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XIV. Dobročinný ples
V sobotu 19. března 2016 proběhl v Kulturním domě ve Tmani již XIV. Dobročinný ples,
který se v naší obci stal dobrou tradicí. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali
představitelé Obecního úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s
ostatními pořadateli, kteří se snažili ples všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Sál
se plnil usměvavými tvářemi všech věkových kategorií a každý si jistě našel u vkusně
připravených stolů místo v blízkosti svých přátel. Ples zahájily svým vystoupením
malé tanečnice a tanečníci z tanečních kroužků, které vede paní Petra Kellerová.
Předvedly nám velmi krásné vystoupení a mnoho z nás chytili za srdce, za což jim i
jejich vedoucí patří velké poděkování a uznání. Krásný večer nám zpříjemnila také
módní přehlídka svatebních a společenských šatů Salonu Petra Hořovice. K poslechu
a tanci nám hrála již tradičně naše oblíbená hudební skupina Boys Band V.H., která
opět dokázala zvednout ze židle téměř každého tanečníka či tanečnici, takže zábava na
parketu byla opravdu skvělá. Zásluhou sponzorů, kteří věnovali velmi hodnotné ceny,
byla i letos mimořádně očekávanou částí plesu opravdu bohatá tombola a nejeden z
nás doufal, že číslo kýžené výhry bude právě v jeho obálce. Dobrá zábava probíhala
několik hodin. Lidé se radovali na tanečním parketu, při posezení s přáteli i ze svých
výher. A my všem účastníkům plesu i dárcům velmi děkujeme za účast i sponzorské
dary.

Poděkování
Letošní XIV. Dobročinný ples je za námi. Patřil svojí atmosférou k těm, na které
budeme rádi dlouho vzpomínat. Dobře jsme se pobavili, skvěle si zatančili, někteří z
nás měli šťastnou ruku při vytáhnutí správné obálky tomboly. Hlavně jsme byli pyšní
na naše děti z tanečního kroužku, protože jejich předtančení „nemělo chybu“.
Předvedly vynikající dojemné vystoupení a mnoha lidičkám vehnaly slzy do očí.
Obrovské poděkování za tento zážitek patří paní Petře Kellerové, která kroužek vede.
A v děkování budu pokračovat, protože bez všech, kteří se jakýmkoli způsobem do
příprav a realizace zapojili, by tento „školní ples“ nebyl. Jmenný seznam všech
pořadatelů a sponzorů by byl hodně dlouhý, proto uvedu jen ty subjekty a osoby,
které nám věnovaly nejhodnotnější věcné a peněžní dary – Myslivecké sdružení Hora
Tmaň, firma BEKO S.A. Praha, akciové společnosti Vápenka a Velkolom Čertovy
schody Tmaň, Petr Kešner, Petr Krejčí, Lahůdky Apolonia Tmaň, Jaroslav ŠimekZahradnictví Tmaň. Jim i dalším drobným přispívatelům a účastníkům plesu děkuji
jménem všech dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ Tmaň za zisk, který bude věnován naší
škole na pořízení pomůcek pro děti ze školy, mateřinky i školní družiny.
Poděkování náleží rovněž maminkám dětí ze školky, které připravily pro návštěvníky
plesu drobnou pozornost – medové perníčky, rovněž Salonu Petra Hořovice za módní
přehlídku svatebních a společenských šatů a hudební skupině „Boss Band V. H.“,
která se tak nějak stává naší „domovskou“ kapelou.
Hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci plesu byla však na slečně Martině Ježkové,
které patří mé největší poděkování.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 7. března 2016
V pondělí dne 7. března 2016 se konalo první letošní řádné zasedání zastupitelstva
obce. Ve skutečnosti se však letos jednalo v pořadí již o druhé zasedání, neboť
v pondělí dne 18. ledna 2016 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva
obce.
V tomto vydání OBZORU přinášíme zprávu z Rady obce přednesenou na březnovém
zasedání a usnesení z tohoto jednání.
Zprava z Rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň
přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce Tmaň! Vážení spoluobčané!
Ve své zprávě vás seznámím s činností Rady obce a s hlavními záležitostmi, kterými
se na svých jednáních zabývala.
Ještě na konci roku 2015 jsme obdrželi dvě důležitá rozhodnutí. Jednalo se o
rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby a rozhodnutí o povolení
k předčasnému užívání stavby – obojí pro místní obslužnou komunikaci Na Boru
v ulicích K vodojemu a Pod vodojemem. Těmito rozhodnutími byl provoz na
komunikaci opětovně uveden do souladu s platnou legislativou.
Dne 14. ledna byla také podána žádost o dotaci z Programu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky na výstavbu dětského hřiště ve Tmani na pozemku p.č.
115/114 v k.ú. Tmaň. Položkový rozpočet akce činí 383.975,- Kč včetně DPH a za
obec podala žádost společnost Ovidius s.r.o.
Na zlomu roku také proběhla jednání o převedení pojištění vozidel obce do flotily.
Proces připravil zástupce společnosti Difin a nyní je do flotily převáděno pojištění
všech vozidel. Pojištění je sjednáno s Českou podnikatelskou pojišťovnou. Důvodem
byla snaha zpřehlednění pojištění vozidel a dosažení alespoň částečné úspory.
V měsíci lednu také proběhla rekonstrukce a rozšíření systému bezdrátového
veřejného rozhlasu. Dodavatelem byla firma J+D rozhlasy, která kdysi dodala i
původní zařízení. Nynější rekonstrukce zahrnovala především novou ústřednu AMO,
modul pro napojení na JSVV AMO a pult, přečipování přijímačů, výměnu baterií
přijímačů a software pro systém. Celková hodnota nabídky činila 81.450,- Kč a
v tomto rozsahu byla také dodávka realizována.
Rada obce také opět projednávala a schválila prodej nepotřebného majetku.
V současnosti je vyvěšena výzva k odprodeji vozidla Magma a majetku obce za
nejnižší nabídku 20.000,- Kč. Výzva je platná do 18. března 2016.
Dne 14. ledna 2016 také proběhlo otevírání obálek a posuzování nabídek na
dodavatele stavby „Rekonstrukce místní obslužné komunikace ve Tmani“. Výsledky
hodnocení jsou vám předkládány ke schválení. Nejnižší nabídka předložená
společností Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. ve výši 5.492.108,30 Kč.
V měsíci prosinci 2015 ještě proběhla dodávka a zaškolení obsluhy kontejnerového
nosiče – vozidla Multicar M-27 obci. Vozidlo je v současnosti používáno při
štěpkování materiálu z prořezávek především při cestách v okolí obce.
V lednu 2016 také místostarosta Antonín Kiml zprostředkoval prohlídku
rekonstruovaného historického vagónu v železničním depu ve Zdicích se členy
spolku Výtopna Zdice. Prohlídky se zúčastnili také starosta hasičů pan Vít Hofmann,
za spolek Vrtule paní Mgr. Hana Laňová a starosta obce. Typ vagónu, který je ve
výtopně renovován je zamýšlen jako základ zázemí hasičského areálu. V této chvíli
sháníme informace o dostupném kusu, který by obec mohla zakoupit.
Na jednáních rady byla také projednávána problematika přípojek vody a elektrické
energie. Po zjišťování a posuzování různých alternativ se jeví jako jediná dostupná
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možnost sjednat odběr z areálu VaK. Podrobnosti by mohly být známy již zítra – tj. 8.
března 2016, kdy proběhne schůzka starosty obce a představitelů společnosti VaK.
Hlavním důvodem schůzky je však skutečnost, která vyšla najevo při pozemkových
úpravách, a to že areál čističky odpadních vod ve Tmani stojí na pozemku
soukromého majitele, který jej v minulosti získal koupí restitučního nároku. Původní
představa majitele byla, že obec od něj pozemek odkoupí, a.z toho důvodu jsme
oslovili VaK Beroun o přítomnost na třístranné schůzce, kde by měl být problém
řešen.
Počátkem února proběhla v Základní škole ve Tmani půldenní akce „Architekti ve
škole“, při které žáci naší školy zachytili své představy o ideální podobě centra obce
na výtvarných pracích formátu A3. Akce se uskutečnila pod vedením Ing. arch.
Zuzany Tlachové a vyučujících základní školy. Výsledné práce jsou nyní vystaveny
v přístavbě kulturního domu a také na chodbě k obecnímu úřadu. Měly by posloužit
nejen k vyvolání příjemných pocitů, ale i jako podněty k diskuzi mezi občany na téma
úpravy centra obce. Připomínám, že v létě by měl proběhnout ve Tmani workshop
organizovaný Ing. arch. Zuzanou Tlachovou na obdobné téma, ze kterého by vyšly
první představy o možné budoucí podobě centra Tmaně.
V oblasti územního plánování a výstavby v obci probíhá v současnosti tvorba územní
studie, která by posloužila jako východisko pro a podklad pro vydání územního
rozhodnutí a povolení pro dělení a scelování pozemků. Materiál zpracovává Ing.
arch. Ivan Vavřík, autor územního plánu naší obce. Prostor, který studie zpracovává,
se nachází na Louníně nalevo od silnice III. třídy při výjezdu z obce směrem na
Chodouň. Na jednání rady bylo projednáváno financování výstavby sítí a komunikací
k lokalitě a panuje přesvědčení, že tyto náklady by měli v budoucnu (i v tomto
případě) nést současní vlastníci pozemků. Komunikace by po kolaudaci byly předány
obci a sítě podle potřeby buď správcům či obci. Celý proces je samozřejmě třeba
pečlivě smluvně ošetřit.
V období od posledního řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce v prosinci
minulého roku také vyšlo najevo několik skutečností, které budou mít určitě zásadní
vliv na výdaje rozpočtu obce v roce 2016.
Jednou z těchto skutečností je ponížení platby za dopravní obslužnost. V roce 2016
by úhrada za autobusové linky měla činit cca 56.000,- Kč, zatímco v roce 2015
zaplatila obec 200.000,- Kč a v roce 2014 dokonce 300.000,- Kč. Příčinou těchto
změn je stoupající podpora autobusové dopravy z rozpočtu Středočeského kraje,
například autobusová linka Beroun – Hostomice je „doplacena“ Středočeským krajem
zcela.
Situace kolem autobusové dopravy byla projednána na schůzi Dobrovolného
sdružení obce Mikroregion Klonk. Starostové obcí se rozhodli zformulovat své
stanovisko k situaci vzniklé zprovozněním nového autobusového nádraží v Berouně
v dopise, určeném dopravní společnosti Proto Bus a.s. Na jednání s představiteli
společnosti a Středočeského kraje pak byl dopis při podpisu dodatku smlouvy na rok
2016 předán. Následně byl na základě doporučení zástupce Středočeského kraje
s obsahem dopisu obeznámen i vedoucí odboru dopravy Městského úřadu
v Berouně.
Jinou záležitostí se zásadním vlivem na rozpočet obce je fakt, že Středočeský kraj
v rámci Fondu rozvoje obcí a měst neposkytuje dotace na místní komunikace, o které
by obec mohla požádat a využít je při rekonstrukci ulice Travnatka. Důsledkem může
být buď nevyčerpání částky určené na spoluúčast, nebo naopak potřeba větší
spoluúčasti v případě využití jiného dotačního programu. Ten ovšem v této chvíli není
znám.
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Z fondů Středočeského kraje obec zažádala o dotaci z Fondu na podporu
dobrovolných hasičů, a to na obnovu výstroje zásahové jednotky.
Menší vliv na rozpočet obce přinesou výsledky inspekce výtahů, která proběhla na
domě č.p. 178, kde fungují osobní a nákladní výtah, a v Domě s pečovatelskou
službou. Výstup – inspekční zpráva – definuje nedostatky zařízení podle kategorií.
Jejich odstranění si pak vyžádá neplánované výdaje v zatím neznámé výši.
Od roku 2015 také probíhalo hodnocení a prohlídky střech katolického kostela sv.
Jiří, Domu s pečovatelskou službou a Sboru Jiřího z Poděbrad Církve
československé husitské ve Tmani.
Střecha katolického kostela sv. Jiří byla prohlédnuta panem Ladislavem Hoškem a
místa zatékání, kudy pronikala voda až na vnitřní stranu klenby – stropu lodi kostela
– byla opravena. V tuto chvíli by k vlhnutí klenby a omítky na stropě již nemělo
docházet.
Rozpočet obce na letošní rok obsahuje také vyčleněné prostředky na opravu střechy
Domu s pečovatelskou službou. Střešní prostory byly prohlédnuty rovněž panem
Ladislavem Hoškem. Následně proběhla ještě prohlídka za přítomnosti zástupce
dodavatele střešní krytiny – firmy Tondach. Výsledkem je zjištění, že střecha je
chybně provedena a náležitá náprava, tj. demontáž a prakticky znovuprovedení, si
pravděpodobně vyžádá náklady v nepředpokládané výši, rozhodně však vyšší než
400.000,- Kč, které jsou vyčleněny v rozpočtu. Proto byly podmínky smlouvy
s původním dodavatelem – společností Geosan, zkonzultovány s právníky. Obec se
pokusí jednat se společností Geosan za asistence právníka tak, aby se společnost
podílela na řešení problému a finanční nároky na obec v souvislosti s opravou klesly.
Kompletní realizace této akce však s ohledem na jednání bude moci proběhnout až
v roce 2017. V takovém případě samozřejmě prostředky na opravu zůstanou letos
nevyčerpány.
Na zasedáních Rady obce naopak padlo rozhodnutí o výměně střešní krytiny a okap
na budově bývalé kotelny Základní školy a Mateřské školy Tmaň. Využita by byla
nabídka od firmy Pokrývačství Hošek ve výši cca 87.558,- Kč bez DPH, 105.945,- Kč
včetně DPH.
Rada také projednala výsledky průzkumu krovu a nabídku společnosti Tignum na
opravu či rekonstrukci střechy domu zahradníka. Po průzkumu krovu stavby nabízí
společnost zhotovení zcela nového krovu ve dvou variantách v cenách 195.799,- Kč
a 280.869,- Kč, obojí bez DPH. Ceny se liší podle náročnosti provedení – dražší
varianta předpokládá zhotovení přibližné kopie současného krovu. Ačkoliv je i tento
záměr rozpočtován, rozhodnutí zatím nebylo přijato, především s ohledem na otázku
památkové ochrany objektu, kterou zkonzultujeme, a posléze necháme nabídky
posoudit, popřípadě vypracovat konkurenční.
Na přelomu roku kontaktovala obec farářka Církve československé husitské Mgr.
Růžena Adamová a představila záměr na rekonstrukci obvodového pláště Sboru
Jiřího z Poděbrad Náboženské obce CČSH ve Tmani. Vzhledem k rozsahu a
možnostem Náboženské obce je od začátku zamýšlena oprava po etapách. Po
jednáních se starostou obce, po jednání starosty obce s představiteli akciové
společnosti Vápenka Čertovy schody a po prozkoumání možností čerpání prostředků
z dotačních programů, jsem jako starosta obce doporučil paní farářce Mgr. Růženě
Adamové a představitelům Náboženské obce CČSH ve Tmani, aby podali žádost o
mimořádnou účelovou dotaci z rozpočtu obce. Rada obce záměr – žádost projednala
a dnes je tomuto veřejnému zasedání zastupitelstva obce předkládá ke schválení.
Tolik zpráva z jednání Rady obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva
obce. Případné dotazy budou zodpovězeny v diskusi. Děkuji za pozornost.
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Usnesení č. 2
veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 7. března 2016
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého mimořádného veřejného zasedání
zastupitelstva obce přednesenou předsedou kontrolního výboru panem
Jiřím Eschnerem;
2. zprávu kontrolního výboru přednesenou předsedou kontrolního výboru
panem Jiřím Eschnerem;
3. zprávu z rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
II.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1. poskytnutí daru ve výši 800,-Kč účastníkům škol v přírodě a lyžařských
výcvikových zájezdů s trvalým bydlištěm v obci Tmaň. Dar se poskytuje 1x
ročně, účast se potvrzuje vyjádřením statutárního zástupce organizátora
akce;
2. poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu obce Náboženské obci
CČSH ve Tmani na opravu střechy budovy Sboru Jiřího z Poděbrad ve
výši 300.000,- Kč;
3. poskytnutí půjčky z FRB paní Lence Mojtkové na výměnu oken v bytě
v domě č. p. 177 ve Tmani;
4. doporučení výběrové komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na dodávku stavby „Rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci
Tmaň“ s tím, že uvedená veřejná zakázka se přiděluje uchazeči Ekologická
stavební Králův Dvůr s.r.o. s nabídkou ve výši 5.492.108,23,- Kč.
III.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1. sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2. důsledně sledovat vývoj rozpočtu, jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů, a na případné negativní poznatky včas reagovat
3. podniknutí kroků, aby co nejdříve proběhly kolaudace ulic K Vodojemu a
Pod Vodojemem;
4. soustavně se zabývat řešením údržby a využití domu zahradníka a
prověřit, zda je jedná o památkové chráněnou budovu.
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.
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Valná hromada TJ VČS TMAŇ, z.s.
V sobotu 5. března 2016 se konala v restauraci „U Boušků“ valná hromada TJ VČS
TMAŇ, z.s., která hodnotila svoji činnost v roce 2015 a schválila plán práce na letošní
kalendářní rok. Z tohoto jednání přinášíme hlavní dokumenty.
Program valné hromady TJ VČS TMAŇ, z.s.
1. Zahájení - volba pracovního předsednictva.
2. Schválení programu a jednacího řádu.
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise.
4. Zpráva činnosti TJ v roce 2015 – zprávy z jednotlivých oddílů (fotbal, tenis,
nohejbal, ženy).
5. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2015.
6. Zpráva revizní komise.
7. Zpráva mandátové komise
8. Projednání znění nových stanov TJ VČS Tmaň, z.s. k registraci.
9. Návrh změn VV TJ (změn funkcí a redukce počtu členů).
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům.
11. Schválení „Stanov TJ VČS Tmaň, z.s. k registraci.
12. Volby nového VV a revizní komise.
13. Příprava oslav výročí sportu ve Tmani (95 let fotbal, 60 let původně Sokol, 30 let
tenis atd.
14. Plán práce na rok 2016.
15. Návrh usnesení VH a jeho schválení.
16. Závěr, občerstvení, volná zábava.
Zpráva o činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. v roce 2015
přednesená jejím předsedou panem Zdeňkem Tlachem
Vážení sportovci, dámy a pánové, vážení hosté
Setkáváme se zde opět zhruba po roce, abychom zhodnotili činnost TJ za rok 2015 a
zároveň si stanovili cíle pro letošní rok 2016.
V uplynulém roce výkonný výbor TJ devítičlenný, jenž byl v roce 2014 zvolen
z důvodu, aby každý oddíl měl ve VV svého zástupce, pracoval v první polovině roku
VV dle potřeb TJ a praxe ukázala, že počet členů VV byl naopak nevýhodou, neboť
pravidelně se do práce VV z jakéhokoliv důvodu zapojovalo 4 až 5 členů. V té době
se scházel nepravidelně zhruba 1 x za 2 měsíce a vše potřebné pro chod TJ bylo
splněno a dodrženo a to především prací místopředsedy pana Sakáče a hospodáře
pana Zikmunda. Po květnové VH byl hlavním úkolem pro VV zjistit podmínky pro
zapsání nového názvu TJ VČS TMAŇ, z.s. do registru. Po setkání s pracovnicemi
OV ČUS bylo zjištěno, že je možné registraci provést až po schválení nových stanov
(po dnešním hlasování VH) a to do června 2016. Vše potřebné k registraci již zhruba
máme připraveno a termín registrace po schválení stanov bude dodržen. V druhé
polovině roku od srpna se VV scházel pravidelně 1x měsíčně a to platí i v letošním
roce. Jak jsem uvedl, VV pracoval většinou v 4 až 6 členech. Proto mi dovolte ,
abych poděkoval panu Josefu Sakáčovi, Pavlu Zikmundovi, Ivanovi Nedúchalovi,
Josefu Krejčímu a Slavomíru Malíkovi, kteří byli ti, co odvedli nejvíce práce ve VV.
Jak už jsem se zmínil na začátku, doba nám ukázala, že VV může pracovat daleko
účinněji v počtu právě 5 členů a proto dnes budeme jednat o změně funkcí VV a
počtu členů VV.
Nyní bych Vás chtěl seznámit, co vše se událo v roce 2015. TJ VČS TMAŇ, z.s.
v roce 2015 měla tyto oddíly: fotbalový oddíl, nohejbalový oddíl, tenisový oddíl,
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cvičení žen, cvičení dětí především předškolního věku. O činnosti jednotlivých oddílů
bude hovořeno za chvilku, kdy budou o činnosti oddílu mluvit jejich zástupci.
Takže jen ve zkratce se zmíním, že fotbalový oddíl měl v soutěžích okresu družstvo
starší přípravky a mužstvo dospělých hrající III. A třídu. Při fotbalovém oddílu je
aktivní stará garda, která se během roku zúčastnila několika turnajů a utkání. Tenisté
hrají okresní soutěž dospělých a dosáhli výborného výsledku a to v soutěži obsadili
2. místo (gratulujeme) a dále při oddíle máme žáčky. Nohejbalisté, byť nehrají
žádnou soutěž, jsou svou činností příkladem. Kroužek cvičení dětí se pravidelně
scházel jednou týdně a během roku byl uspořádán pro děti dětský víceboj. Naše
ženy se pravidelně scházejí při sém cvičení i 2x týdně v tělocvičně ZŠ.
To byla zmínka o sportovní činnosti a teď vás seznámím o dění v oblasti kulturní a
společenské. Byli jsme spolupořadateli na akcích pořádaných obcí a to při
dobročinném plese, při dětském dni. Poprvé v historii obce jsme uspořádali 28.
června 2015 rockový koncert skupin Beat Sisters a MOPED56 na fotbalovém hřišti a
dle ohlasu se nám tato akce podařila a tak velký dík klukům ze SG za organizaci a
dále dík za spolupráci MS a SDH a obecnímu úřadu za finanční podporu a přípravě
areálu.
Ještě bych se chtěl zmínit o práci těch, kteří se nemalou měrou zasloužili o to, že
fotbalové hřiště a to její plocha a okolí je v takovém stavu, v jakém je. Byli to
především Miroslav Fiala, Jakub Sulík, Lukáš Hrubý, Zdeněk Tlach. Dále bych se
zmínil o práci pana Stanislava Bryndy a dalších, kteří se starají o tenisové kurty. A
v neposlední řadě partu nohejbalistů, kteří v parku si pro svou činnost vytvořili hřiště
a zázemí.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem aktivním členům za jejich práci,
pogratuloval našim tenistům za úspěšnou sezonu a všem za reprezentaci TJ při
turnajích a soutěžích v okrese i mimo něj. Dále bych chtěl poděkovat starostovi obce
panu Pavlu Pavláskovi ml. a radě obce Tmaň za spolupráci. Dále děkuji všem našim
sponzorům a to především těm největším Vápence Čertovy schody a CAT Zepellin
za podporu v naší činnosti.
Rok 2016 je rokem příležitosti pro náš fotbalový oddíl, aby vstal z mrtvých a po letech
vytvořil partu lidí, kteří budou mít radost se scházet, ze hry jako takové a dobře
vykonané práce i mimo hřiště. Vezměte si příklad z řad našich fungujících oddílů
nohejbalu a tenisu a držím Vám pěsti a za VV Vám rádi pomůžeme.
Rok 2016 je rokem významného výročí sportu ve Tmani a to 95 let fotbalu, 60 let
organizovaného sportu, 40 let názvu TJ VČS TMAŇ a proto Vás všechny vyzývám
k aktivitě při přípravě a organizaci oslav tohoto výročí a akcí během roku, tak
abychom svá sportoviště vylepšili a vše se nám podařilo na úrovni.

I.

Plán činnosti TJ VČS TMAŇ, z.s. na rok 2016
Sportovní činnost::
1. Podpořit činnost družstva starších přípravek v soutěži a přihlásit je tím do
soutěže 2016-2017 a uspořádat jeden turnaj mimo soutěž (posvícení).
2. Podpořit činnost kroužku cvičení předškolních dětí (zajištění vedoucích).
3. Podpořit činnost žáčků v tenise a uspořádat turnaj ve Tmani (i v rámci
oslav).
4. Podpořit činnost A mužstva fotbalu v soutěži a stabilizaci kádru a
funkcionářů (uspořádání turnaje v rámci přípravy na soutěž a v rámci
oslav).
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II.

III.

IV.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

5. Podpořit a udržet v soutěži družstva tenisu a jejich činnosti (uspořádání
turnaje v rámci oslav). Vytvořit podmínky pro maximální využití kurtů
(veřejnost, mládež, sponzoři).
6. Podpořit činnost v nohejbalu, uspořádání turnajů (jedem v rámci oslav)
7. Podpořit Starou Gardu v uspořádání 2. Ročníku turnaje SG v malé kopané
a jejich utkání na Tmani (pouť, posvícení).
8. Umožnit využití sportovišť pro místní občany a sponzory dle provozních
podmínek.
Kultura:
1. Aktivně se zapojit do akcí pořádaných obcí (Den dětí, Dobročinný ples).
2. Uspořádání kulturní akce – koncert rockových a punkových kapel 21. 5.
2016.
3. Připravit v rámci oslav výstavu fotografií, představení knihy o historii sportu
Oprava a údržba:
1. Nepřetržitě udržovat pořádek a zajišťovat údržbu v areálu fotbalového
hřiště:
i. Podlaha v pergole, zavětrování a nátěr pergoly, svod dešťové vody,
vymalování a nové vybavení a zařízení šaten, oprava oplocení, vrat
a laviček.
ii. Hospodárně a účelně využívat zařízení k údržbě trávníku a zařízení
kabin.
2. Nepřetržitě udržovat pořádek a zajišťovat údržbu na tenisových kurtech
i. Oprava laviček, udržet buňku v současném stavu a případně
provádět nutné opravy.
3. Zajistit v areálu parku u kurtů mobilní WC.
Ostatní:
1. Aktualizovat členskou základnu a zajistit výběr členský příspěvků do 1. 6.
2016.
2. Aktualizovat webové stránky TJ VČS TMAŇ, z.s.
3. Zajistit do 1. 6. 2016 registraci TJ VČS TMAŇ, z.s. jako spolku podle
občanského zák.
4. Vytvořit organizační výbor a plán akcí v rámci oslav v roce 2016 a
schválení uvolnění prostředků na jejich zajištění (ceny do turnajů,
upomínkové předměty, propagaci oslav, knižní vydání o historii sportu ve
Tmani)
USNESENÍ
valné hromady TJ VČS TMAŇ, z.s. , konané dne 5. března 2016
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti TJ VČS TMAŇ, z.s. za rok
2015.
Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti jednotlivých oddílů.
Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření TJ VČS TMAŇ, z.s. za rok
2015.
Valná hromada schválila hlasováním znění nových stanov TJ VČS TMAŇ , z.s.
Valná hromada schválila hlasováním změnu funkcí a redukci počtu členů
Výkonného Výboru TJ VČS TMAŇ, z.s.:
a. předseda: Zdeněk Tlach;
b. hospodář: Josef Sakáč;
c. člen výkonného výboru: Josef Krejčí, Slavomír Malík, Ivan Nedúchal.
Valná hromada schválila hlasováním změnu členů revizní komise na:
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a. předseda: Sylva Fodorová;
b. členové: Jiří Spivák, Martin Třešňák.
7. Valná hromada bere na vědomí plán činnosti TJ VČS TMAŇ, z.s. na rok 2016.
8. Valná hromada ukládá výkonnému výboru TJ VČS TMAŇ, z.s.:
a. do 1. 6. 2016 aktualizovat členskou základnu a zajistit výběr členských
příspěvků;
b. do 1. 6. 2016 provést registraci TJ VČS TMAŇ,z.s. jako spolku dle znění
nového občanského zákoníku;
c. spolupracovat s organizačním výborem oslav TJ na přípravě oslav během
roku 2016 a termínu oslav 18. a 19. 6. 2016 a dále 25. a 26. 6. 2016.
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich
internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

Základní škola Tmaň

Již tradičně se konal ve školní družině MAŠKARNÍ KARNEVAL. Všichni jsme se
na něj zodpovědně připravovali. Nejprve jsme si vyrobili masky a škrabošky.
Vyzdobili jsme celou družinu našimi výrobky v podobě KLAUNŮ. V pátek 19.
února pak nastal den D. Celá družina ožila maskami a my jsme za rytmu diska
tančili jako o závod. Bohužel, ale každá legrace má svůj konec. Než jsme se
nadáli, byl čas na odchod domů, za dveřmi na nás totiž čekaly jarní prázdniny. Už
nyní se ale těšíme na další akce.
V rámci zařazování problematiky přípravy občanů k obraně státu (POKOS) do
vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost" jsme se opět
setkali se zástupci Armády ČR. Tentokrát to byli kpt. Tomáš Procházka, zástupce
náčelníka oddělení ochrany objektů MO Velitelství Ochranné služby Vojenské
policie Praha, pplk. Ing. Tomáš Vokálek a nprap. Radek Tocháček z Hlavního
velitelství Vojenské policie – Oddělení kriminalistické techniky a expertiz.
Představili nám různé odvětví jejich práce, jako je daktyloskopie1, trasologie2,
mechanoskopie3, odorologie4 apod. Dozvěděli jsme se, že každý člověk má

1

Daktyloskopie je nauka o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh těchto linií
je pro jedince charakteriský a do jisté míry dědečný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro
identifikaci osob.
2
Trasologie je kriminalistický obor, který se zabává zkoumáním stop (například obuvi, nohou, pneumatik
apod.). Kriminalistickou trasologickou expertizou se pro potřeby objasňování trestní věci zkoumají a určují
trasologické stopy. K tomu se využívají a rozvíjejí poznatky fyziky, morfologie a geometrie. Kriminalistickou
trasologickou expertizou se zkoumají a určují stopy: 1. pohybu lidí a zvířat (stopy obuvi, bosých nohou a stopy
končetin zvířat); 2. kol vozidel nekolejové dopravy; 3. rukavic, oděvních svršků a otisků části lidských (uši, rty,
zuby apod.) nebo zvířecích; 4. otisky a vtisky různých předmětů (prostorově ohraničených předmětů), stopy
jejich pohybu, nejsou-li objektem daktyloskopického, balistického či mechanoskopického zkoumání.
3
Kriminalistická mechanoskopická expertiza se zabývá identifikací, způsobem použití a mechanismem působení
nástrojů a jiných podobných předmětů z hlediska kriminalistiky. Je postavena na vědeckých znalostech
mechaniky, fyziky a prakticky ověřených poznatcích konstrukce a funkce nástrojů a nářadí. Používá speciální
kriminalistické metodyvčetně pozorování, měření, popisování, srovnávání a experimentování.
4
Odorologie je kriminalistický obor, který se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich pachu.
Hlavním cílem kriminalistické odorologie je zjištění původce určitého pachu a jeho detailní identifikace.
Nejčastěji se zkoumá tělesný pach člověka, jehož zdrojem je například dech, pot či jiné výměšky. Látky, které
jsou součástí tělesného pachu, jsou vylučovány nepřetržitě a jejich složení je individální (jde o části molekul

9

•

•

•

•

•

jedinečné otisky prstů i dlaní a mohli jsme si je vytvořit. Prohlédli jsme si odlitky či
obrázky lidských i jiných stop, uší, rtů nebo pneumatik. Viděli jsme různé
pomůcky, jako jsou bílé obleky, štětečky, lupy, oranžová sklíčka, poškozené
zámky, kufry s různými testovacími sadami, které slouží k rozpoznání a klasifikaci
různých důležitých stop, vedoucích k odhalení pachatele trestné činnosti. Prožili
jsme si tak velmi zajímavý den, který se určitě líbil všem žákům i paním učitelkám
a všichni na něj budeme dlouho vzpomínat. Moc děkujeme Tomášovi i ostatním
vojákům, že se nám celé dopoledne tak pěkně věnovali.
V neděli 6. března se v Kulturním domě ve Tmani konal pohádkový karneval se
spoustou krásných masek, kterým letos provázela Bára Ladrová, moderátorka
rádia Relax, s myšákem Edou, přerostlým trpaslíkem a dalšími kamarády. Opět
se tu sešly skvělé masky, které představovaly víly, princezny, broučky i berušky,
kočičky i pejsky, odvážné spidermany, kovboje i policisty, strašidelné kostlivce či
čarodějnice a další báječné postavičky. Všichni se skvěle bavili - tancovali,
soutěžili, dováděli a užívali si skvělou atmosféru společně se svými rodiči,
prarodiči a dalšími návštěvníky této podařené akce. Nakonec byly vyhodnoceny i
nejhezčí masky. Na 1. místě se umístila Pipi Dlouhá punčocha, 2. místo získala
mažoretka a na 3. místě byla maska počasí. Zvláštní cenu poroty pak získaly
všechny masky, takže nikdo neodcházel bez odměny.
Škola je od toho, abychom se naučili nové věci. Slouží nám k tomu různé
učebnice, encyklopedie, programy, ale nejraději jsme, když si na záhady můžeme
přijít sami. Co jsou kvasnice neboli droždí a proč buchty, které peče naše
maminka, nakynou? Co neviditelného si s sebou nosíme na rukou a proč je nutné
si ruce mýt? Co se skrývá v půdě? Co je to nerost nebo hornina? Jak vypadá
vápenec, který se těží v nedalekém lomu a k čemu se používá? Na všechny tyto
otázky a nejen na ně jsme hledali odpovědi při hodinách Prvouky a moc nás to
bavilo!
Ve dnech 14. a 15. března jsme byli reprezentovat naši školu v pěvecké soutěži
Králodvorská koruna, na kterou jsme se pečlivě připravovali. Zkušenosti jsme
před tím získávali ve školním kole pěvecké soutěže Tmaňský slavík. Účastnilo se
nás celkem 16 a soutěžili jsme se ve třech kategoriích. V pondělí to byla první
třída a druhá třída společně se třetí, v úterý pak čtvrtá a pátá třída. Všichni naši
pěvci přivezli krásná umístění a my jim za ně děkujeme a gratulujeme jim. Za I.
třídu jsou to Alžběta Šmardová, Viktorie Vodičková a Filip Plátěnka. Z II. třídy se o
úspěch postarala děvčata Anna Macíková, Kateřina Šilhavá, Martina Horová a
Pavlína Foltýnová. Ze III. třídy slavily úspěch písně v podání Sabiny Gnojkové,
Vojty Kopačky, Barbory Macourkové, Patrika Plátěnky a Matyáše Horného. Za IV.
třídu získali první místa Alžběta Drobíková i Jiří Cikánek a krásné druhé místo
vybojovala Alexandra Patočková. Za V. třídu nám přivezla první místo Justýna
Volmutová.
Prodejnu ALBERT určitě všichni znáte. Ale co možná nevíte, je fakt, že při tomto
obchodním řetězci funguje nadační fond Zdravá Pětka. Lektorka tohoto fondu
paní Monika Urbanová nás navštívila ve středu. Seznámila děti velmi zábavnou
formou se zdravými potravinami a správně složeným jídelníčkem. Jestli nevíte co
je to tzv. výživový talíř, zeptejte se Vašich dětí. Určitě Vám správně odpoví.
Již tradičně probíhala na naší škole recitační soutěž. Letos jsme si vybrali
básničky o zvířátkách a byl to super tah, protože se nám učily skoro samy. Po

nebo atomů, které se odpařením nebo sublimací dostaly do vzduchu). Na konkrétní charakteristiku tělesného
pachu mají vliv nemoci a léky, užívaní alkoholu, kouření, jídlo, používání kosmetiky apod.
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třídních kolech proběhlo 17. března školního kolo, do kterého se „prorecitovali"
vždy tři nejlepší z každé třídy a porota opět neměla jednoduchou úlohu. Nakonec
získali titul nejlepší recitátor tito žáci: Patrik Náčin z I. třídy, Katka Šilhavá z II.
třídy, Adam Rek ze III. třídy, Ivan Šimek ze IV. třídy a Robin Krejčí z V. třídy.
Vítězům gratulujeme a všem recitátorům moc děkujeme za snahu, odvahu a
krásné básničky. Publiku děkujeme za potlesk a povzbuzování svých kamarádů a
všem za prima atmosféru!
•

•

•
•

•

•

Březen v Mateřské škole Tmaň
První březnový den patřil karnevalovým radovánkám. Ve školce byli k vidění
dinosauři, Spidermani, mnoho zvířátek, piráti, princezny a další pohádkové
bytosti. A ti všichni se šli předvést velkým kamarádům ze školy se vší parádou.
Bylo nás hodně slyšet, protože jsme byli vybaveni frkačkami, tamburínami,
rolničkami, bubínky a dalšími hudebními nástroji. Po báječné svačině jsme se
všichni sešli v klubovně a karnevalový rej mohl začít. Celým dopolednem nás
provázela spousta písniček, her, tanečků a hlavně spousta legrace.
V neděli 3. března 2016 se konal karneval v kulturním domě. Mohli jste tu potkat
princezny, dinosaury, Indiány, čaroděje a čarodějnice, přišel i Harry Potter a
mnoho dalších pohádkových bytostí. Všichni se pořádně vyřádili, a užili si báječné
odpoledne.
Třída Motýlků přijala pozvání našich kamarádů ze školy a jejich paní učitelky, a
vyzkoušeli jsme si společně, jak probíhá hodina matematiky ve škole. Počítali
jsme, poznávali číslice, přiřazovali množství k číslici, ale také jsme si zazpívali.
V rámci celoročního třídního projektu Slovní hrátky se zvířátky aneb Knížka je náš
kamarád, proběhlo další setkání se žáky základní školy. Tentokrát se žáky 5.
třídy, kteří si pro nás společně s paní učitelkou připravili čtení pohádky Dřevěný
zámeček. Tuto pohádku známe také ve školce pod názvem Boudo, budko. Děti si
se školáky splnily pohádkové úkoly a za odměnu dostaly omalovánky zvířátek z
pohádky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve na své dubnové akce …
SDH Tmaň svolává brigádu, která se uskuteční v sobotu dne 16. dubna 2016.
Sraz účastníků je v 8:00 hodin ráno u hasičské zbrojnice. Plánovaná činnost
je sběr odpadků v okolí obce a čištění požární nádrže. V rámci brigády se SDH
Tmaň zapojí do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“5. Pojďte s námi přiložit
ruku k dílu!
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve širokou veřejnost Tmaně Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavík na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční
v sobotu 30. dubna 2016 za každého počasí od 19:00 hodin v areálu
hasičského cvičiště. Na hojnou návštěvu se těší tmaňští hasiči!

Opustili naše řady …
V úterý dne 15. března 2016 zemřel ve věku nedožitých 82 let pan Zdeněk Mrkáček.
Poslední rozloučení s drahým zesnulým se konalo v úterý dne 22. března 2016
v 11:00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně za hojné účasti veřejnosti z Tmaně
a Lounína.
Čest jeho světlé památce!
5

Něco málo o akci Ukliďme Česko. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická ukllidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Organizátorem této největší dobrovolnické akce v České republice je Spolek Ekosmák společně s Českým
svazem ochránců přírory.
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Jan Milíč z Kroměříže
Hovoříme-li o zámečku ve Tmani, nesmíme zapomínat na to, že původně se jednalo
o tvrz s dvorcem, kterou vlastnili různí vladykové, podle toho, kdo zrovna měl v
držení Tmaň. Mezi prvními majiteli jsou uváděni v roce 1360 slavný kazatel Milíč z
Kroměříže; v roce 1391 Markvart z Tmaně; v roce 1436 to byl Bohuslav z Tmaně.
Kdo však byl ten slavný kazatel Jan Milíč z Kroměříže?
• Jan Milíč6 se narodil v Kroměříži na Moravě z rodičů stavu prostého, neznámo,
kterého roku. Věnoval se stavu kněžskému a vstoupil do služeb kanceláře
královské za Karla IV., kde v letech 1358 – 1360 byl registrátorem, roku 1360
korektorem a v letech 1360 – 1362 notářem, při čemž Karla IV. provázel
několikráte do Němec. A právě do tohoto období spadá doba jeho držení Tmaně.
Na prosbu Jana, biskupa litomyšlského, kancléře Karlova, obdržel od papeže
Innocence VI. dne 21. ledna 1361 provizi na beneficium se správou duchovní
nebo bez ní, až by se nějaké na patronátě arcibiskupa pražského třeba i při
katedrálním kostele uprázdnilo. Tenkráte byl ještě pouhým klerikem a neměl
žádných beneficií. Snad na základě této nebo nějaké jiné pozdější provize stal se
kanovníkem a sakristou kostela pražského pro Ctiborovi (jenž se připomíná
naposledy 13. listopadu 1362). Byl-li také arcijáhenem pražským, nelze určitě
tvrdit; možná, že byl v tom úřadě jenom zástupcem (vikářem) některého z cizích
hodnostářů, kteří se v oné době u dvora papežského velice ucházeli o toto
důstojenství; jisto je pouze, že funkci arcijáhenskou skutečně vykonával. Stav se
prelátem byl Milíč nucen přijmout kněžské svěcení a vystoupiv z kanceláře
královské (poslední známá stopa je ze 7. října 1362) věnoval se s velikou
horlivostí povinnostem nového úřadu.
• Historici7 se již dlouho snaží odpovědět na otázku, kde vlastně můžeme hledat
příčiny pozdějšího vzepětí malého středoevropského národa, jenž pak po
dlouhých 15 let dokázal odolávat útokům celé Evropy a nakonec prosadil uznání
první evropské reformace celé jeho století před vystoupením Martina Luthera. Je
nesporné, že ve 14. století v zemích Koruny české působila celá řada faktorů,
jako například zhoršování hospodářské situace v poslední třetině 14. století, vliv
růstu vzdělanosti spjatého se založením pražské univerzity, nezanedbatelné bylo
jistě i to že od poloviny tohoto století vrcholila ve Českých zemích opožděná vlna
gotické zbožnosti zasahující i širší vrstvy společnosti, uvědomující si stále
palčivěji křiklavé rozpory mezi proklamovanými křesťanskými ideály a mnohem
chmurnější realitou. Závažná byla jistě i okolnost, že pomalu končilo dlouhé
období vnitřního míru za vlády Lucemburků a země se za vlády slabošského
Václava IV. začala propadat do vírů feudální anarchie. České reformní hnutí
sahalo svými kořeny již do období vlády Karla IV., v jeho počátcích dokonce hrály
svou roli aktivity císaře i prvních tří pražských arcibiskupů, kteří v rámci svých
snah o reformu církevní správy usilovali o povznesení mravní úrovně kněžstva i
celé společnosti, v čemž do jisté míry mohli navázat na reformní úsilí církve již ve
13. století, jakož i na četná kacířská hnutí pokoušející se o nápravu v duchu
pravotního křesťanství. Od poloviny 14. století se začala projevovat krize církve
vyvěrající z její přílišné moci a bohatství. Věřící, kteří si stále více brali zásady
6

Slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, sedmnáctý díl – Median – Navarrete, strana
337 – 338, 1901, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze
7
Kronika Českých zemí, vydalo nakladatelství Fortuna Print Praha v roce 2003, strana 187.
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křesťanského učení za své, totiž hledali viníky neutěšených společenských
poměrů – a nacházeli je především v církvi samé. Stejný názor sdílel i Karel IV.,
který proto do Prahy pozval augustiánského mnicha Konráda Waldhausera (†
1369), aby kázal proti nedostatkům ve světském a hlavně církevním životě. Ještě
větší ohlas vzbudil svými veřejnými vystoupeními proti bohatství a zesvětštění
kléru bývalý úředník královské kanceláře Jan Milíč z Kroměříže, jenž kázal na
Starém Městě pražském a vyzýval věřící k zápasu s Antikristem. Kvůli podezření
z kacířství se musel Milíč nakonec zodpovídat v Avignonu, kde také v roce 1374
zemřel.
Beneš Krabice z Weitmile8 zaznamenal ve čtvrté knize své Kroniky pražského
kostela událost, na níž se odkazuje Kalendář historický národa českého: V témže
roce a měsíci dal pan císař, veden radou některých světských kněží, kteří v té
době kázáním slova božího vykonali v pražském městě mnoho dobrého a o
jejichž dobrých skutcích a chvályhodném obcování se bude mluvit po jejich smrti,
zbořit starý nevěstinec v pražském městě, kteréžto místo se nazývalo Benátky.
Vyhnal odtamtud nevěstky a dal tam vystavět oratoř k poctě blahoslavených
Marie Magdaleny, Afry a Marie Egyptské.
Kalendář historický národa českého9 z roku 1940 nám říká toto: „Dne 29. června
L. P. 1374 umřel Mistr Jan Milíč z řádu panského pošlý (pocházející), kněz a
horlivý kazatel Slova Božího. Mnohých spisů po sobě zanechal. On původem byl,
aby domek hříšných a obecných žen, jinak hampejs v Praze, řečený Benátky, léta
1372 měsíce června od císaře Karla zbořen, a na tom místě kostelík sv. Máří
Magdaleny, Afry a Marie Egyptské vystaven byl. Kázal v Římě, puzen jsa od
ducha, zjevně i potom před inkvizitory tvrdil, že Antikrist veliký, o němž Písma
předpovídají, již přišel. Nachází se bulla papeže Řehoře XI., v níž poroučí
arcibiskupu pražskému, aby ho do klatby dal i jeho posluchače. Oznamuje také,
že prvé byl kanovníkem pražským, ale opustiv kanovnictví, že začal kázat a když
učil o příchodu Antikrista, dán byl od arcibiskupa do vězení. Míval své
posluchače, jímž kázal, a mezi jinými byly také nevěstky některé, kteréž však
přestaly od svých hříchův a pokání činily, pobožně živy jsouce a těm on větší
chválu dával, nežli všechněm jeptiškám. Jan Milíč z Kroměříže byl největším
z předchůdců Husových. Kázání jeho přísně morální tendence se obracela proti
přepychu kněžskému a spojené s ním církevní centralizaci. Apokalyptický žár
jeho slova zasáhl i nejmocnější osobnosti a sám Karel IV., jenž byl Milířovým
posluchačem a ctitelem, slyšel jednou z jeho úst, že on je tím velikým Antikristem.
Milíč byl často vyšetřován soudem inkvizičním, a ač jeho kázání neměla rázu
dogmatického, přece byla pokládána za nebezpečí pro ohnivý svůj sloh a
neúchylný postoj kazatelům. Těžiště činnosti Milíčovy spočívá v živém slově

8

Nejdůležitějším z vyprávěcích pramenů české provenience informujících o vládě Karla IV. je Kronika
Pražského kostela Beneše Krabice z Weitmile. Její autor pocházel z českého vladyckého rodu, jenž se později
v 15. století, povznesl do panského stavu. Rod byl ve 14. století velmi rozvětvený a jeho členové žili v Čechách i
na Moravě, jedna větev se usadila též v Alsasku. Někteří jeho členové žili ve 14. století také jako měšťané
v České Lípě. Rod Krabiců z Weitmile (podle zaniklé tvrze u Starých Smrkovic na Novobydžovsku) měl
poměrné úzké vztahy k panujícímu rodu Lucemburků. Bývá považován ze jeden z rytířských rodů nejbližších
lucemburské dyniastii. Místo a datum narození kronikáře Beneše z Weitmile neznáme. Obecně se soudí, že byl
vrstevníkem Karla IV. Zemřel dne 27. července 1375 a byl pochován v chrámu sv. Víta v Praze před kaplí sv.
Václava.
9
Kalendář historický národa českého, tj. souhrn všech pamětihodných dat, jubileí i výročí událostí ze slavných
dějin země České i Moravské. Na památku slavného díla Mistra Daniela Adama z Veleslavína z roku 1590
znovu po třistapadesáti létech pro potěšení a k užitku národa českého vydáno v Praze nákladem Národního
nakladatelství Antonína Pokorného L. P. 1940. Díl I., strana 579.
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mluveném, přece však jsou dochovány četné jeho spisy latinské (dvě postilly,
Gratias Dei a Abortivus), německé i české.
Ilustrovaná encyklopedie10 z roku 1995 nám tuto postavu charakterizuje
následovně: „Český teolog, předchůdce reformace, k níž marně vyzýval papeže i
císaře, žádaje zorganizovat soustavnou kazatelskou práci ve světovém měřítku.
Věřil, že intenzivní kazatelství vyzbrojí církev k zápasu s Antikristem.“

40. ročník časopisu Český kras
V únoru loňského roku 2015 vydalo Muzeum Českého krasu v Berouně, příspěvková
organizace 40. ročník časopisu Český kras. Toto číslo vyšlo za plné finanční pomoci
akciové společnosti Velkolom Čertovy schody ve Tmani.
Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce
zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými,
biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska,
Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou
tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy,
recenze a anotace a další drobné příspěvky. Časopis je možné zakoupit na pokladně
Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60 Kč.
Nás bude zajímat především jeden příspěvek. Jeho autorem je Ing. Michal Hejna a
jmenuje se Těžba vápence v okolí Koněprus. O obsahu tohoto příspěvku hodně
napovídají názvy jednotlivých kapitol:
1. Úvod.
2. Koněpruské lomy.
3. Selská těžba vápence (do roku 1870).
4. Počátky a bouřlivý rozvoj smyslové těžby (1870 – 1890).
5. Technická revoluce (1890 – 1918).
6. Zlaté časy (1918 – 1932).
7. Hospodářská krize (1932 – 1939).
8. Válečná léta (1939 – 1945).
9. Léta poválečná (1945 – 1950).
10. Důvody vzniku Velkolomu Čertovy schody.
11. Otvírka Velkolomu Čertovy schody v šedesátých letech.
12. Sedmdesátá léta dvacátého století.
13. Osmdesátá léta dvacátého století.
14. Devadesátá léta dvacátého století.
15. Těžba v jedenadvacátém století.
16. Červený lom – bloková těžba vápence.
17. Závěr.
Co je záměrem tohoto čtrnáctistránkového příspěvku napovídá autor v samotném
úvodu, kde čteme následující konstatování:
Vyřkne-li se slovo Koněprusy, vybaví se asi většině lidí vesnice poblíž Berouna a
Koněpruské jeskyně. Koněprusy je ovšem také název ložiska vápence, zejména
velmi kvalitního vápence nazvaného, jak jinak, koněpruský vápenec. Ložisko leží
mezi vesnicemi Koněprusy, Měňany, Suchomasty a Tmaň. Vápenec zde byl těžen po
staletí, ať už jako stavební materiál, nebo jako surovina pro výrobu vápna a později
cementu. Ostatně při těžbě vápence byly objeveny již jednou zmíněné Koněpruské
jeskyně (jakkoli bychom se mohli bavit o tom, že by dříve či později byly stejně
objeveny některým z přirozených vchodů).

10

Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům spol. s r.o., 1995, druhý svazek, strana 271.
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V průběhu let se způsob těžby postupně měnil, ale v kontextu této evoluce bychom
mohli najít dva revoluční kroky. Ten první nastal v sedmdesátých letech
devatenáctého století, kdy byla tzv. selská těžba nahrazena těžbou průmyslovou.
Ten druhý nastal o sto let později, kdy byla těžba v malých lomech centralizována do
jediného „velkolomu“.
V podstatě jediným autorem, který se v minulosti věnoval koněpruským lomům a ze
kterého čerpají všichni další autoři, byl Josef Vachtl, který v roce 1949 vydal Soupis
lomů okresu Beroun. Vzhledem k tomu, že od vydání tohoto přehledu uplynulo už
více než šedesát let, pozbyly mnohé jeho části své platnosti. Navíc je Vachtlův
Soupis lomů vyčerpávajícím zdrojem informací hlavně pro autorovu současnost a
nedávnou historii. Pro starší informace používá hlavně ústní sdělení pamětníků, a to
je mnohdy nepřesné. Tento článek nemá vyšší cíle, než Vachtlův soupis, aspoň co
se koněpruské oblasti týče, doplnit, rozšířit a upřesnit. Základem článku jsou
zkrácené a upravené části kapitol knihy Lomy a vápenice v srdci Českého krasu
(Hejna 2012), rozšířené o informace, které autorovi nebyly v době vzniku knihy ještě
známy, a doplněné o novodobou historii těžby od roku 1962 do současnosti.
Pro úplnost dodejme, že i na v závěru citovanou další autorovu knihu Lomy a
vápence v srdci Českého krasu byli naši čtenáři záhy po jejím vydání v roce 2012 na
stránkách OBZORU upozorněni. Autor Michal Hejna ve své práci zúročil bohaté
zkušenosti ze studia regionální historie zaměřené na zmapování hornické činnosti na
Berounsku s důrazem na Český kras. O tom, jak bohatý zdroj informací svou prací
zanechává budoucím generacím, určitě pochopí každý, kdo si ji přečte. Určitě by
neměla chybět v domácí knihovně žádné tmaňské domácnosti. Je vytištěna na
kvalitním křídovém papíře a vedle zmiňovaného příspěvku tam je celá řada dalších
článků věnovaná historii a biologii Českého krasu. Odkaz, kde ji možno koupit, je
v úvodu. Jedno malé, ale důležité upozornění na závěr – 40. číslo Českého krasu
vyšlo nákladem pouhých 350 výtisků – a proto lze případným zájemcům o jeho koupi
doporučit, aby ji příliš neodkládali.
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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. 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 10. dubna 2016 v 17:00 hodin;
v neděli 24. dubna 2016 – tradiční bohoslužby o tmaňské pouti v 15:00
hodin.

Církev československá husitská srdečně zve do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
na sváteční koncert u příležitosti 71. výročí ukončení II. světové války.
Koncert se koná v neděli 8. května 2016 v 17:00 hodin.
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Vážení občané, vážení přátelé,
jednou z historických dominant obce Tmaň je kostel Církve
československé husitské nesoucí jméno českého husitského
krále Jiřího z Poděbrad. Od jeho slavnostního otevření uplyne
24. října 2016 celých 90 let. Na jeho vybudování se podílelo
velké množství tmaňských občanů, vašich pradědů, dědů a
otců, kteří zanechali pro budoucí pokolení tento odkaz
uchovávaný ve Sboru až dodnes.
„Nechť je náš sbor k radosti a k potěše každého času.
Ať je nám útočištěm ve dnech strastí
a svědkem naší oddanosti k drahé naší církvi.
POŽEHNEJŽ NÁM PÁNBŮH!
Nám i všem budoucím, kteří po nás jednou shromažďovati se
budou ve zdech tohoto sboru, zasvěceného Bohu Otců
našich.“
Po léta je interiér kostela udržován nemalými prostředky
z církevních zdrojů. V současnosti však přišel čas tuto
významnou stavbu, o kterou se také zajímá Národní
památkový ústav, opravit zvnějšku. Ať už se jedná o střechu,
která je v havarijním stavu, omítku a další opravy na plášti této
unikátní stavby, vždy jde o velké finanční částky.
Velice si vážím přístupu a rozhodnutí tmaňských zastupitelů,
v čele s panem starostou Mgr. Pavlem Pavláskem, kteří
potřebnou finanční částkou pomohli nastartovat projekt opravy.
Takový vztah k historii obce není obvyklý a zaslouží nejen
poděkování, ale i slib, že se Sbor Jiřího z Poděbrad stane po
rekonstrukci i střediskem kulturně vzdělávacím, které bude
sloužit především ve prospěch obce Tmaň. Dovolte mi za
Církev československou husitskou velice poděkovat.
Mgr. Růžena Adamová, farářka

16

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v dubnu a květnu 2016 otevřeno celý týden – od
pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 hodin, v sobotu a v neděli od 8:30 do
13:00 hodin (v květnu bude otevřeno i o státních svátcích o nedělích 1. a 8.
května 2016).
Nabízíme základní sortiment semen a v polovině dubna nabídneme sadbu
zeleniny (např. rajčata, salát, kedlubny apod.), a samozřejmě letničky – muškáty,
surfinky a mnoho dalších. 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.
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 dnech 13. dubna 2016 (středa), 16. května 2016
(pondělí) a 14. června 2016 (úterý) – vždy 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.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v dubnu 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

2.+3.4.2016

MUDr. Navrátil Tomáš
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Neužil Miloslav
Cerhovice 175
MUDr. Pilmannová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. PLilabauerová Lenka
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Očenášková Jitka
Beroun, Talichova 825

311 610 225

9.+10.4.2016
16.+17.4.2016
23.+24.4.2016
30.4.+1.5.2016
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311 577 559
605 251 083
773 504 306
311 624 375

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
Informace o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu
s ustanovením § 25, odstavec 3 písmeno d) bod 6 zákon č. 458/2000 Sb. – zákon o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon)
týkající se obce Tmaň v části Chaloupek
ve čtvrtek dne 21. dubna 2016 v době od 08:15 do 11:45 hodin.
Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici
(nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové stránce
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen na nezbytně nutnou dobu.
Celý dopis včetně mapky se zakresleným územím katastru obce, kde bude ve výše
uvedeném termínu přerušena dodávka elektřiny, je již teď k nahlédnutí na úřední
desce na webových stránkách obce Tmaň www.obectman.cz .

S p o r t o v n í
•

•

i n f o r m a c e

Přípravné zápasy před zahájením jarní sezóny ročníku 2015 / 2016
V neděli 13. března 2016 přijelo do Tmaně k přátelskému utkání béčko Žebráka,
začátek zápasu byl ve 14:30 hodin. Tmaň – Žebrák B 1:4 (1:1). Po rychlém
úvodním gólu hostů se hra v poli opticky vyrovnala a šance na obou stranách
vyústily ve vyrovnávací branku P. Šteffla. Ve druhém poločase doplnili hosté tým
několika mladšími hráči a svoji převahu dokázali zužitkovat v několik pěkných
branek. Sestava Tmaně v tomto utkání: D. Šlégr – J. Kandráč, K. Piskáček, P.
Malík, J. Forejt – M. Řepišťák, M. Kincl, P. Šteffl, T. Šmíd – D. Žáček, R. Frón.
V sobotu 19. března 2016 se hrálo ve Tmani od 15:00 hodin přátelské utkání
s béčkem Všeradic. Tmaň – Všeradice B 2:2 (1:1). Bylo to vyrovnané utkání,
v němž šli hned v úvodu zápasu do vedení hráči Tmaně, kdy střelou z velkého
úhlu překvapil brankáře hostů M. Fiala. Soupeř do poločasu vyrovnal po rohovém
kopu hlavou a ve druhém poločase šel i do vedení, kdy si po závaru před brankou
srazil míč nešťastně do vlastní sítě J. Sulík. Mírný tlak domácích byl korunován
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v závěru zápasu, kdy se o vyrovnání postaral P. Šteffl. Sestava Tmaně v tomto
zápase: D. Šlégr – J. Sulík, K. Piskáček, M. Hora, M. Fiala – M. Řepišťák, M.
Kincl, J. Večeřa, J. Kandráč – P. Šteffl, R. Frón. Střídali: L. Hrubý, M. Beránek, D.
Žáček a V. Motyka.
V neděli 27. března 2016 začala jarní část III. A třídy
Poslední březnový víkend se po zimním spánku probudily i okresní fotbalové
soutěže. Zázrak se ze strany tmaňských fotbalistů vůči zkušenějšímu soupeři
nekonal a tak na první výhru v tomto ročníku stále trpělivě čekáme.
• 14. kolo – neděle 27. března 2016 - 15:00 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí 0:2, (0:1), rozhodčí zápasu Knotek, 80 diváků.
První utkání jarní sezóny proti týmu, jenž se nachází v popředí tabulky, vyznělo
jednoznačně pro hosty, kteří především v prvním poločase převyšovali náš tým ve
všech směrech. Nejlepšími hráči domácího týmu byli brankář D. Šlégr, který
zlikvidoval několik stoprocentních příležitostí hostí a uchránil tak náš tým před
větší prohrou, a dále M. Fiala a M. Kincl, kteří chvílemi předváděli důrazný a
agresivní styl, jenž byl jedinou zbraní, která na jinak jednoznačně lepšího soupeře
platila.
Sestava VČS Tmaň: D. Šlégr – M. Fiala, K. Piskáček, J. Foltýn, L. Hrubý – J.
Kandráč, M. Kincl, P. Šteffl, J. Večeřa, M. Beránek – R. Rrón. Střídali: 33. minuta
– M. Smíšek za M. Beránka; 53. minuta – P. Malík za R. Fróna; 81. minuta – D.
Zadina za L. Hrubého.
Žluté karty domácích: 26. minuta – J. Foltýn, 33. minuta – M. Beránek, 53. minuta
– R. Frón.
Výsledek zápasu na podzim 2015: Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS Tmaň 9:0.
Další zápasy 14. kola: Karlštejn – Svatá 2:1, Zadní Třebáň – Srbsko 4:3, Nižbor B
– Chodouň 0:0, Zdice B – Hudlice 0:2, Nový Jáchymov – Vysoký Újezd 10:0,
Lužce – Mořina 2:1.
Pohled na spodní polovinu tabulky III. A třídy po prvním jarním kole:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•

•

•

Hudlice
Zadní Třebáň
Zdice B
Srbsko
Chodouň
VČS Tmaň

14
14
14
14
14
14

5
5
1
2
1
0

4
2
4
1
2
2

5
7
9
11
11
12

24:18
31:32
17:48
26:68
15:52
11:61

19
17
7
7
5
2

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. Další zápasy
15. kola: Chodouň – Zdice B, Mořina – Zadní Třebáň, Srbsko – Nový Jáchymov,
Vysoký Újezd – Nižbor B, Hudlice – Karlštejn, Svatá – Cembrit Beroun.
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. Další zápasy
16. kola: Karlštejn – Chodouň, Zadní Třebáň – Lužce, Cembrit Beroun – Hudlice,
Nižbor B – Srbsko, Zdice B – Vysoký Újezd, Nový Jáchymov – Mořina.
17. kolo – neděle 17. dubna 2016 – 17:00 hodin – TJ Ostrovan Zadní Třebáň
– TJ VČS Tmaň. Výsledek zápasu na podzim 2015: TJ VČS Tmaň – TJ Ostrovan
Zadní Třebáň 1:5. Další zápasy 17. kola: Chodouň – Cembrit Beroun, Lužce –
Nový Jáchymov, Mořina – Nižbor B, Srbsko – Zdice B, Vysoký Újezd – Karlštejn,
Hudlice – Svatá.
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•

•

•

•

•

•

•

•

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. Další zápasy 18. kola: Karlštejn – Srbsko,
Cembrit Beroun – Vysoký Újezd, Nižbor B – Lužce, Svatá – Chodouň, Zdice B –
Mořina, Nový Jáchymov – Zadní Třebáň.
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. Další zápasy 19. kola: Zadní Třebáň –
Nižbor B, Chodouň – Hudlice, Lužce – Zdice B, Mořina Karlštejn, Srbsko –
Cembrit Beroun, Vysoký Újezd – Svatá.
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. Další zápasy
20. kola: Karlštejn – Lužce, Cembrit Beroun – Mořina, Nižbor B – Nový Jáchymov,
Hudlice – Vysoký Újezd, svatá – Srbsko, Zdice B – Zadní Třebáň.
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. Další zápasy
21. kola: Zadní Třebáň – Karlštejn, Nový Jáchymov – Zdice B, Lužce – Cembrit
Beroun, Mořina – Svatá, Srbsko – Hudlice, Vysoký Újezd – Chodouň.
22. kolo – neděle 22. května 2016 – 17:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Sokol
Vysoký Újezd. Výsledek na podzim 2015: Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň 6:2.
Další zápasy 22. kola: Karlštejn Nový Jáchymov. Cembrit Beroun – Zadní Třebáň,
Chodouň – Srbsko, Hudlice – Mořina, Svatá – Lužce, Zdice B – Nižbor B.
23. kolo – neděle 29. května 2016 – 17:00 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ
VČS Tmaň. Výsledek na podzim 2015: Tmaň – FK Olympie Zdice B 1:2. Další
zápasy 23. kola: Zadní Třebáň – Svatá, Nižbor B – Karlštejn, Nový Jáchymov –
Cembrit Beroun, Lužce – Hudlice, Mořina – Chodouň, Srbsko – Vysoký Újezd.
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. Další zápasy
24. kola: Karlštejn – Zdice B, Cembrit Beroun – Nižbor B, Chodouň – Lužce,
Vysoký Újezd – Mořina, Hudlice – Zadní Třebáň, Svatá – Nový Jáchymov.
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.
Další zápasy 25. kola: Zadní Třebáň – Chodouň, Zdice B – Cembrit Beroun, Nový
Jáchymov – Hudlice, Lužce – Vysoký Újezd, Mořina – Srbsko, Nižbor B – Svatá.
26. kolo – neděle 19. června 2016 – 13:00 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Baník
Mořina. Výsledek zápasu na podzim 2015: Mořina – TJ VČS Tmaň 3:0. Další
zápasy 26. kola: Cembrit Beroun – Karlštejn, Srbsko – Lužce, Vysoký Újezd –
Zadní Třebáň, Chodouň – Nový Jáchymov, Hudlice – Nižbor B, Svatá – Zdice B.
Srdečně zveme do ochozů fotbalového hřiště ve Tmani všechny příznivce
fotbalu ve Tmani – buďte naším dvanáctým hráčem při domácích zápasech
jarní části III. A třídy, kdy bude mít každý bod cenu zlata!
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. dubna 2016.
Cena výtisku 3,- Kč.
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