OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVIII.

Říjen 2016

Číslo 10/2016 (319)

Zápis č. 4 / 2016
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 8. srpna 2016 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
10 občanů + 9 zastupitelů
Přítomno:
Omluveni: Jiří Eschner, Martina Ježková, Mgr. Miroslava Kepková, Slavomír Malík,
Jarmila Rysová, Zdeněk Vinš
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 dále řídil starosta obce pan Mgr.
Pavel Pavlásek ml. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Schválení záměru převodu zpomalovacího prahu z majetku DSO Mikroregion
Klonk na Obec Suchomasty.
4. Schválení záměru převést bezúplatně pozemky v majetku Středočeského kraje
na Obec Tmaň.
5. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu převést stavbu č. IV-12-6019871.
6. Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-126002663/01.
7. Smlouva o dílo se společností Ekologická stavební s.r.o.
8. Smlouva o dílo se společností VAK Beroun a.s.
9. Plánovací smlouva pro prostor zpracovaný Územní studií v Louníně.
10. Diskuse.
11. Usnesení a závěr.
Hlasování o programu:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Mgr. Hana Laňová a Roman Sudík.
Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.

Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Hana Laňová a Roman Sudík.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jaroslav Karmazín a Mgr. Pavel Pavlásek st.
K bodu 3.
Schválení záměru převodu zpomalovacího prahu z majetku DSO Mikroregion Klonk
na Obec Suchomasty.
Hlasování o převodu zpomalovacího prahu:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 4.
Schválení záměru převést bezúplatně pozemky v majetku Středočeského kraje na
Obec Tmaň
Hlasování o záměru převést bezúplatně pozemky dle geometrických plánů
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 5.
Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu převést stavbu č. IV-12-6019871.
Hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 6.
Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-126002663/01
Jedná se o smlouvu, které byla již řešena na předchozím veřejném zasedání
zastupitelstva obce v červnu 2016. Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
vysvětlil, o co se v situaci jedná a také upozornil zastupitele, že již v roce 2007 byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene:
• Pro hlasovalo 8 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 1 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 7.
Smlouva o dílo se společností Ekologická stavební s.r.o.
Předmětem smlouvy je provedení stavby místní sběrné komunikace Travnatka dle
projektu.
Hlasování o smlouvě o dílo:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 8.
Smlouva o dílo se společností VAK Beroun a.s.
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Hlasování o smlouvě o dílo
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
K bodu 9.
Plánovací smlouva pro prostor zpracovaný Územní studií v Louníně
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné s obsahem dopisu od Mgr.
Špota. Dopis popisuje způsob a průběh financování a výstavby. Jedná se o pozemky
p. č. 586/2, 586/3, 586/7 a 606/1 v k. ú. Lounín.
• p. Karmazín – navrhl, aby stavebníkem infrastruktury byli vlastníci pozemků;
• p. Sudík – navrhl, aby se majitelé pozemků nejprve dali najevo svoji vůli a
zavázali se k financování infrastruktury;
• p. Plátěnka – kdo by sepsání plánovacích smluv financoval?
• p. Červenka – není stejná parita pozemků, některé jsou již dnes přístupné
z komunikace.
V diskuzi bylo také navrhnuto, zda by nebylo vhodné tento bod programu přesunout
na řádné zasedání z důvodu menšího počtu přítomných zastupitelů.
Hlasování o způsobu financování a výstavby dopravní a technické infrastruktury:
• Pro hlasovali 3 členové zastupitelstva obce.
• Proti hlasoval 1 člen zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 5 členů zastupitelstva.
K bodu 10.
Diskuse:
• Jana Šmardová Koulová – žádost o zadělání bočních vlezů na věž na dětském
hřišti.
K bodu 11.
Usnesení a závěr.
Paní Mgr. Laňová přednesla návrh usnesení a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
• Pro hlasovalo 9 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán,
prohlásil starosta Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.
Usnesení č. 4
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 8. srpna 2016.
I.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) záměr převést zpomalovací práh na silnici III. třídy č. 11537 v obci
Suchomasty z majetku DSO Mikroregion Klonk na Obec Suchomasty;
2) záměr převést pozemky v majetku Středočeského kraje pod chodníky
v ulicích Dlážděná a K Lounínu, vymezené geometrickými plány č. 556-
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3)
4)
5)

6)

103-/2016, 559-111/2016, 558-110/2016 a 560-120/2016 na obec
Tmaň;
smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu č. IV-12-6019871;
smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-12600/2663/01;
smlouvu o dílo ve výši 5 492 108,23 Kč bez DPH se společností
Ekologická stavební Králův Dvůr, s.r.o. na provedení stavby podle
projektu „S-01 Místní sběrná komunikace“;
smlouvu o dílo ve výši 306 865 Kč bez DPH se společností VAK
Beroun a.s. na provedení stavby podle projektu „ Tmaň-Nové Sídliště.
Prodloužení vodovodu a kanalizace.

II.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1) obsah a podmínky plánovací smlouvy pro výstavbu dopravní a
technické infrastruktury v prostoru pozemků p. č. 586/2, 586/3, 586/7,
606/1 v k. ú. Lounín, zpracovaném územní studií tak, jak jsou
zpracovány v materiálu Mgr. Jiřího Špota.

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.

IV.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a Radě obce:
1) nechat zpracovat ve spolupráci s vlastníky pozemků p. č. 586/2, 586/3,
586/7, 606/1 v k. ú. Lounín návrh plánovací smlouvy. Náklady na
zpracování uhradí vlastníci pozemků.

Volby
do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016
Okrsková volební komise ve Tmani
Okrsková volební komise pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu
Parlamentu České republiky v roce 2016 bude ve Tmani šestičlenná, ke dni uzávěrky
tohoto vydání OBZORU bylo známo pět členů:
• delegována byla Kateřina Placáková;
• starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek delegoval na neobsazená místa tyto členy
okrskové volební komise: Alena Bucková, Petra Foltýnová, Jiřina Soukupová a
zapisovatelkou jmenoval Petru Vinšovou;
• ve středu dne 14. září 2016 na schůzi okrskové volební komise byla vylosována
předsedkyně komise Petra Foltýnová a místopředsedkyně Alena Bucková.
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2016
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Volit se budou krajští zastupitelé Středočeského kraje. Volby budou ve
volebním obvodu číslo 16 souběžně s volbami do Senátu.
Strany a hnutí mohly předkládat své kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu
do 2. srpna 2016, losování čísel hlasovacích lístků proběhlo 23. srpna 2016.
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Ve Středočeském kraji bylo podáno celkem 20 kandidátních listin a volební strany
(politické strany, politická hnutí nebo jejich koalice) získaly losováním následující
čísla pro označení svých hlasovacích lístků:
1. Číslo 1 – Volte Pravý Blok … www.cibulka.net .
2. Číslo 2 – Občanská demokratická strana.
3. Číslo 11 – Občané 2011.
4. Číslo 12 – Česká strana sociálně demokratická.
5. Číslo 26 – Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).
6. Číslo 28 – Romská demokratická strana.
7. Číslo 30 – ANO 2011.
8. Číslo 32 – TOP 09.
9. Číslo 34 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
10. Číslo 37 – Komunistická strana Čech a Moravy.
11. Číslo 41 – Národní demokracie.
12. Číslo 43 – Úsvit s Blokem proti islamizaci.
13. Číslo 52 – Svobodní a Soukromníci.
14. Číslo 67 – NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI.
15. Číslo 70 – Koalice Republikánů Miroslava Sádka, Patriotů České republiky a
HOZK.
16. Číslo 72 – „SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ A SNK ED“.
17. Číslo 75 – Dělnická strana sociální spravedlnosti – imigranty a islám v ČR
nechceme!
18. Číslo 78 – Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a
Strana Práv Občanů.
19. Číslo 81 – SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH,
MORAVY A SLEZSKA.
20. Číslo 82 – Česká pirátská strana.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních
samosprávných celků.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor", případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být vybavena zákonem o
volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k
nahlédnutí.
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Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny
otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek
(stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro
tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a
vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
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Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016
Ve volebním obvodu číslo 16 (část okresu Berou a část okresu Praha-západ)
proběhnou v letošním roce senátní volby. Termíny voleb do Senátu Parlamentu ČR
v roce 2016:
• 1. kolo v pátek 7. října a sobota 8. října 2016 (vyhlášeno prezidentem republiky
na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 31 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).
• 2. kolo v pátek 14. října a sobota 15. října 2016 (šestý den po ukončení hlasování
v 1. kole dle § 76 odst. 12 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky).
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR
Dosavadním senátorem je Jiří Oberfalzer za ODS. O místo senátora se v těchto
volbách bude ucházet osm kandidátů, kteří mají tato pořadová čísla: 1. Petr Hampl
(APAČI 17), 2. Jiří Oberfalzer (ODS), 3. Jiří Holásek (KDU-ČSL/SZ/NK), 4. Bohumil
Stibal (ANO), 5. Jiří Peřina (ČSSD), 6. Tomáš Trč (TOP 09/STAN), 7. Miroslav
Matyáš (KSČM), Jiří Hroník (HOZK).
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb a dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška
kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle
volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům
1

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich
konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do
Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo
rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.
2
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po
ukončení hlasování v prvním kole.
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nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou
barvy žluté.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté
barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole
voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé
kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole,
tzn., že II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném
čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na
prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Hlasovací lístek
a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich
internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň
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Základní škola Tmaň

Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
ve čtvrtek dne 1. září 2016 škola opět ožila dětskými hlasy. Všichni jsme si
během prázdnin odpočinuli a načerpali síly pro nový školní rok a tak se těšíme
na „něco nového“. Nejvýznamnější je tento den pro prvňáčky, vždyť jim začíná
nová etapa života! Ve škole se na ně těší nejen pedagogický sbor, ale také
starší spolužáci. Všichni jsme připraveni jim pomoci. Přejeme jim hodně
úspěchů ve školní práci a spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přeji
hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše
hned napoprvé. Významný bude tento školní rok i pro páťáky, kteří se na jeho
konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých
předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji
úspěšnou budoucnost v jiné škole. Úspěšný školní rok přeji samozřejmě všem
našim žákům a učitelům. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám
podaří stanovené úkoly splnit na jedničku. Bude k tomu potřeba spolupráce
nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků; spolupráce
se zřizovatelem a dalšími organizacemi. O tom, jak se daří úkoly plnit, se
dočtete na webových stránkách školy a v časopise Obzor. Nejen „naší škole“
ale také sobě přeji úspěšný školní rok 2016/2017, pevné zdraví a každodenní
„chuť jít do školy.“ A tradičně se loučím citátem učitele národů, který je pro
mě studnicí moudrosti.

Jan Amos Komenský: „Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka
zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od
jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s
největší radostí.“
Mgr. Růžena Kybikásová

•

V první školní den přišli poprvé do školy naši PRVŇÁČCI, bylo jich 24. Ve škole je
očekávala jejich třídní učitelka Taťána Dvořáková, která se na všechny své nové
žáčky moc těšila. A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti,
ale i pro jejich rodiče, všechny také přivítala ředitelka školy Mgr. Růžena
Kybikásová, za zřizovatele Obec Tmaň byli přítomni starosta obce pan Mgr. Pavel
Pavlásek, pan Josef Sakáč, jenž je současně i předsedou školské rady a kronikář
obce pan Jaroslav Horáček, akciové společnosti Vápenku a Velkolom Čertovy
schody a jejich odborovou organizaci zastupovala paní Pavla Kovačíková a za
Myslivecký spolek HORA Tmaň se zahájení nového školního roku v první třídě
zúčastnil jeho předseda pan Antonín Plátěnka. Všichni jmenovaní popřáli
prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí, jejich přítomným rodičům, prarodičům a
příbuzným hodně trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.
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Pro pravidelné i náhodné čtenáře OBZORU a v něm publikovaných informací o
životě v Základní škole Tmaň bude určitě zajímavé dozvědět přímo od pramene,
jak vypadá organizace školního roku 2016 / 2017 a co vše zde mají děti
k dispozici.

.
•
•

•

•
•
•
•

•

Základní informace o organizaci školního roku 2016 / 2017 v ZŠ Tmaň
Školní rok:
o I. pololetí: 1. září 2016 – 31. ledna 2017;
o II. pololetí: 1. února – 30. června 2017.
Termíny prázdnin:
o podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2016;
o vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017;
o pololetní prázdniny: 3. února 2017;
o jarní prázdniny: 6. – 12. března 2017;
o velikonoční prázdniny: 13. a 14. dubna 2017;
o hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2017.
Třídní učitelé:
o I. třída – Mgr. Taťána Dvořáková;
o II. třída – Mgr. Ludmila Cikánková;
o III. třída – Mgr. Marcela Závorová;
o IV. třída – Mgr. Miroslava Kepková;
o V. třída – Eva Jílková.
Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová.
Školní družina: Iva Brabcová, Eva Jílková, Věra Sakáčová.
Předseda školské rady: Josef Sakáč.
Zájmové kroužky:
o angličtina pro žáky I. třídy, vedoucí: pí. uč. Marcela Závorová – každé
úterý od 12,15 do 13,00 hodin;
o angličtina pro žáky II. třídy, vedoucí: pí. uč. Marcela Závorová – každou
středu od 13,00 do 13,45 hodin;
o počítačový pro žáky III. a IV. třídy, vedoucí: pí. uč. Mirka Kepková – úterý
1x za 14 dní od 13,00 do 14,30 hodin;
o míčové hry pro žáky IV. a V. třídy, vedoucí: pí. uč. Taťána Dvořáková –
středa 1x za 14 dní od 13,00 do 14,30 hodin;
o výtvarný po žáky II. - V. třídy, vedoucí: pí. uč. Eva Jílková – pátek 1x za 14
dní od 13,00 do 14,30 hodin.

Začal nejen nový školní rok 2016 / 2017, ale současně byla i přijata Výroční
zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016. Je to obsáhlý a
velmi podrobný dokument nabízející pohled na minulý školní rok. Jeho celý text je
na webových stránkách tmaňské školy. Našim čtenářům nabízíme text šesté
kapitoly, která je zprávou školního preventivy o prevenci sociálně patologických
jevů a z níž si lze udělat představu o tom, jak hodně se toho na tomto úseku
v naší škole udělalo pro to, aby rodiče měli jistotu, že o jejich děti jsou v dobrých
rukou.
o Minimální preventivní program je průběžně plněn dle stanoveného plánu v
rámci výuky, při naplňování třídních projektů, při různých akcích i při
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spolupráci s dalšími subjekty. Důraz je kladen na utužování vztahů ve
třídních kolektivech, vztahů v rámci školy, na předcházení a včasné
odhalování projevů nepřátelství či šikany, osobní bezpečí, bezpečí na
internetu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na solidaritu s
potřebnými.
Aktivity pro žáky:
všichni žáci mohli využívat ranní i odpolední ŠD, 5 zájmových
kroužků, ZUŠ – hru na nástroj (flétna, klavír), tenisovou školu,
taneční kroužek
jednorázové akce probíhaly dle plánu;
velký úspěch měl projekt POKOS pořádaný ve spolupráci s
Armádou ČR, program Seznam se bezpečně i akce pořádané ve
spolupráci s Autoškolou Kvasnička, s Policií ČR, ČČK nebo se
studiem Karavana, které byly zaměřeny na osobní bezpečí, bezpečí
na internetu, nástrahy kolem nás a jejich řešení, dopravní výchovu,
multikulturu apod.;
v červnu proběhly 3 turnusy školy v přírodě v Hojsově Stráži –
Brčálníku, které byly zaměřeny na zážitkovou pedagogiku, vztahy v
třídních kolektivech i mezi nimi.
Další aktivity:
žáci byli zapojeni do pěti charitativních akcí - Víčka pro Vládíka, o.s.
Život dětem, Nadace Chrpa, Fond Sidus, Sbírej toner;
všichni žáci byli v průběhu roku několikrát upozorňováni na zásady
osobního bezpečí i bezpečí na internetu, chování při styku s cizí
osobou i na zásady zdravého životního stylu;
pokračoval projekt Multipolis – Přemýšlíme o lidech pro žáky 4. a 5.
Ročníku;
byl aktualizován a rozšířen krizový plán školy i kontakty na
pomáhající organizace, které byly umístěny na web školy spolu s
aktivními odkazy.
Aktivity pro rodiče a veřejnost:
na začátku školního roku byli rodiče na společné třídní schůzce
seznámeni s výskytem rizikového chování v naší škole, s MPP a
jeho hodnocením, s plánovanými akcemi, s odkazy týkajícími se
prevence na školních webových stránkách a s možností zapůjčit si
ve škole odbornou literaturu;
v prosinci proběhlo zahájení adventu ve Tmani společně s
vystoupením Živý betlém.
Vzdělávání:
konference – Efektivní školská prevence v praxi - ŠMP M. Kepková;
semináře – Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání,
zneužívání a zanedbávání – ŠMP M. Kepková;
pravidelné porady metodiků prevence v PPP Králův Dvůr – ŠMP M.
Kepková;
všechny učitelky byly seznámeny s přílohami k MD k primární
prevenci rizikového chování „Co dělat když“ a s doplněním
Krizového plánu ZŠ o část Sebepoškozování dle přílohy č. 16; č.j.:
MSMT-1999/2015.
Spolupráce:
se zřizovatelem – Obecní úřad Tmaň;
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s preventivními informačními skupinami Policie ČR Beroun;
s oblastním metodikem: Mgr. Renatou Bartošovou;
s PPP Králův Dvůr;
s VISK;
s Vojenskou policií Armády ČR;
s Autoškolou Kvasnička.
Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a
proto pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem.
Všechny plody pak odevzdáme myslivcům z Mysliveckého spolku Hora Tmaň,
protože víme, že se o lesní zvěř vždy dobře postarají. Připojte se k nám!
V naší škole bude opět probíhat sběr plastových víček pro charitativní účely.
POMOZTE NÁM UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ! Sbírejme zatím všichni doma!
Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát víčko z lahve, kterou vyhodíme,
stranou. Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat! O termínu, kdy
bude možné víčka nosit do školy, vás budeme včas informovat!
Vysvětlení pro naše konání najdeme v ekologických materiálech. Zde je jedno
z nich: Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme
samostatně, lze je prodat firmám, které je zpracovávají. Výkupní cena se rok od
roku mění podle poptávky a ceny ropy na světových trzích. Víčko samostatně
hozené do žlutých kontejnerů dále zpracováno nebude, takto malé kousky se na
dotřiďovací lince k recyklaci nevybírají. Víčko našroubované na PET lahvi může
ztěžovat její lisování, ve výsledku však je spolu s lahví prodáno na další
zpracování. Pro děti je tato akce velmi poučná, neboť se samy mohou přesvědčit
o tom, že druhotná surovina má finanční hodnotu a že třídění se vyplácí
Co se s víčky bude dít po odevzdání do zpracovatelského závodu?
• Víčka se před jejich dalším zpracováním třídí nejen podle plastů, které byly
užity k jejich výrobě, ale i podle jednotlivých barev.
• Jejich další zpracování je založeno na principech recyklace.
• Víčka jsou roztavena a dále využita při výrobě například pozemních krytin
nebo součástí stavebních konstrukcí, případně plastového potrubí.
Peníze takto získané jsou určeny pro rodiny s těžce postiženými malými dětmi,
které je využívají na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro léčbu
dětských onemocnění. Představa, že zbytečnost, jako jsou víčka od lahví,
pomáhá druhým, se dětem líbí. Žáci vědí, proč víčka sbírají, že to pomůže
nemocným dětem. Připojte se k nám a pomozte nám udělat něco pro druhé!
Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát stranou víčko z lahve,
kterou vyhodíme do kontejneru s tříděným odpadem pro plasty. Čím víc
nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat! Předem děkujeme za každý – i
malý – příspěvek do naší sbírky víček z PET lahví!
V úterý 6. září 2016 navštívila 1. a 2. třída fotbalové hřiště na Tmani, aby se
oddala radovánkám v podobě skákacího hradu ve tvaru pračky. Možná, že si
některé z dětí přálo, aby se pračka - skákací hrad i točila. K naší úlevě však
mohly děti jen hopsat a klouzat po skluzavce a lézt po provazovém žebříku.
Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme se důkladně všichni vydováděli.
Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do Lipek, kde jsme se
seznamovali s našimi novými prvňáčky i jejich paní učitelkou, pozorovali přírodu a
hráli různé hry. I když to nejdřív tak nevypadalo, počasí nám opět přálo a
zpříjemnilo nám pěkné dopoledne, které jsme spojili s úklidem našeho okolí. Byli
jsme pyšní, kolik jsme toho nasbírali a pomohli tak naší přírodě, která je důležitá
pro život nás všech! Nakonec jsme si pochutnali na buřtících, které jsme si
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vlastnoručně opekli. Obecnímu úřadu ve Tmani děkujeme za pomoc při
organizaci tohoto tradičního zářijového dopoledne.
V pondělí 12. září za krásného letního počasí proběhla na školním hřišti
Olympiáda prvňáčků. Tato velká sportovní událost se konala ve spolupráci s naší
mateřskou školou a jednotlivých disciplín se zúčastnili nejen naši prvňáčci, ale i
školkové děti. Soutěžili ve skoku v pytli, v nošení míčku na lžíci, v házení do koše,
v hodu do kruhu, v koulení na kuželky, v kutálení medicimbalů, ve věšení
prádelních kolíčků a v chození na minichůdách. Všechny děti si užily spoustu
legrace, na hřišti bylo slyšet velké povzbuzování a celá olympiáda proběhla v
duchu FAIR - PLAY.

Opustila naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou
zprávu, že v pondělí 12. září 2016 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 83 let
paní Irena Volfová. Poslední rozloučení s drahou zesnulou se konalo v pátek dne
16. září 2016 v 12:00 hodin v nové obřadní síni v Praze na Olšanech.
Čest její světlé památce!

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. října 2016 v 16:30 hodin.
Informace o mších sv. konaných v kostele sv. Jiří ve Tmani jsou nově publikovány
také na webových stránkách Obce Tmaň www.obectman.cz v záložce „Církev
římskokatolická“.
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.
Liturgický kalendář církve římskokatolické na říjen 2016:
o Neděle 2. října – památka Svatých andělů strážných. Anděl strážný je
náboženský pojem, označující nadpřirozenou netělesnou bytost (anděla),
která je určena jednotlivci k jeho ochraně. V rámci katolické církve se věří
na anděly strážné, ačkoli tito nejsou obsahovým středem víry. Existenci
anděla strážného potvrzuje v teologické rovině evangelista Matouš,
z čehož se dovozuje, že má každý člověk jednoho takového anděla
strážného. Liturgické uctívání andělů strážných se rozšířilo v 15. a 16.
století spolu s uctíváním Archanděla Michaela. Archanděl je považován za
anděla ochraňujícího církev, nemocné, obchodníky, námořníky a vojáky.
Roku 1670 ustanovil papež Klement X. svátek svatých Andělů strážných
pro celou církev na 2. října.
o Pátek 7. října 2016 – památka Panny Marie Růžencové. Růženec (latinsky
rosarium, „Zahrada růží“) je meditativní opakovací modlitba široce
rozšířená mezi katolíky. Je považována za tradiční symbol římskokatolické církve a významný prvek mariánské úcty. Jako růženec se
označuje též pomůcka, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a
křížkem, která slouží k tomu, aby se modlící nemusel rozptylovat počítáním
jednotlivých dílčích modliteb.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužba ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani v říjnu 2016:
o v neděli 16. října 2016 v 17:00 hodin;
o v pátek dne 28. října 2016 (státní svátek – Den vzniku samostatného
československého státu) v 15:00 hodin s poděkováním za 98 let
samostatného československého státu.
Všem, kteří s námi oslavili 90 let otevření Sboru Jiřího z Poděbrad, děkujeme za
účast a věříme, že jste s námi prožili krásný den. Obci Tmaň, starostovi obce Mgr.
Pavlu Pavláskovi, pražskému biskupovi doc. ThDr. Davidu Tonzarovi, Th.D.,
Světluškám a všem dalším děkujeme za pomoc. Více podrobností z oslav
uveřejníme v listopadovém čísle časopisu Obzor a na internetových stránkách
obce Tmaň www.obectman.cz .

Informace pro DC Světlušky: Dětské centrum Světlušky se bude scházet
každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
Schůzka pro rodiče se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 17:00 hodin ve Sboru
Jiřího z Poděbrad – vstup bočním vchodem z ulice Budovatelů. Na nové děti
se těšíme ve čtvrtek 13. října 2016 v 14:00 hodin!

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
50110-1 k vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani
ořezané větve 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.
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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 říjnu 2016 otevřeno od pondělí do pátku od 8:30
do 18:00 hodin, v sobotu od 8:30 do 13:00 hodin, o nedělích a v pátek 28.
října 2016 (státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu)
bude zavřeno.
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 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.
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 .
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 budou moci v Domě s pečovatelskou
službou ve Tmani objednat na masáže.
Objednávky se přijímají na telefonním čísle 732 307 723.

16

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 v pondělí 3. října 2016 v 16:20 hodin ve Tmani
v prostoru autobusové zastávky nad školou.
Při prodeji slepiček bude prováděn výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné další informace: pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hodin – telefon: 601 576 270,
606 550 204 a 728 605 840.
Průjezd obcí Suchomasty je v říjnu uzavřen
Obec Tmaň obdržela veřejnou vyhlášku OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY –
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI –
číslo jednací MBE/60730/2016/DOPR-Hav, vydanou Městským úřadem v Berouně –
Odborem dopravy a správních agend, kterou se stanovuje přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích při opravě povrchu včetně oprav uzávěrů
inženýrských sítí na krajských silnicích III/11531 a III/11537, která stanovuje
s odvoláním na rozhodnutí vydané silničním správním úřadem pod č.j.
MBE/59280/2016/DOPR-KuK, že bude v době od 12. září 2016 do 30. října 2016
uzavřen průjezd obcí Suchomasty a stanoveny objízdné trasy. Úplný text této
vyhlášky včetně mapových příloh se značením objízdných tras je na webových
stránkách Obce Suchomasty www.suchomasty.cz .
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1.-2.10.2016

MUDr. Besserová Jana
Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Burka Jiří
Chyňava 49
MUDr. Burková Blanka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Averko Mykhaylo
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Cajthaml Jiří
Drozdov 29

311 625 765

8.-9.10.2016
15.-16.10.2016
22.-23.10.2016
28.10.2016
29.-30.10.2016

S p o r t o v n í

311 513 453
311 691 131
311 610 225
311 572 135
605 420 898

i n f o r m a c e

Druhé kolo poháru FAČR – OFS Beroun: VČS Tmaň – Stašov 2:6
Ve středu dne 31. srpna 2016 se od 17:00 hrály zápasy druhého kola poháru FAČR
– OFS Beroun. Po vítězství v prvním kole s mužstvem Libomyšle 4:1 si ve druhém
kole zahráli i naši fotbalisté. Jejich soupeřem opět na domácím hřišti bylo mužstvo ze
Stašova, které hraje okresní přebor. Po vítězství 2:6 postoupil do třetího okresního
kola Stašov a pro fotbalisty VČS Tmaň tak cesta pohárovým pavoukem skončila.
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Ve IV. třídě jsou odehrána čtyři kola
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.
Komentář k zápasu tmaňských fotbalistů: K druhému mistrovskému utkání
zavítalo mužstvo Tmaně do Rpet, k soupeři, který byl ještě v loňském ročníku,
stejně jako náš tým, účastníkem III. třídy. Tým nastoupil k utkání oslaben o
dlouhodobě zraněného Foltýna a nově také Malíka, který utrpěl vážné zranění
kolene ve středečním pohárovém zápase. Z důvodu pracovního zaneprázdnění
týmu navíc chyběl M. Fiala a Hora. Přes tato oslabení začal pro náš tým zápas
nejlépe, jak mohl, když si soupeř při naší nadějné gólové akci vstřelil již ve 3.
minutě vlastní branku. Naše mužstvo se navíc ocitlo ještě v několika dalších
slibných akcích, které volaly po další brance. Postupem času však domácí začali
přebírat iniciativu a ještě do poločasu se jim podařilo dvěma góly otočit výsledek.
Naši hráči se v té chvíli bohužel soustředili více na svoji vzájemnou kritiku a
předváděná hra tomu také odpovídala.
Ve druhém poločase se výkon týmu začal postupně zlepšovat. Ve snaze o naše
vyrovnání se však domácí dostávali do nebezpečných brejkových situací a jen
zásluhou několika vynikajících zákroků brankáře Šlégra zůstalo skóre
nezměněné. V závěru zápasu se podařilo našemu týmu zcela usadit na polovině
soupeře a především gólová šance Kincla volala po vyrovnání, ke kterému však
již i přes zmiňovaný tlak bohužel nedošlo a tým tak utrpěl první porážku v sezóně.
Z hráčů podali kromě zmiňovaného brankáře D. Šlégra ještě velmi dobrý výkon J.
Zikmund a L. Fiala, ostatní střídali lepší okamžiky s horšími…
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.
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.
Komentář k zápasu tmaňských fotbalistů: Utkání bohaté na branky, probíhalo celé
za velmi nepříznivého počasí, které se projevilo i na kvalitě terénu. Na
podmáčeném trávníku udeřil jako první hráč Tmaně Hora, který již v 5. minutě
podařenou střelou dostal hosty do vedení. Terén očividně svědčil více našemu
týmu, ale další nadějné akce zůstaly nevyužity. Navíc trávník brzy opustil pro
zranění kapitán Sulík a mužstvo tak muselo značně přeskupit své rozestavění.
Domácí hrozily především z rychlých brejků. Při jednom z nich fauloval M. Fiala
ve vápně domácího útočníka a chyňavští následně z pokutového kopu slavili
vyrovnání. Radost jim však nevydržela ani minutu, protože hned z následného
protiútoku vrátil vedení na naši stranu Kincl. I na podruhé však soupeř vyrovnal,
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naštěstí ještě do poločasu naši hráči opět měnili skóre a po chytré střele Frona šli
do vedení 3:2.
Úvod druhé půle nezačal pro náš tým nejlépe a domácí i do třetice vyrovnali skóre
na světelné tabuli na 3:3. Ani třetí vyrovnání však náš tým nepoložilo a o několik
minut později jsme se po druhé brance Kincla opět radovali z vedení. To jsme již
tentokrát nepustili a naopak o několik minut později, po individuální průniku
obránce M. Fialy a do odkryté branky zakončující Smíška, jsme své vítězství
tentokrát již definitivně zpečetili.
Tým podal jako celek velmi bojovný a disciplinovaný výkon, proto by nebylo
správné některé hráče více vyzdvihovat. To ovšem neplatí pro Zdenka Tlacha,
který musel absolvovat celý tento deštivý a chladný zápas s praporkem v ruce
v roli pomezního, za což mu patří zvláštní poděkování…
Sestava VČS Tmaň:
Šlégr – Nový, Piskáček, M. Fiala, Sulík (15. Fron) – Smíšek, Kincl, Hora, Vrátný
(60. Zikmund) – L. Fiala, Večeřa (70. Hrubý).
5. kolo – sobota 24. září 2016 – 13:30 hodin – Tmaň – Tetín B. Další zápasy 5.
kola: Drozdov B – Chyňava B, Lochovice B – Osek B, Újezd B – Libomyšl, Liteň –
Osov, Tlustice B – Vižina.
6. kolo – sobota 1. října 2016 – 13:30 hodin – Osov – Tmaň. Další zápasy 6.
kola: Vižina – Liteň, Újezd B – Lochovice B, Osek B – Tlustice B, Tetín B –
Drozdov B, Chyňava B – Rpety.
7. kolo – sobota 8. října 2016 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina. Další zápasy 7.
kola: Drozdov B – Osov, Tlustice B – Újezd B, Lochovice B – Libomyšl. Liteň –
Osek B, Rpety – Tetín B.
8. kolo – neděle 16. října 2016 – 16:00 hodin – Osek B – Tmaň. Další zápasy 8.
kola: Libomyšl – Chyňava B, Osov – Rpety, Vižina – Drozdov B, Újezd B – Liteň,
Lochovice B – Tlustice B.
9. kolo – sobota 22. října 2016 – 12:30 hodin – Tmaň – Újezd B. Další zápasy
9. kola: Drozdov B – Osek B, Tlustice B – Libomyšl, Chyňava B – Tetín B, Liteň –
Lochovice B, Rpety – Vižina.
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.
Čelo tabulky IV. třídy po čtvrtém kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rpety
Libomyšl
Tetín B
Újezd B
Tmaň
Vižina

4
4
4
4
3
4

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

0
0
1
1
1
2

12:4
10:5
15:10
10:7
12:6
11:6

12
9
7
7
6
6

Kalanetika
Od středy 12. října 2016 začínáme opět s Kalanetikou. Cvičení bude 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

Pozvánka na tenisový turnaj
V sobotu dne 8. října 2016 pořádá
Tenisová škola RADOST ve spolupráci s TJ VČS Tmaň, z.s.,

TENISOVÝ TURNAJ
v kategoriích MINI, BABY, chlapci a děvčata.
Zahájení v 9:00 hodin.
Informace k turnaji a přihlášení podává Miroslav Šilhavý, mobil 608 529 037.
Pozvánka na oslavy 95 let fotbalu ve Tmani
TJ VČS Tmaň, z.s., srdečně zve veřejnost
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
v sobotu dne 22. října 2016 do Kulturního domu ve Tmani
na
výstavu fotografií
Z HISTORIE SPORTU VE TMANI OD DVACÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ
DO SOUČASNOSTI
a
křest knihy HISTORIE SPORTU VE TMANI.
•
•
•

•
•

Dopolední program:
zahájení v 10:00 hodin v KD ve Tmani;
křest knihy HISTORIE SPORTU VE TMANI;
výstava fotografií v KD bude otevřena pro veřejnost od 11 hodin a dále po celou
sobotu a neděli.
Program oslav bude pokračovat na fotbalovém hřišti dvěma zápasy:
11:15 hodin – přátelské utkání Stará Garda Tmaň – Zeppelin GAT v malé
kopané.
12:30 hodin – mistrovské utkání IV. třídy TJ VČS Tmaň – Doubravan Újezd
„B“;
Další podrobnosti na plakátech.

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. října 2016.
Cena výtisku 3,- Kč.
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