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Pozvánka na lampionový průvod
Sociální komise Obecního úřadu ve Tmani a Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zvou
širokou veřejnost – zejména pak děti a rodiče z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a
Slavík v pondělí dne 31. října 2016 na LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz účastníků v 17:30 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Na hojnou účast se těší pořadatelé!
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Poslední listopadovou neděli nám začíná Advent, doba čtyř týdnů do Štědrého dne. Je to
období plné očekávání a uspokojování. Já bych byla velmi ráda, abychom dobu adventu i u
nás ve Tmani využili nejen ke shánění dárečků pod vánoční stromeček, ale abychom se také
zastavili a zavzpomínali, co se nám v tom roce podařilo a co nikoliv, a abychom si našli čas
posedět s přáteli. Především to má být ale čas věnovaný našim dětem. Tuto klidnou a
pohodovou dobu si zaslouží každý z nás – vždyť všichni víme, že Vánoce jsou nejkrásnější
svátky v roce. Přeji vám, aby se letošní Advent vydařil ke spokojenosti nás všech.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Obecní úřad ve Tmani a příspěvková organizace Obce Tmaň Základní škola a
Mateřská škola Tmaň srdečně zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a
Slavíků v předvečer první adventní neděle na

V . s l a vn o s t n í r o z s ví c e n í
vá n o č n í h o s t r o m u ve T ma n i ,
které se letos opět uskuteční v areálu Kulturního domu ve Tmani

v sobotu 26. listopadu 2016 od 17,00 hodin.
•
•
•
•

Pro návštěvníky je připraven bohatý program:
Divadelní představení v provedení žáků základní školy o narození Ježíška.
Koledy s živou hudbou a živá zvířátka u betlému.
Jako host zazpívá bývalá žákyně základní školy Aneta Špačková.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první svíce na adventním věnci
starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.

Doporučujeme návštěvníkům přinést si vlastní vydlabané jablíčko
a čajovou svíčku, aby si mohli pod tmaňským rozsvíceným vánočním
stromem vyslovit své vlastní přání.
Malé občerstvení pro zahřátí návštěvníků bude zajišťovat SDH Tmaň.
Občerstvení pro děti bude zdarma.
Vstupné dobrovolné – takto získané finanční prostředky
budou použity na nákup učebních pomůcek tmaňské školy.
Na bohatou účast se těší pořadatelé!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí dne 19. září 2016
V pondělí dne 19. září 2016 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. na
dalších stránkách přinášíme základní materiály z tohoto jednání – zápis č. 5/2017,
zprávu z Rady obce a usnesení.
Zápis č.5/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 19. 9. 2016
od 19.00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
Přítomno:
Omluveni:

11 zastupitelů (Petra Reková příchod v 19:50 hodin) + 11 občanů
Jaroslav Karmazín, Mgr. Miroslava Kepková, Mgr. Hana Laňová,
Roman Sudík

Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň, a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce
pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
Seznámil přítomné s navrženým programem:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Kontrola usnesení VZZO
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva z rady obce
7. Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení
8. Smlouva o dílo s dodavatelem výtahu v domě č. p. 178
9. Výše úhrady za zřízení věcného břemene
10. Financování výstavby nově infrastruktury v Louníně
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení
Hlasování o programu
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Martina Ježková a Mgr. Pavel
Pavlásek st.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
Do návrhové komise byli zvoleni Martina Ježková a Mgr. Pavel Pavlásek st.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jan Plátěnka a Slavomír Malík.
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 8. srpna 2016
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K bodu 4.
Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesl Jiří Eschner, předseda výboru.
K bodu 5.
Zprávu finančního výboru přednesl Mgr. Pavel Pavlásek st., hlavním bodem byl
rozbor hospodaření obce za předchozí měsíce.
K bodu 6.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, jejíž hlavní
body byly:
• úhrada za zřízení věcného břemene v ulici Travnatka;
• nabídka na odkup pozemku p. č. 338/5 v k.ú. Tmaň;
• jednání s majiteli pozemků na Louníně (p. č. 586/2, 586/3, 586/7, 606/1);
• žádost o zbudování technické a dopravní infrastruktury v ulici Gregoryho;
• rozbory vod z místních studní;
• nákup kontejnerů;
• zaměření chodníků v ulici Dlážděná a K Lounínu a návrh úpravy dopravní
situace na křižovatce ulic Dlážděná a K Sídlišti;
• workshop dne 20. – 23. října 20216.
K bodu 7.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. navrhl členy hodnotící komise pro
„Kompletní výměnu výtahu v domě č. p. 178 ve Tmani": Jan Plátěnka, Antonín Kiml,
Pavel Pavlásek ml., Martina Ježková, Petra Vinšová.
Hlasování o návrhu členů hodnotící komise
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jmenovalo hodnotící komisi pro „Kompletní výměnu výtahu v
domě č. p. 178 ve Tmani" ve složení Jan Plátěnka, Antonín Kiml, Pavel Pavlásek ml.,
Martina Ježková, Petra Vinšová.
Pan Eschner navrhl změnu programu
Hlasování o změně programu
Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu pořadí bodů programu zasedání.
8. Financování výstavby nově infrastruktury v Louníně.
9. Smlouva o dílo s dodavatelem výtahu v domě č. p. 178.
10. Výše úhrady za zřízení věcného břemene.
11. Diskuse.
12. Závěr a usnesení.
V 19:50 hodin dorazila paní Petra Reková.
K bodu 8.
Financování výstavby nové infrastruktury v Louníně
Hlasování o smlouvě o dílo
Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva.
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20:15 přerušeno veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Během přerušení probíhalo jednání hodnotící komise.
21:06 pokračování veřejné zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 9.
Smlouva o dílo s dodavatelem výtahu v domě č. p. 178.
Hodnotící komise doporučuje výběr nejvhodnější nabídky:
• Otis, a.s.
623 000,- Kč bez DPH;
• Bříza výtahy s.r.o.
720 000,- Kč bez DPH;
• Výtahy Voto Plzeň
746 000,- Kč bez DPH.
Hlasování o výběru nejvhodnější nabídky:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvhodnější nabídku firmy Otis, a.s., za 623 000,Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce ukládá uzavřít s firmou Otis, a.s. smlouvu o dílo a
dále dodatek ke smlouvě o prodloužení záruky.
K bodu 10.
Výše úhrady za zřízení věcného břemene
Hlasování o výši úhrady za zřízení VB:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
ZO schvaluje minimální výši úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích obce
500Kč/bm nebo m2.
K bodu 11.
Diskuse:
• Pan Josef Sakáč – žádost o prodloužení provozní doby tělocvičny do 21:00 hod.
a o snížení poplatku za pronájem tělocvičny;
• Pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. – bude projednáno s ředitelkou ZŠ a MŠ Tmaň.
K bodu 12.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. předal slovo předsedkyni návrhové
komise paní Martině Ježkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo
hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil
starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek Ml. jeho jednání za ukončené.
Zprávu z Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Od posledního pravidelného veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
13. června 2016 na Louníně, proběhly celkem čtyři schůze Rady obce a jedno
mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavní témata na jejich programu
byla tato:
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Rada obce se seznámila s výsledky kontroly hospodaření ZŠ. Současně vzala na
vědomí informaci paní ředitelky Mgr. Růženy Kybikásové o možných potřebách
školy v souvislosti s inkluzí v oblasti základního vzdělávání. Tyto skutečnosti si
totiž mohou v budoucnu vynutit stavební úpravy a související náklady. Jedná se
především o úpravy sociálního zařízení a zajištění bezbariérového přístupu.
Zároveň je ale na úrovni obvodu ORP Beroun zpracováván ve spolupráci s MAS
Karlštejnsko, jejíž je obec členem, tzv. místní akční plán školství. Vytváření MAP
působí zatím dosti nepřehledně. MAP by ale měl posloužit jako podklad pro
čerpání dotací pro ZŠ a MŠ v rámci IROP v následujícím období. Ve spolupráci
s vedením ZŠ proto byly formulovány záměry v oblasti investic v areálu ZŠ a MŠ.
Rada obce projednala také důvody, pro které byla navrhována úhrada za zřízení
věcného břemene a na ulici Travnatka ve výši 60 000,- Kč, která nebyla
zastupitelstvem obce schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v Louníně 13. června 2016. Následně doporučila částku ke schválení a ta pak
také na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 8. srpna 2016 skutečně
schválena byla. Na dalších zasedáních pak Rada obce vzala na vědomí, že
požadovaná výše úhrady za zřízení věcných břemen bude projednána a
schválena na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Rada obce se také seznámila s nabídkou na prodej pozemku p.č. 338/5 v k.ú.
Tmaň za cenu 480 000,- Kč od advokátní kanceláře Soják a Riesner. Pozemek se
nachází pod čističkou odpadních vod. Rada obce nabídku odmítla, záhy nato si
však majitel pozemku vynutil úpravy v umístění pozemku v rámci pozemkových
úprav.
V červenci také proběhlo jednání majitelů pozemků p.č.586/2, 586/3 586/7 a
606/1 v k.ú. Lounín o způsobu financování výstavby infrastruktury v lokalitě. Na
jednání byly navrženy hlavní rysy navrhované plánovací smlouvy, která by měla
vzájemné závazky a povinnosti obce a vlastníků pozemků definovat. Tento návrh,
zpracovaný v dopise Mgr. Jiřího Špota byl však na veřejném zasedání
zastupitelstva obce konaném 8. srpna 2016 zamítnut s tím, že zastupitelstvu obce
bude v budoucnu předložen návrh smlouvy. Na zasedání Rady obce byly
podmínky smlouvy projednány následně dvakrát a výstupy jsou zapracovány
v dalším emailu Mgr. Špota, který byl zastupitelům zaslán. Zamýšlená koncepce
plánovací smlouvy Vám bude dnes předložena k projednání. Také proto byli na
dnešní zasedání pozváni vlastníci pozemků.
Obci Tmaň byla také doručena žádost pana Cholevy na zbudování technické a
dopravní infrastruktury v ulici Gregoryho. Rada obce se s žádostí seznámila a
starosta informoval Radu obce, že budou prověřeny další skutečnosti na
jednáních s odborem dopravy a Stavebním úřadem Králův Dvůr. Jisté však je, že
situace v ulici Gregoryho bude vyžadovat vypracování další plánovací smlouvy.
Během léta byly také odebrány vzorky vody z některých obecních studní a
z pramene Havlíčkově Mlýně. Prvotním motivem byla snaha ověřit existenci
vodního zdroje, který by posloužil pro případ krizových situací. Výsledky rozborů,
které jsou dostupné na stránkách obce, však ukázaly, že tyto zdroje nejsou
využitelné jako zdroje pitné vody. V plánu je prověřit ještě dvě studny, a to studnu
na návsi a studnu při silnici nad Havlíčkovým mlýnem
Potřeba zdroje vody se projednávala i v souvislosti s provozem kompostárny, jenž
je nedostatkem vody silně poznamenáván. Možné řešení – nákup železniční
cisterny, však nebylo, alespoň prozatím přijato s tím, že budou prověřovány jiné
možnosti.
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Rada také vzala na vědomí výkaz plnění rozpočtu a výkaz zisků a ztrát Obce
Tmaň a DSO Mikroregionu Klonk. Dále Rada obce schválila rozpočtové změny č.
7, 8, a 9.
• Během jara letošního roku ukázala intenzita užívání svozové techniky – vozidla
Multicar M 27 jednoznačně na potřebu nákupu dalších kontejnerů. Rada obce
projednala možnosti nákupu a tři kusy kontejnerů na biologický odpad byly
objednány u výrobce Pilnajcont v Roudnici n. Labem. Počítáme s tím, že jeden
kus kontejneru by byl k dispozici v zahrádkářské osadě v zámecké zahradě, jeden
by byl umístěn na jiném vhodném místě v obci a jeden by zůstával na vozidle pro
práce v obci.
• V průběhu léta bylo zadáno zaměření chodníků v obci v ulicích Dlážděná a
K Lounínu, aby mohla být podána žádost o bezúplatný převod z majetku
Středočeského kraje na Obec Tmaň. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce
konaném 8. srpna 2016 bylo podání žádosti schváleno a nyní jsou již k dispozici
geometrické plány pozemků pod chodníky. Celé zaměření a vyhotovení
geometrických plánů se stihlo v termínu před vyložením nového operátu
katastrální mapy intravilánu obce, takže zjištěné polohy budou již součástí nové
mapy. Obec nyní bude formulovat text žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný
převod.
• Na jaře a v létě tohoto roku obec obdržela celkem tři žádosti o řešení přístupu
k bytovým domům 143, 145 a 147, stékání vody z komunikace a parkování
v prostoru mezi ulicí Sídliště a těmito domy. Rada obce souhlasila se zřízením
dalších parkovacích míst. Další problémy budou řešeny postupně, zřejmě v
následujícím týdnu budou nově upraveny kanálky v místech sjezdů a napojení na
silnici v ulici Sídliště.
• Tyto problémy ukazují mimo jiné na potřebu širšího řešení prostoru centra. To
bude tématem workshopu, který by se měl uskutečnit ve dnech 20. až 23. října
2016. Na závěr workshopu by měla proběhnout prezentace prací účastníků i
s hodnocením odborné komise. Domnívám se, že my zastupitelé bychom se měli
zúčastnit všichni, protože nakonec my budeme vybírat řešení, které bude
zapracováno do stavebních projektů a komentáře hodnotitelů budou stejně cenné
jako samotné návrhy. Připomínám, že o zmíněném víkendu proběhnou také
oslavy TJ VČS a především slavíme posvícení. Práce, vzniklé na workshopu
budou následně vystaveny.
• Minulý týden byl také obci předán návrh úpravy dopravní situace na křižovatce
ulic Dlážděná a K Sídlišti u ZŠ. Návrh bude ještě s návrhy jiných dopravních
opatření předložen k posouzení Policii České republiky a pak projednán
s odborem dopravy Městského úřadu Beroun. Pokud nebude třeba stavební
řízení, lze pak zadat realizaci.
Děkuji za pozornost.

I.

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 19. září 2016
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního výboru panem Jiřím Eschnerem;
2) zprávu kontrolního výboru přednesenou členem kontrolního výboru panem
Mgr. Pavlem Pavláskem st.;
3) zprávu finančního výboru přednesenou jeho předsedkyní paní Mgr. Hanou
Laňovou;
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II.

III.

IV.

4) zprávu z rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Složení hodnotící komise pro posouzení nabídek ve složení: Mgr. Pavlem
Pavláskem ml. – předseda komise, členové: Jan Plátěnka, Antonín Kiml,
Ing. Martina Ježková, Petra Vinšová; náhradníci: Mgr. Hana Laňová, Josef
Sakáč, Ing. Petra Foltýnová, Zdeněk Vinš, Roman Sudík.
2) Jako nejvhodnější nabídku na kompletní výměnu výtahu v domě č.p.178
nabídku firmy Otis a.s., IČO: 423 24 254 ve výši 623 000,- Kč bez DPH.
3) Předloženou „Smlouvu o dílo“ s firmou Otis a.s., IČO: 423 24 254 na
kompletní výměnu osobního výtahu v domě č.p.178 ve výši 623 000,- Kč
bez DPH.
4) Minimální výši úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích obce
500,- Kč/bm nebo m2.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Vypracovat ve spolupráci s vlastníky pozemků p. č. 586/2, 586/3, 586/7 a
606/1 v k. ú. Lounín a právníkem obce Mgr. Špotem návrh plánovací
smlouvy, ve kterém budou zapracovány tyto povinnosti a závazky:
• Obec se zaváže zbudovat technickou a dopravní infrastrukturu
k určitému datu od podpisu plánovací smlouvy
• Vlastníci pozemků se zaváží převést na obec potřebné části
pozemků tak, aby obec mohla zadat vypracování projektové
dokumentace a výstavbu infrastruktury na obecních pozemcích
• Vlastníci pozemků se zaváží poskytnout obci prostředky na úhradu
nákladů projektové dokumentace a výstavby infrastruktury.
Poskytnutí prostředků bude naplánováno a provedeno tak, aby
výdaje nebyly hrazeny z prostředků schváleného rozpočtu obce.
• Vlastníci pozemků budou ručit za své závazky svými pozemky, resp.
dispozičním právem k nim.
2) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce.
3) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů, a na případné negativní poznatky včas reagovat.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
1) projednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Tmaň Mgr. Růženou Kybikásovou změnu
provozní doby tělocvičny do 21:00 hodin;
2) uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na kompletní výměnu osobního výtahu
v domě č.p.178 s firmou Otis a.s. na zakoupení monitorovacího zařízení
REM, příplatek za systém REM a prodlouženou záruku (120 měsíců) činní
25 000,- Kč bez DPH.

Kvalita vody v obecních studních
Na konci měsíce června a počátkem července byly odebrány vzorky ze čtyř obecních
studní – Havlíčkův Mlýn – pramen u potoka, Lounín – studna na návsi u rybníka,
Chaloupky – u č.p. 77 a Chaloupky – paní Sarvašová. Prvotním motivem byla snaha
ověřit existenci vodního zdroje, který by posloužil pro případ krizových situací.
Výsledky rozborů jsou dostupné na webových stránkách obce a byly otištěny
v zářijovém vydání OBZORU. Začátkem října bylo provedeno hodnocení kvality pitné
vody ve studni na návsi – výsledek rozborů je na následujících stránkách a na
internetových stránkách Obce Tmaň.
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Památka zesnulých
V letošním roce připadá Památka zesnulých na středu 2. listopadu 2016. Je tradicí
v naší zemi, že ve dnech od předcházejícího do následujícího víkendu kolem tohoto
data (jež shodou okolností letos připadá na polovinu týdne) navštěvujeme hřbitovy,
kde úpravou hrobů – položením květin a zapálením svíček budeme vzpomínat na
naše předky – nejbližší z rodiny, přátele a známé, kteří již zakončili svůj život.
Setkáme se tam s našimi přáteli a známými a naše pozornost je poněkud více, než je
to obvyklé ve zbývajících dnech kalendářního roku, zaměřena na myšlenky, které
nám připomínají omezenost naší pozemské pouti.
Rada obce a komise ochrany veřejného pořádku a životního prostředí upozorňují
všechny návštěvníky hřbitova ve Tmani, kteří přijedou do těchto míst osobním autem
– ať už se bude jednat o naše občany, nebo o ty, kteří přijedou z větší dálky – na
dodržování dopravních předpisů při parkování v prostorách kolem hřbitova
v souvislosti se zkomplikovanými podmínkami a omezenými možnostmi pro tyto
účely v těchto místech při současném provozu na příjezdových komunikacích. Pěší
by měli dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu v bezprostředním okolí areálu
tmaňského hřbitova a zajistit si tak bezpečnost nejen svou vlastní, ale i bezpečnost
doprovázejících dětí a starších osob.
Obec Tmaň děkuje všem účastníkům silničního provozu – řidičům a chodcům – za
vstřícnost, vzájemné porozumění a bezpečnost na komunikacích v prostoru hřbitova
ve Tmani v době letošních Dušiček.
Jan Plátěnka, místostarosta obce Tmaň

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje konané 7. – 8. října 2016
Výsledky hlasování za územní celek Tmaň:
Počet okrsků
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
% platných hlasů
číslo

2
12
30
32
34
37
41
43
52
67
72
78
82

1
901
278
30,85
277
269
97,11

Kandidátní listina
název

Platné hlasy

Občanská demokratická strana
ČSSD
ANO 2011
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KSČM
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED
Koalice SPD a SPO
Česká pirátská strana

Ostatní strany hlasy neobdržely.
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celkem

v%

38
42
78
7
21
42
1
3
7
2
6
12
10

14,12
15,61
28,99
2,60
7,80
15,61
0,37
1,11
2,60
0,74
2,23
4,46
3,71

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 7. - 8. 10. 2016 a 15. - 16. 10. 2016
Výsledky hlasování v obci Tmaň
1. kolo
1
901
277
30,74
277
262
94,58

Počet okrsků
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
% platných hlasů
číslo

1
*2
3

+4
5
6
7
8

2. kolo
1
901
145
16,09
145
141
97,24

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly

Volební strana

Navrhující
strana

Polit.
příslušnost

Hampl Petr PhDr.
Ph.D.
Oberfalzer Jiří
Holásek Jan Mgr.
LL.M.

APAČI
2017
ODS
KDUČSL+SZ+N
est.
ANO 2011
ČSSD
TOP+STA
N
KSČM
HOZK

APAČI
2017
ODS
Nestran.

APAČI
2017
ODS
BEZPP**

12

X

4,58

X

50
26

55
X

19,8
9,92

39,00
X

ANO 2011
ČSSD
TOP 09

ANO 2011
ČSSD
BEZPP**

80
35
15

86
X
X

30,53
13,35
5,72

60,99
X
X

KSČM
HOZK

KSČM
BEZPP**

42
2

X
X

16,03
0,76

X
X

Stibal Bohumil
Peřina Jiří Dr. Ing.
Trč Tomáš prof.
MUDr. CSc., MBA
Matyáš Miroslav Bc.
Hroník Jiří Ing.

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát

Počty hlasů
1. kolo 2. kolo

% hlasů
1. kolo
2. kolo

**) bez politické příslušnosti

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou
zprávu, že v pondělí dne 10. října 2016 zemřel náhle ve věku 53 let pan Karel
Závora. S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu
rodinném.
Čest jeho světlé památce!
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
spolu s dokumentací základní a mateřské školy 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
V pondělí 19. září nás v Kulturním domě ve Tmani přivítal Krejčík Honza s
Látanými příběhy společně se svými kamarády za Šitíčka – jehličkou Bělou,
špulkou Mirkou, knoflíkem Bédou, zavíracím špendlíkem Nesmyslíkem a
pošťákem Tomem. Společně jsme si zazpívali, protáhli svá těla a zatancovali si.
Především jsme se ale hodně nasmáli. Představení se nám všem moc líbilo.
V týdnu od 17. října jsme si ve školní jídelně připomněli, že rok 2016 je vyhlášen
Organizací spojených národů Mezinárodním rokem luštěnin. Proč? Luštěniny jsou
celosvětově životně důležitým a cenově dostupným zdrojem rostlinných proteinů.
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Jako součást zdravého jídelníčku pomáhají při prevenci diabetu,
kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Luštěniny jsou zdravé, výživné, levné, a
pokud se správně připraví, tak, i velice chutné. Přes všechny tyto výhody Češi
v jejich konzumaci pořád zaostávají. Do jídelníčku proto zařadíme více
luštěninových pokrmů a děti seznámíme s druhy luštěnin použitých při jejich
přípravě.
V průběhu měsíce října byl možno ve školní jídelně jednou týdně ochutnat menu
evropské kuchyně. Jsme rádi, že do naší jídelny přijal pozvání kuchař pan
Křivohlavý z firmy Bidvest, který zde 11. října představil španělskou kuchyni.
Můžeme vás ujistit, že dětem chutnalo!
Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. září si pro nás vyhradil svůj čas pan Tomáš
Kvasnička z Autoškoly Zavadilka, který celé dopoledne věnoval tomu, abychom
se uměli na chodnících a silnicích chovat bezpečně a neohrožovali na zdraví
nejen sebe, ale i ostatní. Hry, křížovky, kvízy, filmy, bezva povídání, ale i troška
zkoušení například z křižovatek, tak probíhala super výuka dopravní výchovy u
nás ve IV. a V. třídě. Panu Kvasničkovi moc děkujeme.
Ve čtvrtek 29. září 2016 se vypravili žáci III. třídy na exkurzi do Státního archivu v
Berouně, kam je pozvala maminka našeho spolužáka Jonáška, paní Šmídová,
která zde pracuje. Celé dvě hodiny se dětem věnovala spolu s panem ředitelem
Topinkou. Připravili si pro ně spoustu zajímavých informací a ukázek vzácných
pergamenů a mincí. Děti si mohly prohlédnout prostory archivu, kam se nikdo jiný
podívat nemůže a také si mohly vyzkoušet praktické dovednosti, které musí
zvládnout správný archivář. Na závěr byly odměněny drobnostmi na památku od
paní Šmídové a sladkostmi v podobě ducha archivu. Všem dětem se tato exkurze
moc líbila a už teď se těší na další spolupráci s paní Šmídovou, které patří velký
dík za krásné dopoledne. Děkujeme.
Ve čtvrtek 6. října 2016 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu ve Tmani v přístavbě Kulturního domu ve Tmani vítání do života
nejmladších občánků naší obce. V tento pro ně slavný den je svým vystoupením
v rámci slavnostního obřadu přivítali také žáci a žákyně naší školy. Všichni jim do
života přejeme jen to nejlepší!
Prodejnu ALBERT určitě všichni znáte. Ale co možná nevíte, je fakt, že při tomto
obchodním řetězci funguje nadační fond Zdravá 5. Zdravá 5 je unikátní
celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na
zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5
seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se
zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému
přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
Lektorka tohoto fondu paní Vladimíra Malíková nás navštívila již podruhé. Velmi
zábavnou formou znovu seznámila děti se zdravými potravinami a správně
složeným jídelníčkem, protože správné stravování je základem zdraví každého
člověka. Jestli nevíte co je to tzv. výživový talíř, proč máme jíst luštěniny a
nemáme jíst cukr, zeptejte se Vašich dětí. Určitě Vám správně odpoví.
Firma SOME CZ s.r.o., Zámecký dvůr Všeradice vyhlásila v září výtvarnou soutěž
„Jak vypadá Všerad“. Pro naše výtvarné šikuly to byla výzva. Žáci 3. - 5. ročníků
se pustili do práce a zapojili svou fantazii. Podob bylo nepřeberně, ale do finále
byly vybrány obrázky z těch nejlepších z různých škol. O to více nás potěšilo
oznámení, že nejlepší obrázky měla právě naše škola. Za úplně vítězného pak byl
oceněn Všerad od Terezky Kučerové a Nikolky Tilichtrové z V. třídy. V pátek jim
dárky v podobě kreslících potřeb osobně přijel předat Ing. Bohumil Stibal, ředitel a
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jednatel společnosti SOME Všeradice. Pro ostatní zúčastněné, tzn. pro všechny
žáky III., IV. a V. třídy přivezl volnou vstupenku do Plaveckého areálu Laguna v
Berouně. Všechny práce jsou vystaveny v galerii M.D. Rettigové ve Všeradicích.
My se těšíme na další soutěž ze Všeradic! Prý ta příští bude o vaření, to se nám
bude líbit.
Dne 7. října jsme se sešli s Petrou, tedy paní Kurcovou, která s námi opět zahájila
keramické vyrábění. Už jsme se moc těšili, co krásného si vyrobíme. Zasedli jsme
a byli jako pěna, protože jsme poslouchali, jak budeme při keramice postupovat.
Práce se nám moc líbila a už teď se těšíme na 4. listopadu, kdy si naše výtvory
převezmeme a vyrobíme si zase jiné. Doufáme, že jste všichni na fotografiích na
našich webových stránkách poznali, co jsme vyráběli.
Mateřská škola Tmaň
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme přivítali v naší školce nové děti, které k nám společně
se svými rodiči přišli poprvé, ale i děti, které už do školky chodí. Pro všechny si
paní učitelky připravily maňáskovou pohádku „O koťátku, které zapomnělo
mňoukat". Pozdravit děti přišla i ředitelka školy Mgr. Růžena Kybikásová společně
se starostou obce panem Mgr. Pavlem Pavláskem a kronikářem obce panem
Jaroslavem Horáčkem, předsedou Mysliveckého spolku HORA Tmaň panem
Antonínem Plátěnkou a paní Pavlou Kovačíkovou, která byla přítomna za
akciovou společnost Vápenka Čertovy schody.
V úterý 6. září 2016 si pro děti firma Beko přichystala překvapení v podobě
skákacího hradu na fotbalovém hřišti. Nic nemohlo dětem udělat větší radost.
Spravedlivě se všechny děti na hradě střídaly, a zatímco jedni šplhali a skákali,
druzí hráli hry na hřišti, a dalším se chystala svačinka - popkorn, limonáda a
sušenka.
V pondělí 12. září 2016 se celá školka sešla společně s 1. třídou základní školy
na školním hřišti, aby si děti zasportovaly a vyzkoušely různé sportovní disciplíny.
A tak skákaly v pytlích, koulely medicinbal, věšely kolíčky, kreslily naslepo,
chodily na chůdách, házely do koše a mnoho dalších sportů jako například běh či
skok.
V pondělí 19. září 2016 nás v Kulturním domě ve Tmani přivítal Krejčík Honza se
svými Látanými příběhy. Společně jsme si zazpívali, protáhli svá těla a
zatancovali si. Především jsme se ale nasmáli a představení se nám velmi líbilo.
V úterý 27. září jsme využili slunečného počasí a naplánovali si pěší výlet do
Lipek. Na výpravu jsme se dobře vybavili: vzali jsme si s sebou lupy, kukátka na
hmyz a přírodniny, i vlastnoručně vyrobená kukátka z roliček toaletního papíru.
Předškoláci vzali za ruku malá Koťátka a vyrazili jsme. Po cestě jsme pozorovali
stromy, plody na stromech a další zajímavé věci. V Lipkách přišla na řadu malá
svačinka, a poté jsme se pustili ve dvojicích do badatelské činnosti. Objevili jsme
mnoho hmyzích kamarádů - ploštic, pavouků, mravenců a dalších broučků, ale
pod lupou jsme pozorovali i zvětšený žalud, šípek, listy i jehličí. Před odchodem
jsme si ještě zahráli a proběhli se.
Již několikrát byli naši předškoláci plavat v Laguně Beroun. Postupně získávají
jistotu, začínají zvládat plavecké styly a vůbec dělají veliké pokroky, proto
zaslouží velikou pochvalu.
V týdnu od 17. do 21. října proběhlo ve školce Dýňové vyrábění. S pomocí rodičů,
sourozenců i babiček se nám povedla krásná strašidýlka.
Dne 7. listopadu se můžeme těšit na divadelní představení Skřítek Skříňáček,
které se odehraje v prostorách naší MŠ.

13

T m a ň

v

l i t e r a t u ř e

Český kras XLI/2015
Na začátku letošního roku vydalo Muzeum Českého krasu za podpory akciové
společnosti Velkolom Čertovy schody ve Tmani sborník pro regionální výzkum Český
kras XLI. Jeho obsahem jsou tentokrát témata geologie, speleologie, biologie a
historie.
Příspěvky z geologie se věnují lokalitám v sousedství Tmaně:
• Jiří Kovanda: Měkkýši holocenního ložiska „Měňanské jezero“ západně od
Měňan.
• Jiří Kovanda: Holocenní měkkýši ložiska vápnitých slatin a almů mezi Málkovem a
Suchomasty.
• Jiří Kovanda: Ložisko vápnitých slatin, almů a pěnovců jihozápadně od Litně.
Nás však bude zajímat příspěvek z historie, jehož autorem je Ing. Michal Hejna –
Lomy zdické vápenky na Lejškově a Homoláku.
Autor v úvodu konstatuje, že jednou ze zajímavých oblastí tradičního a později i
moderního vápenictví nalezneme západně od nejzápadnějších výběžků vápenců
Českého krasu ve zdické kotlině. Je to sice území vzdálené od nejbližších ložisek
vápence na vrchu Lejškov u Málkova zhruba 4 km a od kvalitnějších ložisek vápence
v oblasti lomů Homolák a Plešivec jihozápadně Suchomast více než 7 km, ve zdické
kotlině ale byla velká poptávka po vápenci a vápenických produktech. Bylo tomu tak
proto, že v celé západní polovině Čech se vápence ve větším množství nevyskytují a
také proto, že Zdice leží na důležité dopravní trase z Prahy do Plzně. Právě ve
Zdicích navíc odbočuje směr na Příbram a do jihozápadních Čech, kde sice na
Sušicku přeměněné krystalické vápence nacházíme, ale až ve vzdálenosti větší než
100 km. Geografické a geologické důvody proto předurčovaly zdickou kotlinu k tomu,
aby zde výroba vápna probíhala. A nejedná se pouze o Zdice. Poblíž zaniklé obce
Hrachoviště, která ležela v Brdech asi 5 km jižně od Hořovic, se dodnes nachází
zbytky staré selské vápenné pece. V její blízkosti pak můžeme najít úlomky
kotýského vápence, který zřejmě pochází právě z oblasti Homoláku či Lejškova.
Vápenec z těchto ložisek tak byl využíván v selských pecích i v širším okolí Zdic.
Tento příspěvek je zaměřený jak na historii vápenek ve Zdicích, tak i na historii lomů
v západní části Českého krasu, které je zásobovaly surovinou – lomům na
Homoláku, lomu Plešivec, lomu Oujezdce a lomům na Lejškově. Právě lomy na
Lejškově budou asi tmaňáky zajímat nejvíce, protože k nim mají nejblíže.
František Zach charakterizuje Lejškov následovně:
Vrchu, jehož holá strana je obrácena k Borku a Suchomastům, říkají tamní obyvatelé
Lejškov, tmaňští jej nazývají Hora. Severní strana ke Tmani je zalesněná. Vlastní
vrch Lejškov je pokračováním táhlého kopce, odděleného cestou z Málkova do
Tmaně a Lounína. Spisovatel Schaller ve svém německém popisu berounského kraje
z roku 1788 uvádí, že na „holém temeni hory jsou v kameni zřetelně k rozeznání
otisky nohou lidí mladých i starých, koňských kopyt a kravských a ovčích paznehtů“.
Byly to patrně dolíky ve vápencové skále, vyhloubené účinkem dešťové vody.
Ve své práci Michal Hejna se Lejškovem zabývá velmi podrobně a na následujících
řádcích nabízíme našim čtenářům celý jeho text věnovaný lomům na Lejškově:
K těžbě na Lejškově se dochovaly jedny z nejstarších záznamů o těžbě vápence
z okolí Suchomast a Koněprus. Po třicetileté válce se totiž Lejškov stal předmětem
sporu o vlastnictví mezi Točnickým panstvím, kam tehdy patřila i ves Chodouň, a
mezi Tmaňským panstvím. Spor měl rozsoudit v roce 1683 hejtman spojeného

14

panství Zbiroh – Králův Dvůr – Točník, Zikmund Ignác de Bois. Jedním z argumentů
dokládajících vlastnictví Zbirožského panství bylo to, že obyvatelé Chodouně od
nepaměti lámali na Lejškově kámen a prodávali z něj pálené vápno, „ježto kdyby týž
vrch vlastní Tmaňský byl, muselo by o takové štědrosti se pochybovati“.
Vápenec byl těžen hlavně pro výrobu vápna, stavební účely a pro štěrk na výstavbu
a opravy cest a silnic. Významným odběratelem vápence z lejškovských lomů se stal
po roce 1850 zdický cukrovar. Po této selské těžbě nám do dnešních dnů zůstal 60
m dlouhý a 8 m vysoký stěnový lom ležící asi 500 m severně od Málkova a hlavně
soustava lomových stěn vysokých do 8 m, nacházejících se 500 severozápadně od
Málkova.
Pro průmyslovou těžbu bylo ložisko vápenců na Lejškově otevřeno počátkem
dvacátého století v souvislosti s výstavbou vápenky ve Zdicích. V roce 1912 zde bylo
vystavěno skladiště dynamitu. Skladiště bylo dřevěné s měděným kováním dveří,
podlaha byla kryta plátěnou plachtou. Okolo skladiště byl zbudován násep z hlíny.
Dále bylo skladiště vybaveno hromosvodem, teploměrem a výstražnými tabulkami
týkajících se přístupu ke skladišti a zákazu kouření. V té době už byl na firmu uvalen
konkurz a později převzala lomy firma C. Wedell a spol., která v lomu buduje v roce
1916 kovárnu a strojovnu.
Po roce 1918 kupuje lomy na Lejškově a Homoláku i vápenku ve Zdicích Škoda
Plzeň, aby měla vlastní zdroj vápna pro výrobu oceli. Doprava vápence probíhá až
do dvacátých let dvacátého století koňskými povozy, než byla v roce 1925 dána do
provozu 4,5 km dlouhá část lanové dráhy spojující lomy na Lejškově a Zdickou
vápenku. Nakládací stanice lanové dráhy se nacházela u silnice ze Suchomast do
Zdic a sloužila i pro vápence z Homoláku, který sem byl přivážen nákladními
automobily. Pro snazší dopravu vápence od lomu na nakládací stanici zažádaly
Škodovy závody o povolení ke zbudování lanové výtahové dvojkolejné dráhy.
Povolení bylo vydáno v roce 1927 s podmínkou, že bude svážná sloužit výhradně
k dopravě vápence a jízdě dělnictva bude zakázána. V té době se na Lejškově
nacházejí již tři lomy. Vzhledem k tomu, že se nacházely v těsném sousedství, byly
všechny vedeny jako lom Lejškov a navzájem odlišeny byly pouze římskými
číslicemi. Nejstarší, stěnový lom č. I, ležící mírně stranou od ostatních, byl v té době
již pravděpodobně opuštěný. Druhým nejstarším lomem v oblasti byl stěnový lom č. II
(Starý lom). Jižně od něj pak byl otevřen stěnový lom č. III (Nový lom). Lanová dráha
měla sloužit k dopravě vápence z lomu č. II a procházela částí lomu č. III. Tato
dvojkolejná lanová výtahová dráha byla uvedena do provozu v roce 1929.
V roce 1928 dostávají Škodovy závody povolení k otevření dalšího, již čtvrtého lomu.
Jednalo se o jámový lom otevřený mezi lomy č. II a č. III. Jelikož báze jámového
lomu č. IV ležela ve stejné nadmořské výšce jako báze lomu č. III. byla mezi oběma
lomy vyražena ihned po dokončení otvírky lomu č. IV dopravní štola. V roce 1928
byla také pro potřeby lomu přistavěna další strojovna, tentokrát s naftovým motorem
Škoda diesel a s kompresorem.
Jako poslední byl na Lejškově otevřen lom č. V. Jednalo se stěnový lom ležící asi
100 m východně od lomu č. II. Z lomu č. V byla dopravována surovina k nakládací
stanici lanovky po svážné z roku 1929. Sousední lom č. II sloužil pro ukládání
skrývky a výklizů. Vachtlův Soupis lomů udává k roku 1949 vybavení lomu
lokomobilou 16 HP, naftovým motorem 40 H“, kompresorem (1,5 cbm.min-1) a 2
vrtnými kladivy. Při 20 zaměstnancích pak roční produkce dosahovala 500 – 600
vagónů, což byla pouhá třetina historicky nejvyšší roční produkce lomů. V roce 1953
byly lomy společně se zdickou vápenkou začleněny do národního podniku
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Pragocement a těžba na Lejškově začala být utlumována. Definitivně utichla v roce
1956.
Zajímavou etapu těžby vápenců na Lejškově mohl tvořit projekt cementárny Lejškov,
který byl vypracován v šedesátých letech dvacátého století. Bez bližších informací
pouze s odkazem na to, že v roce 1969 byl tento projekt ukončen, se o něm zmiňuje
v knize Velký příběh, 120 let Králodvorské cementárny Láník (2009).
Každému, kdo by se chtěl dozvědět o Českém krasu více, doporučujeme prostudovat
si ročenku Český kras. Ročenka 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. Zmiňovaný
41. ročník časopisu Český kras s příspěvkem Ing. Michala Hejny o zdické vápence a
těžbě na Lejškově je k sehnání v pokladně Muzea Českého krasu v Berouně na
Husově náměstí 87 za velmi příznivou cenu 60,- Kč. Není však třeba ani
zdůrazňovat, že je třeba si pospíšit, aby na vás ještě nějaké to číslo zůstalo.

I n f o r m a č n í
•
•
•

•
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v obvyklém termínu
– tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. listopadu 2016 v 16:30 hodin.
Informace o mších sv. konaných v kostele sv. Jiří ve Tmani jsou publikovány na
webových stránkách Obce Tmaň www.obectman.cz v záložce „Církev
římskokatolická“.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák v neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.
Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v listopadu 2016 konají
ve středu 2. listopadu 2016 v 17:00 hodin spojené se vzpomínkou na
zesnulé a v neděli 20. listopadu 2016 také v 17:00 hodin.
Pravidelná setkání Světlušek jsou z technických důvodů vždy ve čtvrtek od 14:00
do 15:30 hodin.
Co nás čeká v prosinci: Bohoslužby v neděli 4. prosince 2016 v 17:00 hodin;
v neděli 18. prosince 2016 se bude ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani od
16:00 hodin konat koncert dětské lidové muziky NOTIČKY; v sobotu 24. prosince
2016 na Štědrý den bude nejprve v 14:00 hodin dětská bohoslužba a ve 24:00
hodin tradiční půlnoční bohoslužba. Srdečně zveme!

Oslavy 90 let Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Ve středu 28. září 2016 na Den české státnosti se v deset hodin dopoledne otevřely
dveře Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani pro
všechny návštěvníky oslav 90 let založení této v okolí ojedinělé stavby velké kulturní
hodnoty.
Mezi prvními jsme přivítali pana starostu Mgr. Pavla Pavláska, který byl tak laskav a
převzal společně s biskupem doc. ThDr Davidem Tonzarem, Th.D. záštitu nad celou
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akcí. Mezi dalšími byli také pan Jaroslav Šimek, pan Bohumil Stibal a po nich
přicházeli další a další hosté.
Paní farářka Mgr. Růžena Adamová všechny vřele přivítala. Připomínkou na otevření
sboru před 90 lety bylo shromáždění všech zúčastněných před hlavním vchodem.
Tady se také připravily děti (Světlušky), které zazpívaly a přednesly zdravici, ve které
vyjádřily svůj vztah ke sboru (ve kterém se pravidelně každý týden scházejí) a
vyslovily v ní své i naše přání, aby dostal sbor novou střechu a fasádu.
Po tomto zahájení se návštěvníci již ve vstupní hale dozvěděli něco z historie sboru,
mohli zde shlédnout výstavu dobových fotografií, dokumentů i prací dětí. Velký
prostor je věnován zakladateli CČSH na Tmani Antonínu Koulovi, protože hlavně
jeho iniciativou vznikla tato velkolepá stavba.
Část výstavy je věnována legionářům, kteří měli velký podíl na budování českého
státu a také na vzniku Církve československé husitské. Právě jim a českému králi
Jiřímu z Poděbrad je zasvěcen tmaňský sbor, jak je zaznamenáno v kronice církve.
Po prohlídce výstavy se děti vydaly do zahrady věnovat svým aktivitám, zatímco
dospělí mohli vyslechnout zajímavou přednášku pana Mgr. Tomáše Jakla z
Vojenského historického ústavu v Praze věnovanou právě legionářům s názvem
„Legionáři a jejich význam při vzniku Československa".
Za pěkného počasí si na zahradě děti samy zkusily postavit vlastní sbor z
opravdového stavebního materiálu. Jejich pracovní nadšení bylo možná srovnatelné
s tím dospělým před devadesáti lety. Však se také snažily, aby byla stavba co
nejvěrohodnější a neustále se dívaly na originál. Nezapomněly ani na věž s kalichem
a křížem, na řemdih a paní farářku za stolem Páně. Ti, kteří se chtěli věnovat
intelektuálnější činnosti, skládali mezi tím z dílků puzzle černobílou podobu budovy z
fotografie z roku 1926. I to se nakonec podařilo. Po společném focení a sladké
odměně se děti přidaly k dospělým a společně jsme v tichosti všichni došli k pomníku
obětí první a druhé světové války. Průvod vedla paní farářka Mgr. Růžena Adamová.
Počet zúčastněných nás opravdu potěšil. I děti si uvědomily vážnost této chvíle při
vzpomínce na pro ně sice dávnou dobu, rodiče a ostatní jim vysvětlili, jak je pro nás
všechny důležité nezapomenout na útrapy válek a statečnost lidí při vzniku a obraně
našeho samostatného státu.
Paní farářka a pan starosta pronesli pár slov, zazněla státní hymna a Otčenáš,
děvčata položila k pomníku květinu a pan starosta zapálil svíčku. Památku jsme uctili
minutou ticha. Byli přítomni též muži v uniformách z obranných složek, což ještě
umocnilo důstojnost této akce.
Poté jsme se rozešli na oběd a pohoštění, abychom se opět sešli při komentované
prohlídce sboru a na výstavě.
Následovalo dětské představení - hra O Karlu IV., které přilákalo spoustu diváků a to
nejen z řad rodičů. Děti byly moc šikovné a sklidily velké ovace. Hra byla nejen
poučná, ale i vtipná a tak si přišli na své i malí diváci.
Houslistka Kristýna Kolářová, nejen krásná, ale i velmi talentovaná mladá dáma, nás
naladila na vážnější notu svým přednesem z díla Johanna Sebastiana Bacha.
Odpoledne oslav vyvrcholilo bohoslužbou za přítomnosti duchovních, kterou vykonal
biskup pražský David Tonzar. Spolusloužila sestra farářka Mgr. Růžena Adamová,
Hana Tonzarová (manželka pana biskupa), Jaroslav Mencl. Zdický smíšený sbor pod
vedením sbormistryně Mgr. Martiny Rajtmajerové s klavírním doprovodem Kateřiny
Medové již tradičně krásně hudebně orámoval slavnostní bohoslužbu a ta se i tímto
stala neopakovatelným zážitkem.
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Po velmi pěkném kázání pana biskupa, které oslovilo i lidi bez vyznání, byly pokřtěny
tři tmaňské děti, které jsou se sborem velmi silně propojeny, a doufáme, že se jednou
budou také podílet na péči o něj.
Hudební dárek nakonec všechny jazzově pohladil po duši. O to se postarali
saxofonista Bedřich Šmarda (sólový hráč a člen Melody Makers Ondřeje Havelky) a
pianista Stanislav Mácha (dlouholetý člen Illustratosphere Dana Bárty).
Pak se již zábava přesouvala z budovy na zahradu, ze zahrady do kanceláří a do
haly, jak kdo chtěl. Povídalo se a popíjela káva, čaj a pojídali různé dobroty a nálada
byla vřelá a přátelská. Končilo se pozdě večer, ale hřejivý pocit ze společného
setkání se jistě nevytratil ještě dlouho.
Věříme, že i pro Vás to byl krásně prožitý den.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za pomoc s celou velkou a náročnou akcí. Bez
Vás a Vaší podpory by to nebylo možné. Panu starostovi a panu biskupovi děkujeme
za poskytnutí záštity nad akcí. Všem účinkujícím obrovský dík za úžasný výkon a
také za to, že hráli a zpívali bez nároku na honorář. Děkujeme také panu Šilhavému
za zajištění přednášky pana Mgr. Tomáše Jakla z VHÚ, tisk pozvánek a
zrestaurování tkaniny s výšivkou portrétu Mistra Jana Husa a pomoc při výmalbě
sboru. Panu Buckovi a panu Šmídovi za opravu držáku na vlajku. Panu Šimkovi za
dezinfekci věže, panu Motykovi a jeho kolegům za obrovské nasazení při vyčištění
věže. Děkujeme Světluškám, které Vás po celý den bavily a překvapovaly svým
talentem a vědomostmi o sboru, panu Ivanu Koulovi, že nás i s rodinou poctil svou
návštěvou, děkujeme za jeho letitou obětavou práci pro sbor. Taktéž sestře Záleské,
předsedkyni Rady starších, za spoustu let strávených prací pro sbor. Děkujeme
kolegyním z Náboženské obce v Žebráku za jejich pomoc s organizací, pohoštěním a
úklidem.
Díky patří také vojákům, rodinám a všem, kdo se zúčastnili. Maminkám, babičkám a
tetičkám znovu děkujeme, že připravily spoustu všelijakých dobrot.
Největší dík patří paní farářce Mgr. Růženě Adamové, která vzala kdysi tento krásný
sbor pod svá ochranná křídla a tím se postarala o jeho budoucnost.
Všem děkujeme, že Vám na Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani záleží. Pokud budete
mít zájem prohlédnout si ho v jiném termínu, než při bohoslužbách a nahlédnout do
míst, která nejsou vždy přístupná, můžete si prohlídku domluvit na čísle 602 766 899.
A další dobrá zpráva na závěr – začínáme s opravou střechy!
Jana Šmardová Koulová

Pozvánka na zajímavou přednášku do zámku v Králově Dvoře
Srdečně zveme ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin na králodvorský zámek na
přednášku prof. Josefa Žemličky, významného českého historika a odborníka na
přemyslovské období. Prof. Žemlička se ve své promluvě doplněné obrázky a
fotografiemi zaměří na Přemysla Otakara II. Vstupné dobrovolné.
Informace a rezervace na tel. 606 627 636,
e-mail: pojdteauvidite@gmail.com.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2016.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 501101 k vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve
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dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve strojů a jiných porostů dotek
s vedením.
V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a
funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
• u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V):
o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného a kabelového vedení u stromů a
jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob;
o 1,5 m od holých vodičů a izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 0,3 m.
• u vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
o vedení bez izolace 7 m;
o izolované vedení 2 m;
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 1,5 m.
• u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
o vedení bez izolace 12 m.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 2 m.
Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah a bude ohrožena
bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, vstoupí společnost ČEZ
Distribuční služby s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky
po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení
na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod. Při neplnění povinností
vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody
v souvislosti s neplněním povinnost dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací
vzniklé škody.
Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, že v zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle
zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s. www.cezdistribuce.cz

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v listopadu 2016 otevřeno od úterý do pátku od
8:30 do 16:30 hodin, v sobotu od 8:30 do 13:00 hodin, v neděli a v pondělí
bude zavřeno, ve čtvrtek 17. listopadu 2016 (státní svátek – Den boje za
svobodu a demokracii) bude také zavřeno.
V našem zahradnictví najdete široký sortiment substrátů v různém balení od 5 do
75 litrů, stačí si jen přijít vybrat, např.: zahradnické substráty, substráty pro
okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací
kůru.
Dále u nás můžete zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro podzimní práce
na zahrádce, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku, svíčky atd.
V naší nabídce máme velké množství okrasných rostlin na podzimní výsadbu.
Již nyní jsme připraveni na zimu a nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro
ptáčky.
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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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Prodej vánočních stromků, vánočních ozdob,
dekorací a drobných dárků bude zahájen v sobotu 3. prosince 2016 v době
od 8 do 16 hodin.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Srdečně zveme naše zákazníky a příznivce k návštěvě Zahradnictví Tmaň!
Od října se budou v Domě s pečovatelskou službou provádět masáže
Oznamujeme občanům, že od 1. října 2016 se mohou v Domě s pečovatelskou
službou ve Tmani objednat na masáže.
Objednávky se přijímají na telefonním čísle 732 307 723.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2016 zajišťovány na Berounsku
a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
29.-30.10.2016
5.-6.11.2016
12.-13.11.2016
17.-18.11.2016
19.-20.11.2016
26.-27.11.2016

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Cajthaml Jiří
Drozdov 29
MUDr. Davidová Petra
Beroun, Medicentrum
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holický Jaroslav
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Holman Josef
Hořovice, Komenského 49

S p o r t o v n í
•

•

•

Telefon
605 420 898
775 595 704
608 020 878
608 020 878
311 625 510
311 516 660

i n f o r m a c e

Ve IV. třídě je odehráno devět kol
1. kolo – sobota 27. srpna 2016 – 14:00 hodin – Tmaň – Drozdov B 6:1 (3:0),
branky domácích: 23. Smíšek Martin, 28. Fron Radek, 43. Hrubý Lukáš, 58. Fron
Radek, 67 Piskáček Kamil, 86. Kincl Michael, rozhodčí zápasu Závora Vlastimil,
35 diváků. Další zápasy 1. kola: Vižina – Libomyšl 1:2, Liteň – Rpety 1:3,
Lochovice B – Chyňava B 1:0, Újezd B – Tetín B 4:2, Osek B – Osov 1:1.
2. kolo – neděle 4. září 2016 – 17:00 hodin – Rpety – Tmaň 2:1 (2:1). Další
zápasy 2. kola: Osov – Újezd B 2:1, Vižina – Osek B, Libomyšl – Drozdov B 4:0,
Tetín B – Lochovice B 1:1, Chyňava B – Tlustice B 3:0.
Rpety – VČS Tmaň 2:1 (2:1), rozhodčí zápasu Kareš Miroslav, 60 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový, Piskáček, O. Svoboda (60. Tlach), Sulík –
Večeřa, Zikmund, Smíšek, Hrubý (75. Frühling) – Kincl, L. Fiala.
3. kolo – sobota 10. září 2016 – Tmaň volný termín. Další zápasy 3. kola: Osek B
– Libomyšl 2:3, Tlustice B – Tetín B 3:4, Liteň – Chyňava B 4:2, Újezd B – Vižina
3:1, Lochovice B – Osov 1:1, Drozdov B – Rpety 1:5.
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4. kolo – neděle 18. září 2016 – 17:00 hodin – Chyňava B – Tmaň 3:5 (2:3),
branky: 5. Hora Martin, 20. Kincl Michael, 42. Fron Radek, 57. Kincl Michael, 62.
Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Vlachopulos Patrik, 75 diváků. Další zápasy 4.
kola: Vižina – Lochovice B 5:1, Libomyšl – Rpety 1:2, Osov – Tlustice B 2:3, Tetín
B – Liteň 8:2, Osek B – Újezd B 2:2.
5. kolo – sobota 24. září 2016 – 13:30 hodin – Tmaň – Tetín B 3:4 (0:2), branky:
49. Vrátný Jiří, 65. Fron Radek, 85. Hora Martin, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 50
diváků. Další zápasy 5. kola: Drozdov B – Chyňava B 1:4, Lochovice B – Osek B
3:3, Újezd B – Libomyšl 0:2, Liteň – Osov 4:0, Tlustice B – Vižina 0:1.
6. kolo – sobota 1. října 2016 – 13:30 hodin – Osov – Tmaň 2:0 (1:0), rozhodčí
zápasu Plecitý František, 40 diváků. Další zápasy 6. kola: Vižina – Liteň 2:1,
Újezd B – Lochovice B 4:2, Osek B – Tlustice B 4:1, Tetín B – Drozdov B 3:0,
Chyňava B – Rpety 3:4.
7. kolo – sobota 8. října 2016 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina 7:1 (5:0), branky: 3.
Fron Radek, 8. Fišer Ladislav, 11. Fron Radek, 19. Fron Radek, 40. Hrubý Lukáš,
62. Večeřa Jakub, 78. Fron Radek, rozhodčí zápasu Kareš Miroslav, 40 diváků.
Další zápasy 7. kola: Drozdov B – Osov 1:10, Tlustice B – Újezd B 7:3, Lochovice
B – Libomyšl 0:6. Liteň – Osek 1:4 B, Rpety – Tetín B 3:3.
Komentář k zápasu Tmaň – Vižina (Jaromír Frühling): Ke svému šestému zápasu
sezóny nastupoval náš tým ve velmi kombinované sestavě, protože k dlouhodobě
zraněným Foltýnovi, Sulíkovi a Malíkovi se přidali nemocní Smíšek, O. Svoboda
a M. Fiala a pracovní povinnosti nedovolili k utkání nastoupit ani K. Piskáčkovi.
Týmu tak musel přijet z Prahy vypomoci i bývalý stálý hráč Fišer a společně s ním
nastoupilo od začátku k utkání i několik dalších věkově starších hráčů. Navíc se
již na začátku utkání zranil útočník Kincl a tak po jeho vystřídání činil věkový
průměr našich hráčů na hřišti úctyhodných 34 let. Přesto tým od začátku zápasu
předváděl velmi pohledný fotbal a i přes nepřízeň počasí se mu brzy podařilo
vstřelit několik pěkných branek, které tak velmi brzy určily další rámec tohoto
střetnutí. Do poločasu náš tým zatížil konto soupeře pěti pěknými brankami a
s nadsázkou se tak dá říci, že druhý poločas se již dohrával pouze z povinnosti.
Zisk tří bodů i předvedený výkon především v první půli, tak daly alespoň trochu
zapomenout na předchozí dva výsledky, ve kterých tým Tmaně nebodoval.
Z jednotlivců lze vyzdvihnout výkon navrátilce Fišera, který vnesl do hry více klidu
i více přihrávek ve středu pole a střelce Frona, jenž rozvlnil síť soupeře čtyřmi
povedenými góly…
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový, Tlach (45. Fiala L.), Hora, Hrubý – Večeřa,
Fišer, Zikmund, Vrátný, Kincl (19. Frühling), Fron. Žlutá karta: 82. Hrubý.
8. kolo – neděle 16. října 2016 – 16:00 hodin – Osek B – Tmaň 0:6 (0:3), branky:
3. Fron Radek, 11. Fiala Lukáš, 21. Fron Radek, 49. Fiala Lukáš, 83. Hora Martin,
90 Vrátný Jiří, rozhodčí zápasu Bican Josef, 40 diváků. Další zápasy 8. kola:
Libomyšl – Chyňava B 2:1, Osov – Rpety 5:3, Vižina – Drozdov B 4:0, Újezd B –
Liteň 6:1, Lochovice B – Tlustice B 8:1.
Komentář k zápasu SK Slavoj Osek B – TJ VČS Tmaň (Jaromír Frühling): Utkání
mělo již od samého začátku jednoznačný průběh. Rychlé branky R. Frona a L.
Fialy i územní převaha, určili další ráz zápasu. Do poločasu jsme ještě vedení
navýšili a ani ve druhé půli nedal náš tým soupeři žádnou větší šanci pro
zdramatizování vývoje utkání a tak brankář Šlégr neměl tentokrát příliš možností
na vyniknutí. Brzy po zahájení druhé půle přidal čtvrtou branku opět L. Fiala a
několik dalších velmi slibných šancí zůstalo nevyužito. Domácím byl navíc po
protestech vyloučen v 81. minutě hráč Sirůček a v početní převaze přidali tmaňští
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další dvě branky. Velmi dobrým a bojovným výkonem tentokrát zaujali především
S. Nový a do svého zranění i J. Večeřa, ale pochvalu tentokrát zaslouží za svůj
přístup i nasazení všichni naši hráči, kteří se v průběhu zápasu na hřišti objevili…
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový, Piskáček, Hora, M. Fiala – Večeřa (67. S.
Svoboda), Zikmund (45. Smíšek), Kincl (61. Hrubý), Vrátný – L. Fiala, Fron.
Žluté karty: 72. M. Fiala, 82. L. Fiala.
9. kolo – sobota 22. října 2016 – 12:30 hodin – Tmaň – Újezd B 5:1 (4:1), branky:
24. Kincl Michael, 27. Fron Radek, 28. Fišer Ladislav, 35. Fiala Lukáš, 88. Fron
Radek, rozhodčí zápasu Štěpánek Miroslav, 50 diváků. Další zápasy 9. kola:
Drozdov B – Osek B3:0, Tlustice B – Libomyšl 0:5, Chyňava B – Tetín B 1:4, Liteň
– Lochovice B 0:9, Rpety – Vižina 3:0.
10. kolo – neděle 30. října 2016 – 14:30 hodin – Lochovice B – Tmaň. Další
zápasy 10. kola: Libomyšl – Tetín B, Osov – Chyňava B, Osek B – Rpety, Tlustice
B – Liteň, Újezd B – Drozdov B.
11. kolo – sobota 5. listopadu 2016 – 11:00 hodin – Tmaň – Tlustice. Další
zápasy 11. kola: Rpety – Újezd B, Chyňava B – Vižina, Liteň – Libomyšl, Drozdov
B – Lochovice B, Tetín B – Osov.
12. kolo – neděle 13. listopadu 2016 – 14:00 hodin – Liteň – Tmaň. Další
zápasy 12. kola: Vižina – Tetín B, Libomyšl – Osov, Tlustice B – Drozdov B,
Lochovice B – Rpety, Osek B – Chyňava B.
13. kolo – sobota 19. listopadu 2016 – 10:30 hodin – Tmaň – Libomyšl. Další
zápasy 13. kola: Osov – Vižina, Drozdov B – Liteň, Tetín B – Osek B, Rpety –
Tlustice B, Chyňava B – Újezd B.
Horní polovina tabulky IV. třídy po devátém kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Libomyšl
Rpety
Tetín B
VČS Tmaň
Vižina
Osov
Újezd B
Lochovice B

8
8
8
8
9
8
9
9

7
6
5
5
5
4
4
3

0
1
2
0
0
2
1
3

1
1
1
3
4
2
4
3

25:6
25_15
29:17
33:14
19:17
23:14
24:24
26:21

21
19
17
15
15
14
13
12

Kalanetika
Cvičíme opět s Kalanetikou! Cvičení probíhá každou středu ve školní
tělocvičně od 19:00 do 20:00 hodin. Stačí sportovní oblečení, podložka, pití a
dobrá nálada. Toto cvičení je spíš klidové, ale přesto nám dá pořádně zabrat. Těším
se, že si po namáhavé práci všichni srovnáme tělo, posílíme svaly a uděláme něco
pro svou postavu.
Jana Šmardová Koulová – mobil 602 766 899

Oslavy 95 let fotbalu ve Tmani
TJ VČS Tmaň, z.s., uspořádala v sobotu dne 22. října 2016 oslavy 95 let fotbalu ve
Tmani. V Kulturním domě ve Tmani se od deseti hodin dopoledne konal křest knihy
Historie sportu ve Tmani, jejímž autorem je tmaňský kronikář Jaroslav Horáček. Do
Tmaně přijeli nejen oficiální hosté – zástupci sponzorů tělovýchovné jednoty VČS
Tmaň, zástupci Okresního fotbalového svazu Beroun a především velký počet
tmaňských občanů, kteří v minulosti nebo v současnosti spojili a svůj život
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s fotbalem, ledním hokejem, tenisem – nebo lépe řečeno – se sportem na Tmani
vůbec. Všechny přítomné uvítal člen výboru tělovýchovné jednoty Slavomír Malík. Ve
svém projevu uvedl:
Vážení sportovní přátelé,
od dávných dob se člověk snažil zjistit, kdo je nejlepší v běhu, skoku, hodu, rychlosti,
vytrvalosti atd. To byl základní kámen k tomu, aby z takových vzájemných měření sil
vznikla lidská zábava, které se na celém světě všeobecně říká SPORT. Nejinak je
tomu v regionu, ve kterém společně žijeme.
V současnosti se sport stal nedílnou součástí našeho života, organizovanost a účast
v různých dlouhodobých soutěžích bereme jako samozřejmost. Navštěvujeme
aktuální sportovní klání, sledujeme současné sportovní výsledky a u žejdlíku dobrého
zlatavého moku horlivě komentujeme umístění v průběžných soutěžních tabulkách. A
málokdo z nás si uvědomí, že naše současnost by nemohla být bez minulosti. Jaká
však ta sportovní minulost ve Tmani vlastně byla? Odpovědět na tuto otázku se Vám
pokusí, v rámci možností alespoň částečně, materiál, který budeme dnes křtít.
Základní myšlenka a úmysl detailně zmapovat sportovní minulost ve Tmani vznikla
ve chvíli, kdy bylo v dostupných archívních materiálech odhaleno, že v roce 2011
tomu bylo právě přesně 90 let od okamžiku, kdy se objevila první písemná zmínka o
fotbalovém tmaňském klubu. Takové úctyhodné období zasluhuje nejen oslavu, ale
také zamyšlení, co se vůbec za tu dobu kdy stalo a událo. Autor se Vám tedy tímto
snaží předložit informace, ze kterých vyplývá, jak bohaté a aktivní bylo sportovní
vyžití ve Tmani, kdo, na jaké úrovni a v jakých letech tmaňský sport reprezentoval a
samozřejmě s jakými výsledky. Tento soubor informací se zaměřuje především na
fotbal, částečně na hokej, ale nechybí také informace z jiných sportů a informace o
společenském životě v obci se sportem souvisejícím.
Tato práce vychází v roce, kdy si připomínáme významná sportovní jubilea ve Tmani:
• v roce 1925 se objevila v regionálním tisku první fotografie tmaňského
fotbalového mužstva s uvedením roku založení 1921 – tzn. před 95 lety, a tento
fakt nesnižuje ani skutečnost, že to byla i fotografie na několik desítek let poslední
– oznamující ukončení jeho činnosti;
• před 62 lety, tzn. v prosinci v roce 1954, došlo k založení hokejového oddílu pod
hlavičkou Sokola; tato událost je začátkem organizované sportovní činnosti ve
Tmani v moderní době;
• následně byl založen fotbalový oddíl, jehož tradice trvá nepřerušeně až do
současnosti, a jehož činnost se rozjela před 60 lety v roce 1956;
• před 45 lety, tzn. v únoru 1971, došlo k přejmenování TJ Sokol Tmaň na TJ VČS
Tmaň a naše tělovýchovná jednota nosí od té doby jméno největšího
podnikatelského subjektu v naší obci.
Z tohoto přehledu jednoznačně vyplývá, že letošní rok je z tohoto hlediska opravdu
výjimečný, a vydání práce vůbec poprvé nabízející souhrnné nahlédnutí do téměř
stoleté historie sportu ve Tmani – a fotbalu zvláště – je plně opodstatněné.
Dnešní den je současně i příležitostí uctít památku všech, kteří se dnešního dne
nedožili. Asi se mi nepodaří vyjmenovat všechny naše občany, kteří se na tom
podíleli, ale myslím, že za všechny alespoň několik jmen:
Josef Frajer, Antonín Krejčí, František Procházka, Jaromír Macourek, Zdeněk
Špatenka, Miloslav Procházka, Antonín Tróbl, Jiří Krejčí, Stanislav Mrkáček, Miroslav
Ségl, Miroslav Kešner, Bohumil Dousek, Josef Jankovský, Jiří Špaček, Jiří Růžička,
Václav Foltýn, Ladislav Staněk, Karel Piskáček, Karel Hora – všechno zakládající
členové Sokola v prosinci 1954.
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Další jména- Antonín Papert, Josef Pos. Hrával se Memoriál Františka Procházky,
Zdeňka Špatenky a Josefa Frajera – v roce 1983 to byl 19. ročník.
Na práci jmenovaných a dnes již nežijících sportovců navázala další vlna – v té době
ještě mladých sportovních funkcionářů naší tělovýchovné jednoty, kteří se však již
dnes na svých bedrech nesou šedesátku. V roce 1978 byl předsedou TJ Karel
Červenka ze Suchomast a tajemníkem Antonín Pappert. Na výroční členské schůzi
konané dne 30. ledna 1981 byl zvolen nový výbor TJ v tomto složení: Sakáč Josef –
předseda, Zikmund Pavel – místopředseda, Krejčí Josef – tajemník, Foltýn Pavel,
Bucko Jozef, Manda Václav, Přibyl Karel, Štěpán Jiří, Piskáček Karel, Tlach Miroslav.
Tím se dostáváme do současnosti, což je historie všeobecně známá.
Kniha, kterou dneska křtíme, mapuje celé pětadevadesátileté období sportu ve
Tmani. Pokud se začtete do jejího textu, najdete tam ještě mnoho dalších jmen. Text
končí v polovině letošního roku po zakončení fotbalového ročníku 2015 / 2016.
Všichni, kdož se na této tmaňské „kronice sportu“ podíleli, jsou si vědomi, že ani
náhodou nelze shromáždit a prezentovat úplně všechny dobové informace, jelikož
jejich dostupnost je v některých případech značně složitá, a někdy bohužel i
nemožná. Možná právě Vy, pokud jste majitelem nějakých materiálů, informací nebo
fotografií, můžete mozaiku tmaňského sportu doplnit tak, abychom se společně mohli
uceleně podívat do této minulosti. Budeme velmi rádi, pokud nám poskytnete cokoli,
co může vše uvedené jakkoliv upřesnit nebo doplnit.
Vážení přátelé, za autora a všechny spolupracovníky, kteří na tomto díle měli svůj
podíl, si Vám dovoluji popřát, aby Vám pohled do minulosti přinesl mnoho
nevšedních zážitků, osobních vzpomínek a obohatil Vaše sportovní, kulturní a
společenské povědomí o životě a dění na poli sportovním ve Tmani.
V průběhu tohoto slavnostního projevu přítomní také uctili památku těch tmaňských
sportovců, kteří se tohoto dne nedožili. Následoval křest knihy Historie sportu ve
Tmani, který provedli minulý a současný předseda TJ Josef Sakáč a Zdeněk Tlach a
autor Jaroslav Horáček. Po skončení oficiální části programu měli všichni přítomní
možnost prohlédnout si výstavu fotografií z historie tmaňského sportu, kde si každý
mohl podiskutovat a zavzpomínat se svými kolegy a kamarády na sportovní
působení. A že se bylo o čem bavit před fotografiemi starými, staršími, i těmi
novějšími a nejnovějšími, není třeba zdůrazňovat.
Druhá část oslav proběhla na fotbalovém hřišti. Nejprve se hrálo přátelské fotbalové
utkání Staré gardy Tmaň s výběrem firmy Zeppelin, která je sponzorem oddílu. V půl
jedné nastoupilo fotbalové mužstvo mužů VČS Tmaň ke svému mistrovskému
zápasu okresní soutěže IV. třídy s SK Doubravan Újezd B, v němž Tmaň vyhrála 5:1.
Toto vítězství společně s pozápasovým posezením bylo krásnou symbolickou tečkou
za oslavami 95 let sportu ve Tmani.
Zájemci o knihu Historie sportu ve Tmani se mohou těšit na její dotisk a
elektronickou verzi – kniha bude k dispozici za 500,- Kč a na CD za cca 100,Kč. S objednávkou se obraťte na předsedu TJ VČS Tmaň pana Zdeňka Tlacha –
telefon: 775 207 409 nebo e-mail: TlachZ@seznam.cz .
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