výletech a výpravách.
První soutěž, kterou naši MH absolvovali, byly Zimní hry v Zadní Třebáni, kde se
soutěžilo nejen v klasických hasičských disciplínách, ale také v netradičních
disciplínách zručnosti např. skládání ponožek, loupání brambor či přebírání luštěnin.
Celkem jelo deset dětí, které nás reprezentovali ve dvou družstvech v mladší
kategorii. V Zadní Třebáni se naši hasiči nakonec umístili na třetím a osmém místě.
V lednu a únoru se mladí hasiči věnovali přípravám na hasičský bál a to především
předtančení na téma „šmoulí makarena“. V sobotu 14. února pak naši mladí hasiči –
šmoulové zahájili 101. hasičský bál.
Část výtěžku z uskutečněného bálu byla využita na nákup nových uniforem pro
mladé hasiče.
V sobotu 21. března jsme uvítali jaro pochodem na Koukolovu horu, kde se
uskutečnila akce Loučení se zimou. Na pochod se s námi vydali i někteří rodiče
mladých hasičů. Akci jsme zakončili opékáním buřtů v Lipkách.
V březnu a dubnu probíhala na hasičských schůzkách příprava na blížící se Hru
Plamen. Začátkem dubna nám již přálo počasí, a tak schůzky a tréninky probíhaly
venku na hasičském areálu.
Na 18. dubna byla svolána hasičská brigáda na úklid odpadků a čištění požární
nádrže. Část účastníků se vydala na koupaliště a druhá část účastníků si nasadila
rukavice a vyšla vstříc sběru odpadků po naší obci. Úklidem odpadků jsme se jako
sbor zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Poslední dubnový den jsme věnovali přípravám na pálení čarodějnic, uklidili jsme
zázemí hasičského areálu a vyrobili dvě povedené čarodějnice.
Květen byl ve znamení soutěží, družstva mladších a starších žáků čekaly dvě části
jarního kola Hry Plamen. První a náročnější část se uskutečnila 16. května v Oseku u
Hořovic. Mladší žáky čekaly dvě disciplíny, štafeta 4x60 a letos poprvé cvičně štafeta
CTIF. Štafetu 4x60 odběhli mladší žáci velmi slušně (8. místo ze 14), štafetu CTIF
bohužel nemohli provést, kvůli nedostatku soutěžících. Družstvo starších žáků mělo
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program trochu náročnější štafeta 4x60, dále štafeta CTIF a požární útok CTIF.
Štafeta 4x60 je naší nejslabší disciplínou, opět jsme toto potvrdili. Nedařilo se nám a
ve štafetě 4x60 jsme doběhli až na 12. místě. Štafeta CTIF. Na trénink této disciplíny
jsme museli využít prostor fotbalového hřiště, z důvodu nedostatečných prostor
hasičského areálu. Po vydařeném druhém pokusu str. žáci vybojovali 6. místo. Závěr
této části jarního kola patřil požárnímu útoku CTIF. Druhý pokus vypadal již od
počátku slibně, až na pár trestných bodů (nutno dodat, že velmi přísně udělených),
se pokus povedl a požární útok CTIF přinesl pěkné 6. místo.
V neděli 31. května nás čekala druhá část a to v blízké Chodouni. Zde se soutěžilo
v královské disciplíně požárního sportu – požárním útoku. V letošním roce Okresní
sdružení hasičů Beroun rozhodlo o použití pouze jednoho stroje, se kterým soutěžila
všechna družstva. Jako první se do boje vydalo družstvo mladších žáků. Družstvo
v doprovodu dospělého strojníka Standy Nového soutěžilo ve složení Vojta Puffer,
Vojta Karmazín, Pavlína Foltýnová, Míša Laňová, Sabina Gnojková, Lukáš Vinš a
Saša Patočková. Svůj první pokus ukončilo s časem 51 sekund, což po prvním kole
znamenalo předposlední místo. Při druhém pokusu však bylo družstvo povzbuzeno
vedoucími a do útoku se vrhlo s novou nadějí. Dosažený čas ve druhém pokusu
snížili mladší žáci o jedenáct sekund na výsledný čas 40 sekund, který po skončení
všech družstev znamenal 7. místo. Po této disciplíně následovalo vyhodnocení
celého ročníku 2014/2015 Hry Plamen. Naši mladší žáci v čele s vedoucí Marcelou
Závorovou obsadili krásné 6. místo z celkových 14 družstev.
Po vyhlášení se pokračovalo v soutěži a to v kategorii starších žáků. Do prvního
pokusu šli naši starší žáci s velkými ambicemi na úspěch. S časem 32,17 skončili po
prvních pokusech na pátém místě. Druhý pokus pro nás mohl znamenat jen
vylepšení, s časem 32,17 z prvního kola jsme se neměli za co stydět a tak u druhého
pokusu jsme mohli maximálně překvapit. Starší žáci ve složení Pavel Řehoř, Kuba
Puffer, Kristýna Pelecháčová, Katka Kronnawetterová, Dan Hnízdil, Sabina
Bartošová a Silva Bartošová provedli útok skvěle. Sabina se Silvou nastříkali terče
velmi rychle a tak výsledný čas druhého pokusu byl o téměř vteřinu lepší (31,30) než
čas prvního pokusu. Ve velké konkurenci však i tento skvělý čas nestačil na lepší
umístění, než to které družstvo zaujmulo v prvním kole. Od bronzové pozice nás
dělilo 0,46 sekundy. Časy požárních útoků měly rozhodující vliv na celkové umístění
ve Hře Plamen, kde starší žáci vybojovali 5. příčku z celkových 14 družstev.
Poslední soutěží v tomto školním roce byly Noční hry v Hýskově, konané v pátek 12.
června. Na tuto soutěž se naše družstva vydala již po třetí. Soutěží se pouze
v požárním útoku a na jeden pokus, specifické na této soutěži je, že se startuje za
tmy. Soutěže se zúčastnila opět obě družstva. Mladší žáci předvedli skvělý výkon a
s časem 28,65 dosáhli na skvělé 3. místo z celkových 10 družstev. Starší žáci opět
bojovali s velkou konkurencí, s výsledným časem 25,67 obsadili neoblíbené čtvrté
místo, od bronzové medaile je dělila pouhá jedna vteřina.
V červnu byl naplánován pro mladé hasiče výlet, který se uskutečnil v sobotu 20.
června. S mladými hasiči se vydali i někteří vedoucí. Tentokrát jsme procházeli
Naučnou stezku Zlatý kůň. Na závěr výletu bylo přichystáno překvapení v podobě
zmrzlinového poháru, který nám připravila paní Plátěnková v hostinci Na Myslivně.
V neděli 21. června se uskutečnila brigáda čištění požární nádrže (v letních měsících
využívané jako koupaliště). Brigády se zúčastnilo pět mladých hasičů.
Letní 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. I když nám letos moc
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nepřálo počasí, které však vždy může být i horší, musím konstatovat, že se
soustředění vyvedlo.
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, mohla sesložit 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 také úplně nedařilo a
tak po odběhnutí štafety byli mladší žáci čtvrtí ze čtyř družstev. Na závěr se běhaly
požární útoky. Starší žáci jsou již ostřílenými a zkušenými soutěžícími. To se
projevilo i v Drahlovicích. 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 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 říjnu nás čekala výzva v podobě Hry Plamen v Olešné. Družstva starších a
mladších žáků běžela závod požárnické všestrannosti a štafetu dvojic. Každoroční
účast ve hře Plamen je pro nás samozřejmostí. Pod vedením současných vedoucích
to bylo v pořadí již po šesté, co jsme se vydali na podzimní kolo. V sobotu 3. října se
konalo podzimní kolo hry Plamen v Olešné. Naši mladí hasiči soutěžili v kategoriích
mladší žáci a starší žáci. Na obě disciplíny jsme se pilně připravovali celý rok,
přípravě na tuto část bylo věnováno i dost času na letním soustředění.
Závod požárnické všestrannosti první absolvovali mladší žáci, kteří se po skvělém
výkonu umístili na pátém místě z celkových sedmnácti. Jako druhá disciplína byla
nachystaná štafeta požárních dvojic. Zde si poprvé zasoutěžil i náš v současné době
nejmladší člen, pětiletý Filip. Ačkoli se naše družstvo velmi snažilo, obsadilo nakonec
až dvanácté místo. Starší žáci tuto štafetu odběhli velmi slušně a obsadili tak druhé
místo hned za největšími soupeři ze Zaječova. Na závěr nás čekal závod požárnické
všestrannosti starších žáků. Úspěch tohoto družstva tkvěl v dobré střelbě ze
vzduchovky. Vedoucí měli možnost ze startu sledovat průběh střelby, která proběhla
velmi dobře a ve vzduchu tak vysela otázka, zda dokáží v dobře rozjetém závodě
uspět. Konečné sečtení výsledků nakonec otázku zodpovědělo, starší žáci předvedli
skvělý výkon a v závodě obsadili třetí místo z celkových čtrnácti.
Jedno podzimní sobotní dopoledne jsme se rozhodli uspořádat výpravu do blízkého
a pro dost z nás neznámého okolí. Mladí hasiči a vedoucí se vypravili na Holý vrch u
Lounína. Nahoře jsme si opekli k obědu buřty. Zahráli jsme si pár her a pak se vydali
zase zpět domů. Při výpravě jsme si procvičili naše orientační schopnosti, uzly,
značky a poznali jsme zase o něco blíže naše okolí.
Mimo tyto akce jsme s mladými hasiči uskutečnili také výlet na kolech, zúčastnili jsme
se výroční Valné hromady SDH Tmaň. Předvedli jsme ukázku požárních útoků na
Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani a s pomocí ostatních celkům působících
v obci a ZŠ a MŠ Tmaň jsme uspořádali lampionový průvod. Na závěr roku proběhlo
v přístavbě kulturního domu malé posezení mladých hasičů s vedoucími, kde jsme si
v příjemné atmosféře promítli fotky z akcí uskutečněných v roce 2015.
Do roku 2016 bych nám všem chtěla popřát hodně zdraví a mnoho dalších
povedených akcí s našimi nejmladšími hasiči!
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Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do činnosti s naší
hasičskou mládeží, dále Vám všem co nás podporujete v naší práci ať už finančně,
materiálně nebo svou aktivní účastí a v neposlední řadě chci poděkovat našim
mladým hasičům za jejich píli, snahu a skvělé výkony!
Plán práce SDH Tmaň na rok 2016
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

Říjen
Listopad
Prosinec
Celoroční úkoly

I.

II.

Členská schůze – výroční valná hromada
102. hasičský bál s tombolou – 13. 2. 2016
Účast na přípravách Dobročinného plesu (19. 3. 2016).
Loučení se zimou na Koukolově hoře.
Pálení čarodějnic. Jarní údržba požární nádrže a hasičského
areálu, sběr odpadků.
Příprava na okrskovou soutěž. Příprava na hru Plamen – děti.
Účast na přípravách oslav Dne dětí ve Tmani.
Hra Plamen – II. kolo – děti (4. – 5. 6. 2016). Úklid odpadků a
úprava hasičského areálu. Výlet Mladých hasičů.
Letní čistění požární nádrže a úklid hasičského areálu. Další
činnost dle potřeby.
Výlet Mladých hasičů. Další činnost dle potřeby.
XI. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů. Projednání návrhů na
vyznamenání na výroční valné hromadě. Příprava na druhé
kolo hry Plamen – děti.
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu.
Podzimní čistění požární nádrže.
Příprava výroční valné hromady.
Schůze výboru SDH Tmaň, schůzky Mladých hasičů, brigády
na údržbu výstroje a výzbroje, spolupráce se složkami a
společenskými organizacemi působícími v obci, členské
schůze – vždy první pátek v měsíci (5. 2., 1. 4., 1. 7., 7. 10.
2016 a 6. 1. 2017).

Usnesení výroční valné hromady SDH Tmaň konané 30. ledna 2016
Valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti hasičského sboru a stavu techniky, přednesenou
starostou sboru bratrem Vítem Hofmannem.
2. Se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou
Ježkovou.
3. Se zprávou o hospodaření sboru přednesenou bratrem Josefem Ježkem.
4. Se zprávou revizní komise sboru přednesenou bratrem Josefem Ježkem.
5. S výsledkem doplňujících voleb do Výboru SDH.
6. S plánem práce na rok 2016.
Valná hromada ukládá výboru Základní organizace:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 102. Hasičský ples, Pálení čarodějnic a oslavy Dne dětí.
3. Zabezpečit konání XI. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
4. Uspořádat a zabezpečit Soustředění MH v Bohutíně.
5. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných obecním úřadem a
společenskými organizacemi.
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6. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště, hasičské vodní nádrže a
dětského hřiště.
7. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
8. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (5. 2., 1. 4,
1. 7, 7. 10. 2016 a 6. 1. 2017)
Informace pro občany
CETIM – Česká telekomunimkační infrastruktura
Vyžádejte si ZDARMA „vyjádření o existenci nadzemních
podzemních sítí“
Stavíte nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete výkopové nebo
zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné
síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si tímto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou
stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni
provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i
provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních
úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat
„vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je
připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese
www.cetin.cz v sekci „Naše síť“
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) – www.cetin.cz

K a p i t o l y

z

h i s t o r i e

T m a n ě

Před šedesáti lety byla zahájena výstavba Velkolomu Čertovy schody (1)
Psal se rok 1981 a v závodě Velkolom Čertovy schody si hospodářské vedení
připomínalo 25 let existence. Závod Velkolom Čertovy schody byl v té době součástí
koncernového podniku Cementárny a vápenky Beroun. Nekonaly se žádné velké
oslavy, spíše se jednalo o událost komorního rázu. V souvislosti s tímto půlkulatým
výročím byla vydána brožurka s textem odpovídajícím ideologickým požadavkům
osmdesátých let.
Poznámky k textu.
• Jak bylo tehdy obvyklé, bylo třeba doplnit text řadou hesel a vět, které dnes
budou budit spíše úsměv a dnešní generaci mohou být zcela nesrozumitelné.
Například na titulní stránce bylo heslo: „Pomoz nám i ty při plnění náročných
úkolů pro národní hospodářství!“. Na úvodní stránce byly umístěny dva citáty.
V prvním případě se jednalo o citát Antonína Zápotockého z roku 1948: „Dějiny
národů tvoří činorodá práce. Při té je nutno, aby se každý zapřáhl a podle svých
schopností ji také svědomitě a čestně ve prospěch celku splnil.“ Ten druhý byl
vysoce aktuální citát Gustáva Husáka z téhož roku – z dubna 1981, a připomínal
nám že „životní úroveň každého pracovníka by měla odpovídat jeho přínosu
k rozvoji společnosti“.
• Jinak vlastní text se již plně věnuje všem aspektům tehdejšího ekonomického
vývoje závodu doplněný o přehled sociálních jistot zaměstnanců.
Názvy
jednotlivých kapitol vypovídají jednoznačně o jejich obsahu – Historie vývoje
závodu, Co vyrábíme, Zásady jednotného postupu stranické, odborové a
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mládežnické organizace a vedení závodu Velkolomu Čertovy schody Tmaň,
Kulturní a společenský život a Perspektiva Velkolomu Čertovy schody.
Je na místě zmínit historii vzniku závodu a přehled nejdůležitějších vývojových
etap v prvním pětadvacetiletí jeho existence:
Vysokoprocentní vápence v koněpruském ostrovu jsou důležitou nerostnou
surovinou pro chemický, sklářský a potravinářský průmysl, pro metalurgii a
uplatňují se i v dalších průmyslových odvětvích. Proto rozhodnutí stranických a
státních orgánů vedlo k naplnění potřeb národního hospodářství s tím, že rozvoj
stavební výroby bez odpovídajícího rozvoje výroby stavebních hmot by nezajistil
plánované výrobky a proto bylo rozhodnuto zahájit v roce 1956 výstavbu
Velkolomu Čertovy schody. S výstavbou nového závodu je spojeno úsilí
stranických orgánů vytvořit podmínky pro zlepšování pracovní a výrobní činnosti.
První výroba vápenců byla zajišťována na lince s jednostupňovým drcením.
Plánovitým odtěžením vápencového masivu byly vytvořeny podmínky pro
otevření nového velkolomu. V roce 1962 pak byla sloučena těžba v Císařském
lomu s těžbou budovaného velkolomu v jednu provozní jednotku. V rámci
výstavby Velkolomu Čertovy schody bylo vybudováno 5 šachtových pecí VŠPK
150 k výrobě vápna, a to jako prototyp Přerovských strojíren. První pec byla
zapálena v listopadu 1962. Jednotlivé další pecní jednotky byly uváděny do
provozu průběžně až do ledna 1963. Při zkušebním provozu byl denní průměrný
výkon pecí 125 – 130 tun vápna, postupem doby a organizačním zvládnutím nové
technologie bylo dosaženo až 180 tun. V současné době se výkon ustálil
v průměru na 150 tun za den, tedy kolem 700 až 800 tun vápna denně. Plynulá
rovnoměrnost výroby vápna a ustálení denních výkonů sleduje zajištění kvality,
efektivnosti a dobré podmínky k zajištění pracovního prostředí. Důležitost
vápencového ložiska byla v roce 1970 dále zdůrazněna dalším kvalitativním
zhodnocováním výroby vápna – výstavbou oběhové mlýnice pro mleté vápno a
hydratizační stanice. V roce 1975 byla vybudována další šachtová pec pro výrobu
vápna typu Maerz. V roce 1978 byla uzavřena vápenka ve Zdicích a veškerá
výroba vápna byla soustředěna na VČS. V počátku osmdesátých let byla
zahájena modernizace provozu lomu Kosov s cílem odstranit složité pracovní
podmínky a nahradit zastaralé strojní zařízení.
K fotografické dokumentaci brožury. Je dobře, že fotografická část zcela převládla
nad textem a je přímo dokonalou učebnicí vývoje Velkolomu Čertovy schody.
Jako první je velmi vzácný snímek údolí Suchomastského potoka ještě z doby,
kdy závod neexistoval. Je to snímek, který může budit ve vzpomínkách žijících,
kteří si tento stav pamatují, určité nostalgické vzpomínky – ale běh života asi
nezastavíme a řada dějů je nevratných. Následuje série snímků z doby výstavby
závodu (původní drtící linka, výstavba šachtových pecí, expedice, těžba v lomu
v šedesátých a osmdesátých letech, fotografie členů jedné z nejstarších brigád
socialistické práce lamačů a střelmistrů, jež vznikla v roce 1959 a titul jí byl udělen
v roce 1960, fotografie oblíbeného rekreačního zařízení na Benecku a
pionýrského tábora v Rakovicích, na posledních dvou snímcích je jednotka
Lidových milicí2 a družstvo mužů a žen požární jednotky VČS. Je zcela
pochopitelné, že vzhledem k tomu, že se jedná o fotografie staré třicet pět a více

2

Lidové milice, nazývané též „ozbrojená pěst dělnické třídy“, byly dělnické bojové jednotky, o jejichž vzniku
rozhodl Ústřední výborKomunistické strany Československa dne 21.února 1948 při přípravě komunistického
převratu v Českoslvoensku. Vznik a existence Lidových milicí nebyly nikdy upraveny žádným zákonem.
Komunistická strana Československa rozpustila Lidové milice na mimořádném sjezdu strany dne 21. prosince
1989 – v té době měly přibližně 80 tisíc členů.
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let, jsou na nich osoby nežijící i ti, kteří by se při listování touto brožurkou mohli
vrátit do let svého mládí. Jedná se o dokument, který již nelze nikde sehnat.
Možná, že ji někdo doma má, potom je třeba si ji hlídat jako oko v hlavě. Je to
vydařená kronika prvních pětadvaceti let závodu Velkolom Čertovy schody, od
zahájení jehož výstavby letos uplyne šedesát let. Pro úplnost dodejme, že
brožura je částečně v černobílém a částečně barevném provedení, její tisk
proběhl v hořovické tiskárně.
Na závěr se vraťme k textu brožury – k její závěrečné kapitole nazvané
Perspektiva Velkolomu Čertovy schody. Je určitě zajímavé porovnat si dnešní
skutečnost s vizí rozvoje závodu před pětatřiceti lety:
Před závodem je v nejbližších letech perspektiva velkého rozvoje. V letech 1984 –
1987 bude na VČS realizována investiční akce „Otvírka nových lomu VČS“ jako
náhrada za stávající lomy VČS a Homolák. V prostoru VČS bude otevřen nový
lom ve východním poli a v prostoru lomu Homolák bude otevřen v těsném
sousedství nový lom Plešivec.
Ložiska vápence velkolomu Čertovy schody představují rozhodující perspektivní
základnu pro výrobu cementu, vápna, komerčních a mletých vápenců v českých
zemích po roce 2000. Pro zajištění otvírkových a těžebních prací budou potřebné
kvalifikované obsluhy zemních strojů a obsluh vrtacích souprav.
S rozvojem lomového hospodářství úzce souvisí zpracování suroviny na úpravně
vápenců. Pro zajištění výroby drcených vápenců závod již v současnosti
potřebuje kvalifikované obsluhy strojního zařízení – drtíře primérních drtíren,
sekundární drtírny, obsluhy pasové dopravy a operátory pro řízení provozu
výrobní linky. Začátkem devadesátých let bude zahájena v rumci investičního
záměru „Modernizace cementárny a vápenky Beroun“ výstavba nové úpravny
vápenců na zpracování vápenců z nově otevíraných lomů. Na úpravně vápenců
bude moderní strojní zařízení – kuželový drtič KKD 1500 o výkonu až 1500 tun za
hodinu, kladivový drtič o výkonu až 750 tun za hodinu – které umožní bezztrátové
a hospodárné zpracování veškeré vytěžené suroviny. Při řízení provozu linky
bude plně využito prvků automatizovaného a programovaného řízení procesů
výroby. Pro práci na nové úpravně vápenců budou zapotřebí kvalifikovaní
pracovníci – programátoři – s odpovědností pro řízení složitého strojního zařízení.
Pro náš závod je mimořádně důležité vlečkové hospodářství. Expedice výrobků
se v převážné většině provádí po železnici, která je vybudována z Berouna do
Velkolomu Čertovy schody. Zde se perspektivně uplatní posunovači, strojvůdci,
pracovníci údržby trati. Při vzrůstající výrobě závodu se bude zvětšovat další
možnost pracovních příležitostí na tomto úseku a v celém závodě.
Koncem osmdesátých let a začátkem devadesátých let dojde k rekonstrukci
vápenky na našem závodě. Budou vybudovány další pecní jednotky, rozšířena
výroba vápna, vápenného hydrátu a mletých vápenců. Po rekonstrukci celého
závodu zde bude vybudováno strojní zařízení, které svými parametry bude plnit
již i úkoly 21. století – protože právě v těchto letech bude nové strojní zařízení
zajišťovat vyšší kvalitativní využívání surovinové základny vápencového ložiska
VČS. Výroba bude vyžadovat kvalifikované pracovníky, kteří budou obsluhovat
moderní zařízení a měřící techniku, jež bude rozhodujícím faktorem výroby.
V závodě je možno využít prakticky všechny obory související se zaměřením na
strojní, elektro a chemické profese. Nevyučení pracovníci mohou prostřednictvím
závodní školy práce získat v kursech odborné speciální profesní kvalifikaci.
Perspektivnost i současnost závodu VČS dává již nyní záruku všem pracovníkům,
kteří mají zájem pracovat v oblasti stavební výroby.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani, která se koná každou
čtvrtou sobotu v měsíci v 16:30 hodin odpoledne, se v březnu nekoná, neboť
tento termín připadá na Bílou sobotu velikonočních svátků, jež je součástí
velikonočního tridua. Večerem o Zeleném čtvrtku se zahajuje první den tridua –
Velký pátek, Bílá sobota je druhým dnem a triduum vrcholí o Velikonoční vigilii a
nedělí Zmrtvýchvstání Páně. Slavnosti velikonočního tridua v Římskokatolické
farnosti Žebrák se budou letos konat v kostele sv. Vavřince v Žebráku.
Příští mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat o pouti v sobotu 23.
dubna 2016 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 13. března 2016 a v neděli 27.
března 2016 – vždy v 17:00 hodin.
Ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani se každý
čtvrtek konají v rámci volnočasových mimoškolních aktivit dětí výtvarné čtvrtky
pro děti od šesti let. Začínáme v 14:00 hodin, konec v 15:30 – 16:00 hodin. V
případě zájmu pro bližší informace volejte na mobil 602 766 899 – Jana
Šmardová – Koulová.
Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v březnu 2016 otevřeno od pondělí do pátku od 8:30 do
17:00 hodin, v sobotu od 8:30 do 13:00 hodin (v sobotu 5. 3. 2016 bude zavřeno!),
v neděli bude zavřeno. Prodejní doba o Velikonocích: pátek 25. 3. 2016 otevřeno
8:30 – 13:00 hodin, v pondělí 28. 3. 2016 bude zavřeno.

Nabízíme základní sortiment semen a hned, jak to počasí dovolí, budeme mít i
sadbu. Již nyní máme v nabídce pozdravy jara – macešky za 15 Kč nebo
primulky za 25 Kč za kus.
V našem zahradnictví najdete široký sortiment substrátů v různém balení od 5 do
75 litrů, stačí si jen přijít vybrat, např.:
o rašelina 75 litrů za 125 Kč, 50 litrů za 95 Kč;
o zahradní substrát 75 litrů za 110 Kč, 50 litrů za 85 Kč;
o substrát na pelargonie 75 litrů za 110 Kč, 50 litrů za 85 Kč;
o kůra 70 litrů za 85 Kč, výsevní substrát 5 litrů za 15 Kč nebo substrát pro
konifery 50 litrů za 85 Kč.
Dále u nás můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní
dekorace, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice, králíky
apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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Pivovarská hospoda v Suchomastech zve k návštěvě
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 20:00 hodin

První zmínky o vaření piva v Berouně se vztahují k roku 1295, kdy král Václav II
povýšil Beroun na královské město a měšťanům udělil právo várečné a sladovnické,
městu udělil právo mílové. V roce 1872 měšťané postavili společný pivovar, který
vařil pivo až do roku 1978, kdy byl jeho provoz zastaven. Po dvacetileté odmlce
oživili manželé Mayerovi tradici vaření piva v Berouně, a založili rodinný pivovar
Berounský medvěd. Pivovarská hospoda v Suchomastech je další restaurací
Pivovaru Berounský medvěd. Restaurace je součástí areálu bývalého
Suchomastského pivovaru, kde je provozována sladovna vyrábějící slad pro pivovar
Berounský medvěd.
Restaurace je umístěna uprostřed obce u silnice naproti zámečku, což umožňuje
občerstvení všem okolo jedoucím, zvláště cyklistům, pro něž je v létě připravena
otevřená pergola. V zimě je pergola uzavřená a vytápěná krbem. Lze ji využít jako
salonek pro firemní večírky, rodinné oslavy, svatby, taneční zábavy, různá setkání
atd., pojme cca 70 osob, vlastní restaurace má kapacitu cca 50 osob a je otevřena
denně. Kontaktní telefon pro zajištění rezervace: +420 774 121 331.
Nabídka nápojů: Čepuje se pivo ze soukromého pivovaru Berounský medvěd*.
Pivo je vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu,
hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako
nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Dále jsou v nabídce piva
z jiných pivovarů. Limonády a další nealko nápoje.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

27.+28.2.2016

MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32
MUDr. Karmazínová Jitka
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 64
MUDr. Kurťáková Katarína
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480

311 513 313

5.+6.3.2016
12.+13.3.2016
19.+20.3.2016
25.+26.3.2016
27.+28.3.2016
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311 516 660
311 621 973
311 625 901
311 621 973
311 572 765

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek dne 10. března 2016 v 16:20 hodin ve Tmani
v prostoru autobusové zastávky nad školou.
Při prodeji slepiček bude prováděn výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné další informace: pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hodin – telefon: 601 576 270,
606 550 204 a 728 605 840.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Statistika III. A třídy – ročník 2015 / 2016 – podzim 2015 (2)
Náplní statistického přehledu III. A třídy ročníku 2015 / 2016 v únorovém vydání
OBZORU byly výsledky zápasů sehraných na podzim 2015 s důrazem na výsledky
fotbalistů TJ VČS Tmaň.
Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2015 - 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

10
9
9
8
8
8
8
6
4
4
1
2
1

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

0
1
3
4
4
5
5
4
5
7
8
10
11

42:8
46:23
38:22
54:23
36:24
48:27
32:19
28:25
22:18
27:29
17:46
23:64
15:52

33
30
28
25
25
24
24
21
16
14
7
7
4

VČS Tmaň

13

0

2

11

11:59

2

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

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

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

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

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

45:12
19:5
30:11
21:8
22:9
19:11
16:8
14:10
16:6
12:28
14:18
9:15
7:27
4:23

18
16
15
15
13
12
12
12
11
6
4
4
3
1

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

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

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

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

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

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

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

23:3
24:14
17:13
17:14
18:9
18:14
12:19
18:16
9:11
6:10
3:28
8:25
11:36
7:36

17
17
13
13
12
10
10
9
7
4
3
1
1
1

Na jedenácti brankách, které tmaňští fotbalisté nastříleli soupeřům, se jednotliví hráči
podělili takto: 2- Smíšek Martin, Hora Martin, 1 – Večeřa Jakub, Fiala Lukáš, Sarvaš
Michal, Haas Radek, Šteffl Pavel, Fiala Miroslav, Sulík Jakub.

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

Diváků doma
730
770
698
430
340
380
340
270
255
260
265
215
180
148

Diváků venku
600
415
275
308
420
295
300
300
460
370
290
535
363
350

Diváků celkem
1330
1185
973
738
760
675
640
570
715
630
555
750
543
498

V neděli 27. března 2016 začíná jarní část III. A třídy
Tento měsíc se po zimním spánku probudí i okresní fotbalové soutěže. Příznivci
fotbalistů TJ VČS Tmaň očekávají, že během zimní přestávky věnovali maximální
pozornost přípravě na druhou polovinu soutěže. K záchraně je potřeba alespoň
několik výher – ale s podzimními výkony bychom se jich asi určitě nedočkali. Pokud
by pokračovala – doufejme však, že nikoliv – znamenalo by to hrát ve IV. třídě na
jednom z nejlepších hřišť na okrese. V jarní části naši fotbalisté začínají i končí
zápasem na domácím hřišti – na úvod přivítáme SK Cembrit Beroun-Závodí a
v posledním kole to bude TJ Baník Mořina.
• 14. kolo – neděle 27. března 2016 - 15:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí. Výsledek zápasu na podzim 2015: SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň 9:0.
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15. kolo – neděle 3. dubna 2016 – 16:30 hodin TJ Lužce – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 0:1.
16. kolo – neděle 10. dubna 2016 – 16:30 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Svatá.
Výsledek zápasu na podzim 2015:FK Svatá – TJ VČS Tmaň 8:1.
17. kolo – neděle 17. dubna 2016 – 17:00 hodin – TJ Ostrovan Zadní Třebáň –
TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan Zadní Třebáň. Výsledek zápasu na podzim 2015:
TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan Zadní Třebáň 1:5.
18. kolo – neděle 24. dubna 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice.
Výsledek zápasu na podzim 2015: Výsledek zápasu na podzim 2015: SK Hudlice
– TJ VČS Tmaň 2:2.
19. kolo – neděle 1. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov – TJ VČS Tmaň. Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS
Tmaň – TJ Čechie Nový Jáchymov 1:1.
20. kolo – neděle 8. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Chodouň.
Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:1.
21. kolo – neděle 15. května 2016 – 17:00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 1:6.
22. kolo – neděle 22. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Sokol
Vysoký Újezd. Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ
VČS Tmaň 6:2.
23. kolo – neděle 29. května 2016 – 17:00 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ
VČS Tmaň. Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS Tmaň – FK Olympie
Zdice B 1:2.
24. kolo – neděle 5. června 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Srbsko.
Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ Srbsko – TJ VČS Tmaň 4:1.
25. kolo – neděle 12. června 2016 – 13:00 hodin – TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn 0:8.
26. kolo – neděle 19. června 2016 – 13:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Baník
Mořina. Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň 3:0.

Hostovat ve fotbale už budou moci jen profesionálové
Opravdu jenom výjimečně (s výjimkou historických) jsou na stránkách OBZORU
přetiskovány aktuální materiály z jiných tiskových periodik. Následující záležitost je
však tak významná a měli by o ni být informováni všichni fotbaloví fanoušci, že
k jejímu objasnění bude použit materiál z Berounského deníku z 19. prosince 2015.
Jde o to, že od příští sezony čeká amatérské kluby podstatná novinka, půjčení hráče,
ani jeho střídavý start už nebude možný, ruší se i farmy. Jedná se o záležitost, která
se bezprostředně dotýká i našich fotbalistů.
Pojem hostování v amatérském fotbale končí. Od příští sezony už budou moci hráči
bez profesionální smlouvy pouze přestupovat, celoplošně se ruší také střídavé starty
a projekt farem. „Jedná se o část novelizací, které už měly platit v této sezoně.
Výkonný výbor FAČR je však s ohledem na čas na jejich dostatečnou přípravu o rok
odložil," vysvětluje člen výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky
(FAČR) Miroslav Vrzáček.
Jak upozornil, vše je v souladu s požadavky Mezinárodní fotbalové federace (FIFA),
která změny po FAČRu požaduje. „Není to tak, že bychom si vymysleli nějaká nová
pravidla. V jiných zemích už pojem hostování dávno neexistuje, a jelikož je Česká
republika členem FIFA, musí akceptovat její stanovy a požadavky. V opačném
případě bychom byli vystaveni sankcím," řekl Vrzáček.
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FIFA vyjadřuje názor, že jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového
klubu je smluvní vztah mezi ním a mateřským klubem. Hostování amatérského hráče
podle ní „není možné, jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy
hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní smlouvu, což amatérský hráč
z povahy věci nemá".
Absenci hostování bude alespoň částečně kompenzovat takzvaný „volný pohyb
hráčů". „Fotbalistům bez profesionální smlouvy bude umožněn přestup bez souhlasu
mateřského klubu, ovšem pouze v období od 1. do 20. června. Termín je záměrně
stanoven tak, aby předcházel losovacím aktivům," přiblížil novinku ve zkratce ředitel
Legislativně právního oddělení FAČR Jan Pauly.
Za hráče ve věku od 12 do 33 let se v tomto případě bude platit tabulkové odstupné.
Po dovršení věku 34 let pak může fotbalista v rámci volného pohybu a ve
zmiňovaném období přestupovat dokonce zdarma. „Pro úplnost je vhodné dodat, že
hráči ve věku od 6 do 11 let přestupují zdarma vždy, a to v rámci standardního
letního nebo zimního přestupního období," podotkl Pauly.
Přestup v rámci „volného pohybu hráčů" prý nebude moci zhatit ani nezaplacení
odstupného mateřskému klubu. „Neuhrazení odstupného nebude důvodem toho, aby
hráč nepřestoupil. Nicméně kupující klub se v tomto případě dopustí disciplinárního
přečinu, samotného hráče to však v činnosti nepoznamená," vysvětlil Pauly.
Hráči a kluby v Česku mohou zmiňovaný volný pohyb poprvé využít 1. června
2016. Nesouhlas mateřského klubu se dal v minulosti obejít takzvaným opakovaným
přestupem, kdy hráč dvakrát během půl roku podepíše přestupní lístky a může odejít
za tabulkovou cenu. Zdarma pak mohl přestoupit, pokud nenastoupil do soutěžního
zápasu po dobu dvanácti měsíců.
Zaniknou také pojmy střídavý start a farma. Tyto projekty umožňovaly spolupráci
dvou klubů z různých soutěží, které si během sezony mohly mezi sebou půjčovat
hráče.
Z požadavků FIFA:
• jasná definice profesionálního (ligový, standardní) a amatérského hráče;
• jasná definice smlouvy profesionálního hráče (ligová, standardní) a podmínek v ní
stanovených;
• u hráče bez smlouvy zrušení hostování, střídavého startu a projektu farem a
nahrazení takzvaným volným pohybem hráče, který v období od 1. do 20. června
umožňuje přestup bez souhlasu mateřského klubu;
• výpočet odstupného a preferování dohody klubů před tabulkovými cenami;
• přestupy hráče bez smlouvy v rámci „volného pohybu" po dovršení věku 34 let
zdarma;
• zavedení takzvané tréninkové kompenzace, tedy uhrazení finanční částky
aktuálního oddílu hráče klubům, které se podílely na jeho výchově předtím, než
podepsal první profesionální smlouvu;
• zavedení tréninkové kompenzace na bázi dvou profesionálních klubů a při
přestupu do zahraničí;
• výpočet částky solidarity, určené předchozím klubům hráče při mezinárodních
přestupech.
Fotbalový turnaj ve Všeradicích.
V sobotu 30. ledna 2016 zorganizoval fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň na umělém
povrchu ve Všeradicích fotbalový turnaj v malé kopané pro hráče bez omezení věku
za účasti šesti týmů – Anděl Všeradice, 1. FC Tamu Pua, Forta Beroun, Real
Všeradice a dvou týmů pořadatele: mužstvo složené z mladších hráčů Horal Tmaň a
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stará garda hrající pod názvem FC Pivo Tmaň, nastupující ve složení: Tlach Zdeněk,
Malík Slavomír (3 zápasy), Radek Štolba (3 zápasy), Jiří Pelikán, Václav Franc,
v bráně vypomohli David Šlégr a Vlček. Vítězem turnaje se stalo mužstvo
z hostitelské obce Real Všeradice před Forte Beroun a 1. FC Tamu Pua. Tmaňské
týmy se umístily na dalších dvou místech – čtvrtý byl Horal Tmaň a pátí hráči staré
gardy. Hráči staré gardy si sáhli na dno svých sil. Dokázali však vzdorovat týmům,
jejichž hráči hrají pravidelně soutěže, a dokázali také jeden zápas vyhrát proti
podstatně mladšímu soupeři.
Výsledky zápasů FC Pivo Tmaň:
• 1. FC Tamu Pua – FC Pivo Tmaň 3:0. Nejstarší tým turnaje bojoval, ale chyběl
střelec. A tak alespoň hráči ukázali na hřišti divákům některé své za léta
nasbírané zkušenosti.
• Real Všeradice – FC Pivo Tmaň 5:2. Po nerozhodném poločase 2:2 to vypadalo,
že by se mohlo podařit všeradické áčko, ale dopadlo to tak, jak to dopadnout
muselo, když soupeř střídal dvě kompletní pětky proti naší jedné.
• FC Pivo Tmaň – Horal Tmaň 1:5. Tmaňskému mládí v zápase vyšlo vše, na co
sáhli a jejich starší kolegové nedokázali najít účinnou protizbraň, nepomohlo ani
nasazení Vlčka do brány.
• FC Pivo Tmaň – Anděl Všeradice 5:1. Poprvé vyšla střelba a dorážky a výsledek
byl jednoznačný. Třemi góly se zaskvěl Václav Franc.
• FC Pivo Tmaň – Forte Beroun 2:5. Historie se opakovala – po nerozhodném
poločase již unavenému týmu došly síly a mladé posily Forte dokázaly dovést
zápas k vítěznému konci.
Konečná tabulka turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Real Všeradice
Forte Beroun
1. FC Tamu Pua
Horal Tmaň
FC Pivo Tmaň
Anděl Všeradice

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

21:5
20:14
9:7
17:18
10:19
6:20

15
12
9
6
3
0

Cvičení kalanetiky
Od března začíná ve Tmani cvičení kalanetiky (formování postavy do plavek).
Sejdeme se každou středu v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň od 19 do 20 hodin.
S sebou vezměte jenom podložku nebo karimatku a dobrou náladu!
Významný úspěch tmaňských tenistů
Tenisový oddíl TJ VČS Tmaň dosáhl v roce 2015 významného úspěchu v okresní
soutěži, když obsadil druhé místo mezi devíti účastníky z Berounska a Hořovicka:
Loko Beroun C, Loko Beroun D, Nový Jáchymov B, Tenis Klub Bouchalka, TJ Sokol
Králův Dvůr, TJ Spartak Hořovice, TJ Spartak Žebrák, TK Gramo Loděnice a Tmaň.
Každý z účastníků sehrál v tomto ročníku osm zápasů. Tmaňští tenisté 6x vyhráli a
2x prohráli, a to je vyneslo na konečné druhé místo. Blahopřejeme!
V tomto ročníku za tmaňské mužstvo nastupovali tito hráči: Batík L., Brynda J.,
Cibulka S., Soukal P., Švarc V., Vojtovič V. ml., Vrba V. ml., Klas J. st.,
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Konečná tabulka okresní tenisové soutěže v ročníku 2015:
zápasy
výhry
Loko Beroun
C
Tmaň
Tenis Klub
Bouchalka
Loko Beroun
D
Sokol Králův
Dvůr
Spartak
Žebrák
GRAMO
Loděnice
Spartak
Hořovice
Nový
Jáchymov B

hry
prohry

sady
výhry prohry

zápasy
výhry prohry

výhry

prohry

body

8

669

373

87

22

41

7

8

0

31

8
8

549
590

376
481

69
70

36
41

33
31

15
17

6
5

2
3

26
24

8

574

531

66

46

28

20

5

3

23

8

521

450

58

47

26

22

4

4

20

8

398

495

38

62

18

30

3

5

17

8

534

621

47

67

19

29

2

6

14

8

335

600

24

83

10

38

2

6

14

8

326

569

24

79

10

38

1

7

11

Sezóna roku 2015 z pohledu výsledků:
• Dne 7. května 2015 – TK Gramo Loděnice – Tmaň 1:4.
• Dne 21. května 2015 – Tmaň – Nový Jáchym B 4:1.
• Dne 28. května 2015 – Loko Beroun D – Tmaň 4:1.
• Dne 31. května 2015 – Tmaň – Tenis Klub Bouchalka 4:1.
• Dne 11. června 2015 – TJ Sokol Králův Dvůr – Tmaň 1:4.
• Dne 18. června 2015 – Tmaň – TJ Spartak Žebrák 4:1.
• Dne 25. června 2015 – Loko Beroun C – Tmaň 4:1.
• Dne 2. července 2015 – Tmaň – TJ Spartak Hořovice C 4:1.

Pozvánka na volební valnou hromadu
TJ VČS Tmaň svolává volební valnou hromadu
členů tělovýchovné jednoty, která se bude konat
v sobotu dne 5. března 2016 od 11:00 hodin
v hostinci U Boušků ve Tmani.
Výbor TJ VČS Tmaň srdečně zve všechny své členy k účasti!
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
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