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Myslivecký spolek HORA Tmaň
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků
a Chodouně na

MYSLIVECKÝ PLES,
v Kulturním domě ve Tmani
v sobotu dne 7. ledna 2017 od 20:00 hodin.
který se koná

K tanci a poslechu hraje skupina ÚŽAS.
Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí!
Slosovatelné vstupenky budou za 100,- Kč.
Předprodej vstupenek v den konání plesu od 9:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Šťastný nový rok 2017 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Tmaň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční
v sobotu 21. ledna 2017 od 11:00 hodin v hostinci Na Myslivně na Louníně.
Odvoz ze Tmaně na Lounín bude zajištěn vozidlem SDH Tmaň.

SDH TMAŇ srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na

103. HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční
v sobotu 11. února 2017 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola!
Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly bude v den konání plesu
v sobotu 11. února od 10:00 hodin v Kulturním domě.
Šťastný Nový rok 2017 přejí a na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

OBZOR vychází nepřetržitě devatenáctým rokem
Vstupujeme do Nového roku 2017, který je třetím rokem práce současného
zastupitelstva obce a to znamená, že se volební období překlopilo do své druhé
poloviny. Nemám v úmyslu v tuto chvíli hodnotit naši dosavadní dvouletou práci – to
je předmětem veřejných zasedání zastupitelstva obce, na nichž jsou přednášeny
průběžné informace o stavu obecních záležitostí. Kdybychom to vzali jako ve škole,
tak si vystavujeme pololetní vysvědčení. A to konečné vystaví současným
zastupitelům sami voliči při příštích komunálních volbách. Občané, kteří se
rozhodnou navštívit tato jednání mají možnost nejenom bezprostředně zažít průběh
takových jednání, k čemuž je jako bonus přidávána neopakovatelná atmosféra
veřejných zasedání umocněná možností vidět naše zastupitele bezprostředně v akci
při plnění svých zastupitelských povinností. Škoda jenom, že veřejnost naší obce
nevěnuje těmto jednáním takovou odpovídající pozornost, jakou by si právem
zasloužila. Je však třeba zdůraznit, že návštěvnost veřejných zasedání zastupitelstva
obce se v průběhu posledních desetiletí prakticky nemění, takže vzato přísně
matematicky není to nic moc, vzato však čistě realisticky, a jak bychom mohli říci –
„po tmaňsku“ – nejsme na tom zase až tak špatně. Faktem je, že většinu
přednesených zpráv a to nejpodstatnější, co na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce zazní si lze přečíst na stránkách OBZORU – informačního časopisu naší obce.
Nelze sice v OBZORU zachytit kolorit zmiňovaných jednání, ale kdo si najde čas na
jeho přečtení, ví prakticky vše rozhodující a podstatné. Dnešním číslem zahajujeme
další rok jeho vydávání – v pořadí již devětadvacátý. Současný redakční kolektiv
vedený kronikářem obce panem Jaroslavem Horáčkem vydává náš časopis
nepřetržitě od ledna 1999 a má na svém kontě včetně čísla, které právě čtete –
celkem osmnáct ročníků a zahajuje ten devatenáctý, což představuje 219 čísel. Je to
mnoho nebo málo? Myslím, že v tomto případě to nemůžeme vidět perspektivou
pouhých čísel, to by mohlo být zavádějící, a to nechci. Rada obce i zastupitelstvo si
cení toho, že to je informační kanál, kterým se dostávají informace nejen do toho
našeho malého tmaňského světa, ale díky internetu a webovým stránkám naší obce,
kde si lze přečíst OBZOR v elektronické podobě, víme, že přitahuje pozornost
čtenářů z blízkého okolí i z daleka – a to je asi pro nás to nejlepší hodnocení, kterého
si velmi vážíme. Současně je to však i zavazující, aby tento trend pokračoval i
v budoucnosti a byla zajištěna dobrá informovanost nejen našich občanů, ale i těch,
kteří sice bydlí někde daleko, ale nějakou částí svého života jsou ve svých
vzpomínkách s Tmaní, Lounínem, Havlíčkovým Mlýnem nebo Slavíky trvale spojeni.
Přeji redakčnímu kolektivu OBZORU jménem Rady obce i celého zastupitelstva
hodně zajímavých příspěvků a aktuálních informací při sestavování obsahu každého
čísla, na které se potom právem budou naši čtenáři každého prvého v měsíci těšit.
Mgr. Pavel Pavlásek ml. – starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 12. prosince 2016
V pondělí dne 12. prosince 2016 se konalo v Kulturním domě ve Tmani od 19:00
hodin posední veřejné zasedání zastupitelstva obce v kalendářním roce 2016.
Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání a termínům pro zpracování materiálů
z veřejného zasedání zastupitelstva obce budou základní dokumenty z tohoto
jednání otištěny v únorovém čísle OBZORU.
Zahájení doby adventní ve Tmani
V pořadí již popáté se v sobotu 26. listopadu 2016 od 17:00 hodin konalo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu ve Tmani. Jsme v našem regionu jednou z mála obcí,
kde se něco takového koná, a proto není divu, že přilákala takové množství diváků.
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Hlavní podíl na tom mají děti z Tmaně a okolních přiškolených obcí navštěvující
tmaňský první stupeň základní školy, a to nejenom tím, že si připravili zajímavé
divadelní vystoupení, které uchvátilo svým perfektním provedením diváky, ale také
tím, že společně s nimi přijeli v tento sobotní podvečer jejich rodiče, sourozenci a
rodinní příslušníci a tak rozšířili významným způsobem v tom početním slova smyslu,
diváckou obec. O slavnostní oficiální úvod se postaral starosta obce Mgr. Pavel
Pavlásek společně s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Tmaň Mg. Růženou
Kybikásovou, která přednesla projev, z něhož se dozvíte vše potřebné o
doprovodném programu slavnostního rozsvícení vánočního stromu ve Tmani. My
dodejme, že celý podvečer se opravdu vydařil – důkazem toho jsou davy diváků
v prostoru za Kulturním domem a v uzavřených pro silniční provoz přilehlých částí
místních komunikací, živý betlém nebo možnost občerstvení. I počasí jako kdyby
také chtělo uvidět úspěšný program, se zachovalo odpovídajícím způsobem pro toto
roční období, a přesto, že bylo chladno, tak díky tomu, že nefoukal vítr, bylo docela
příjemně. Za rok opět nashledanou!
Chcete-li se podívat anebo si zopakovat okamžiky, jak se dětem vystoupení povedlo,
můžete na webových stránkách tmaňské školy www.zs.tman.txt.cz v záložce
Zahájení Adventu – video shlédnout video, které během programu natočili a
následně sestřihali rodiče dětí.
Slavnostní projev Mgr. Růženy Kybikásové
Milé děti, vážení rodiče,
dnes v sobotu 26. listopadu jsme společně zapálili první adventní svíci. Letošní
setkání bylo páté v řadě, máme tedy malé jubileum! Jsem velmi ráda, že jsme se
sešli v tak hojném počtu. Těší mě také to, milé děti, že vám mohu napsat velkou
jedničku a pochvalu za předvedení hry o narození Ježíška.
Věřím, že jsme se při této příležitosti opět všichni rádi setkali se svými přáteli,
kamarády, s dobrými známými i neznámými lidmi a společně jsme si užili poklidný
sobotní podvečer. Adventní nedělí začíná období čekání a těšení se na nejkrásnější
svátky roku. Advent si spojujeme vždy s našimi nejbližšími, s těmi, jež máme rádi a
pro které chceme jen to nejlepší. Těmi, kteří jsou naším nejzářivějším světýlkem ve
tmě, teplem které nás nejvíce zahřeje, jsou naše děti. To pro ně vše podstupujeme,
pro ně a jejich rozzářené oči se překonáváme, abychom jim dopřáli radostné a
spokojené dětství, abychom s nimi zažili radostné chvíle. Užijme si s nimi období
klidu, pohody, radosti a lásky. Užijme si všichni radost z přítomnosti a bytí všech
našich nejbližších!
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí skauti.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, úplně poprvé k
nám plamínek přicestoval v roce 1989. Jak symbolické! Světlo se každoročně
zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč Evropou. Do Česka betlémské světlo
putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají brněnským skautům. My nemáme
betlémské světlo, ale rádi jsme jedno naše světýlko poslali na pouť do světa, a to do
Všeradic, jako poselství zahájení adventního času a naplnění myšlenky
předvánočního pokoje a míru. Do Všeradic proto, že tam v sobotu večer vystoupil
sbor tmaňských dětí - Světlušky z kostela Církve československé husitské.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí slavnostního
podvečera. V první řadě děkuji dětem, Anetě Špačkové i malým a velkým
hudebníkům. Děkuji panu starostovi a dalším zaměstnancům obecního úřadu i rodině
Špačkových za technickou pomoc. Poděkování za spolupráci patří také MS Hora
Tmaň a SDH Tmaň. Rovněž děkuji rodinám Koubíkových, Plátěnkových
a Klepáčových, které nám poskytly zvířátka pro vytvoření živého betlému. Můj dík
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patří také zaměstnancům školy, kteří vše připravili tak, aby vystoupení našich dětí
dopadlo na jedničku s hvězdičkou. Radost by z nich měla sama Thálie, Múza
veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů!
Přeji nám všem poklidně a příjemně strávený adventní čas, radostné Vánoce a
úspěšný rok 2017.
Co na to Češi
Co na to Češi je zábavná soutěžní show pro celou rodinu, kterou v roli moderátora
provází na TV NOVA oblíbený herec a bavič Tomáš Matonoha. V pořadu se proti
sobě vždy utkají dva pětičlenné týmy, které se snaží dokázat, že dobře ví, co si o
různých otázkách z běžného života myslí Češi. V průběhu hry často nevědomky
dochází k vtipným situacím při rychlých a spontánních tipech soutěžících.
Soutěž sestává z několika kol. Na začátku každého kola se proti sobě postaví
zástupci jednotlivých týmů, kterým položíme otázku, kterou jsme předtím v průzkumu
položili stovce Čechů. První soutěžící, který si myslí, že zná nejčastější odpověď na
tuto otázku, zmáčkne tlačítko. Pokud odpoví správně, jeho tým otázku vyhrává.
Jestliže však vybere v pořadí jinou než první nejčastější odpověď, hádá zástupce
týmu soupeře. V případě, že tipne odpověď, která je v žebříčku nejpopulárnějších
odpovědí výše, než odhadoval jeho protihráč, vyhrává otázku jeho tým. Členové
týmu, který vyhrál otázku, se pak snaží získat body za další správné odpovědi. Tým s
největším počtem bodů z jednotlivých kol postupuje do závěrečného kola, kde má
šanci získat až 50 000 Kč.
Do soutěže se přihlásil tým Klubu důchodců Tmaň vedený jeho šéfovou paní Vlastou
Hrubou, jehož dalšími členkami byly paní Marie, paní Jindřiška, paní Jaroslava a paní
Zlatka a vystupovaly pod společným jménem ODROSTENKY.
Poprvé jsme tmaňská děvčata mohli vidět na TV NOVA v 17:25 hodin ve čtvrtek dne
8. prosince 2016. Ve svém prvním vystoupení v soutěži Co na to Češi měla za
soupeře mužský tým pod názvem BAZINGA, který vyhrál v předcházejícím kole.
V úvodu programu nejprve vedoucí obou týmů představili své družstvo a vysvětlili,
proč si zvolili právě taková jména. Potom již se rozjela soutěž naplno. V první kole se
moderátor Tomáš Matonoha zeptal, jaký nápoj pijí Češi pro zahřátí, ve druhém chtěl
vědět, z jakého důvodu nedorazí muž za kamarády na domluvené pivo, ve třetí co
jiného než boty může být schované v krabici od bot, ve čtvrtém se zeptal, ve kterém
českém filmu hrají důležitou roli zima, sníh a lyže, a v té poslední chtěl zase vědět
čtyři nejčastější odpovědi Čechů na otázku, která zvířata lidé v zimě přikrmují.
Tmaňská děvčata si vedla úspěšně, porazila své soupeře a dvě jejich účastnice
postoupila do závěrečného rozstřelu, v němž jim výše zmiňovaná finanční odměna
jenom o vlásek unikla – postoupila však do dalšího kola.
V následujícím kole, jehož záznam jsme mohli v televizi sledovat v premiéře v pátek
9. prosince 2016 opět v 17:25 hodin v podvečer, nastoupila naše děvčata proti
mužskému týmu Hruškopových, složený z členů rodin Hruškových a Škopových
z České a Dlouhé Třebové. První dvě otázky byly neseny ve vánočním duchu –
v prvním kole to byla otázka, co se vám vybaví, když se řekne betlém, ve druhém co
kromě potravin potřebujete k výrobě, vánočního cukroví. Od třetího kola to byly
otázky všeobecného charakteru – ve třetím kole měli účastníci odpovědět na otázku,
v čem muži neradi vidí ženu oblečenou během zimních měsíců a ve čtvrtém který
český herec si zahrál nejsympatičtějšího pohádkového prince. Ještě po čtvrtém kole
děvčata Tmaně vedla a o všem rozhodovala pátá otázka, co se pohybuje ze strany
na stranu, kde se jim již tak nedařilo, jak by si určitě samy přály, soupeři odpověděli
přesněji a tím pro ně účast v soutěži skončila.
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Bez ohledu na tuto skutečnost je nejdůležitější fakt, že dobře reprezentovaly Tmaň,
byl to pro všechny účastnice silný emotivní zážitek pobytu v nahrávacím studiu
televize NOVA a nám divákům přinesly dvakrát hodinu trvající zábavu, ve které jsme
se mohli poučit o zajímavých aspektech našeho každodenního života. A za to patří
paní Vlastě Hrubé a členkám jejího týmu poděkování celé tmaňské veřejnosti.
Setkání důchodců na Louníně
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v odpoledních hodinách konalo na Louníně tradiční
předvánoční setkání důchodců – bývalých zaměstnanců akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani, kteří jsou současně i členy základní
organizace Odborového svazu Stavba České republiky a.s. VČS a VLČS Tmaň.
Pozvání výboru základní organizace přijalo celkem šedesát důchodců. Setkání
zahájila paní Pavla Kovačíková, do jejíž kompetence patří v odborové organizaci
úsek práce s důchodci. Uvítala všechny přítomné, vyjádřila radost z tak bohaté účasti
a požádala je, aby všichni povstáním a symbolickou minutou ticha uctili památku těch
bývalých spolupracovníků, kteří se tohoto setkání nedožili.
Hlavní zprávu nejenom o úseku práce s důchodci v roce 2016 přednesl předseda
základní organizace pan Jaroslav Karmazín.
V první části připomněl akce, které se v kalendářním roce 2106 uskutečnily pro
důchodce, a které byly ve stejném rozsahu jako v letech minulých. Ve středu 22.
června 2016 to byl celodenní autobusový zájezd do Rožmitálu pod Třemšínem. První
zastávkou byl Starý Rožmitál, kde od nepaměti stojí kostel Povýšení sv. Kříže
s unikátními varhanami, kde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé slavná Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Po obědě v nedaleké restauraci se všichni přesunuli
do nedalekého Podbrdského muzea, kde se seznámili s jeho bohatými expozicemi.
Expozice historických automobilů nabízí nejucelenější sbírku 32 vozů Aero, včetně tří
karoserií od firmy Sodomka. Přízemí Podbrdského muzea představuje návštěvníkům
rod pánů z Rožmitála. Expozice „Jak se žilo na Podbrdsku“ provádí návštěvníky
historií města. Expozice „Památník J. J. Ryby“ seznamuje s neobyčejným životním
příběhem a tragickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je
nerozlučně spjato s Rožmitálem. Poslední expozice je Nazvaná „Stodola“, kde byla
k vidění sbírka nářadí, náčiní a strojů, které nesměly chybět v žádné venkovské
domácnosti tohoto kraje. Podle ohlasu účastníků se zájezd líbil, kladně byla
hodnocena skutečnost, že přálo i počasí. Během celého roku jsou navštěvování
důchodci, kteří si připomínají významné kulaté životní jubileu. Na závěr této části
svého vystoupení konstatoval, že třetí letošní akce probíhá právě teď zde na
Louníně.
Z minulosti a současnosti přešel předseda ZO do budoucnosti. Ujistil přítomné, že ve
stejném se předpokládají akce pro důchodce i v roce 2017 a vyslovil naději, že se
setkají se stejně příznivým ohlasem, jako tomu bylo v roce 2016.
Pokud se jedná o vnitřní život odborové organizace, její základní činností je vše, co
souvisí s kolektivním vyjednáváním, což dokladoval na konkrétních číslech.
Zdůraznil, že vedle otázek výdělkových, klade odborová organizace velký důraz na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V této souvislosti informoval přítomné o
velkém úspěchu akciové společnosti Velkolom Čertovy schody, která opět po pěti
letech získala ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý
Permon za rok 2015 v V. kategorii – hornická činnost nebo činnost prováděná
hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Předání ocenění proběhlo
v prostorách vedení společnosti dne 31. května 2016. Ing. Pavlovi Fuchsovi –
předsedovi představenstva Velkolomu Čertovy schody a.s. a Ing. Igoru Novákovi –
výkonnému řediteli Velkolomu Čertovy schody a.s. předal ocenění předseda
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Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka. Za Státní báňskou správu se dále
této významné události zúčastnili ředitel odboru hornictví Ing. Radim Mžyk, ředitel
kanceláře předsedy Dr. Ing. Ladislav Svoboda a předseda Obvodního báňského
úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Ing. Dalibor Tichý. Za
Odborový svaz Stavba České republiky se předání ceny zúčastnil předseda svazu
pan Stanislav Antoniv a za odborovou organizaci oceněné společnosti byl přítomen
předseda VZO pan Jaroslav Karmazín. Slavnostního předání ocenění se kromě výše
jmenovaných zúčastnila i řada dalších zaměstnanců společnosti, kteří se na zisku
ocenění podíleli.
Dále Jaroslav Karmazín informoval přítomné o významné kádrové změně v čele
vedení Odborového svazu Stavba, kde z funkce předsedy odstupuje k 31. prosinci
2016 dosavadní předseda Stanislav Antoniv z důvodů jeho odchodu do starobního
důchodu. Stanislav Antoniv byl v průběhu devadesátých let minulého století ve funkci
místopředsedy odborového svazu a po pět posledních funkčních období vykonával
funkci jeho předsedy. Od letních měsíců zastupoval odstupujícího předsedu OS
Stanislava Antoniva v řadě důležitých jednání ve vztahu k vládě České republiky,
k zaměstnavatelům a k vedení Českomoravské komory odborových svazů
místopředseda OS Stavba ČR Milan Vomela. Na zasedání Předsednictva OS Stavba
ČR, které se konalo 16. listopadu 2016 v Domě odborových svazů v Praze, byl
podán návrh na zřízení funkce Čestného předsedy OS Stavba ČR a na prosincovém
Sněmu OS byl do této nově zřizované funkce zvolen Stanislav Antoniv.
V závěrečné části svého vystoupení podrobně informoval předseda základní
organizace Jaroslav Karmazín přítomné bývalé zaměstnance o změnách
v technologickém procesu výroby ve Vápence Čertovy schody. Své vystoupení
zakončil přáním při příležitosti blížících se vánočních a novoročních svátků všem
přítomným členům odborové organizace a současně důchodcům hlavně mnoho
klidu, osobní pohody v obklopení jejich nejbližšími a do nového roku 2017 především
hodně zdraví.
Tím skončila oficiální část programu, následovalo podání občerstvení a volná zábava
s živou hudbou. Přítomní důchodci se ve většině případů dlouho osobně nesetkali a
tak diskusních témat bylo nepřeberné množství. Všichni si pochvalovali a vysoce
cenili skutečnost, že na ně odborová organizace nezapomíná ani v době, kdy jsou již
v mnoha případech i hodně let na zaslouženém odpočinku po dlouholeté nebo i
celoživotní práci na Čerťákách. Většina účastníků vydržela až do závěru setkání.
V půl osmé večer byl přistaven autobus, který rozvezl domů všechny ty, kdo neměli
zajištěnu dopravu z Lounína svými nejbližšími.
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich
internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
 Píše se rok 2017. I v tomto roce budeme pravidelně informovat čtenáře OBZORU
o dění v tmaňské základní škole. Informaci o V. slavnostním rozsvícení vánočního
stromu ve Tmani, které se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu 2016 od 17 hodin,
se dočtete na jiném místě tohoto vydání OBZORU.
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 Od září do listopadu probíhal na naší škole projekt LUŠTĚNINY. Byl realizován v
několika rovinách:
o projekt Nadačního fondu Albert – Správná pětka,
o projekt školní jídelny – Zdravý týden s luštěninou,
o zařazení informací do výuky ve všech třídách; především do hodin prvouky
a českého jazyka,
o školní kolo výtvarné soutěže: LUŠTĚNINY,
o regionální výtvarná soutěž: Mezinárodní rok luštěnin.
Do projektu byly zapojeny všechny děti, alespoň v jedné části. Ony samy
hodnotily za nejvíce vydařenou akci Správná pětka.
Ve výtvarné soutěži ocenili učitelé i žáci jednoznačně výtvory všech druháků.
Dále se pak moc líbily obrázky žáků: Adama Klementse, Natálky Hlavaté,
Vojtíka Reka, Davida Drabeše, Deborky Nové, Kačky Šilhavé, Štěpky
Bučkové, Natálky Žáčkové, Báry Macourkové, Viky Hálové, Saši Patočkové a
Kačky Turínkové.
O umístění našich žáků v regionální soutěži vás budeme informovat opět na
našich webových stránkách během prosince.
 I když byl teprve začátek listopadu a navíc svítilo sluníčko a lákalo nás ven, jsme
začali s přípravou na Vánoce. Hned ráno jsme se ocitli v improvizované
keramické dílně a s paní Petrou Kurcovou jsme si z krásně vláčné hlíny vyráběli
vánoční dárek - rybičku. Nejprve jsme si vystřihli šablonu a pak jsme hnětli,
modelovali, vykrajovali, vlhčili, uhlazovali, lepili, barvili a tiskli s velikým
soustředěním a přáním, aby se nám dílo vyvedlo. Věříme, že z dárečku nakonec
bude mít obdarovaný stejnou radost, jako z ní máme my!
 Při vyučování ve škole zkoumáme různé věci a tentokrát jsme se chtěli podívat na
zoubek počítačům. Všichni s nimi pracujeme, učíme se, hrajeme na nich různé
hry, ale málokdo z nás už viděl, co počítač vlastně řídí nebo pohání, a tak jsme si
moc užili zajímavou exkurzi do hlubin počítače.
 Nedávno se naše druhá třída i ostatní žáci školy rozhodli, že zahájí sbírku
plastových víček pro Tomáška Blahníka, který potřebuje nový invalidní
kočárek. Správa o sbírce se velice rychle rozšířila i díky Policii ČR.
Zprávu také tlumočí naše média. První příspěvek zazněl v TV Barrandov:
http://www.barrandov.tv/video/82802-nase-zpravy-5-11-2016/ (cca 14. minuta
vysílání). Další příspěvek přichystala TV Prima na předposlední listopadový
víkend 18. – 20. listopadu, a Česká televize někdy v novém roce. Děkujeme vám
všem, co jste nakloněni myšlence inkluze a prosíme také o váš „víčkový“
příspěvek. Vaše druhá třída.
 V pondělí 5. prosince jsme dostali zvláštní nadílku od čerta a Mikuláše - filmové
představení Lichožrouti. Byl to příběh nejen o tom, kam se lidem ztrácí vždy jedna
ponožka, ale také o tom, že je důležitější rodina a přátelství než bohatství!
Pohádka se nám moc líbila a teď už se těšíme na báječný pekelný oběd - polévka
s Mikulášovými vousy, pekelné maso s Luciferovými dukáty a jako zákusek
nebeské obláčky.
 V neděli 11. prosince se konala v Kulturním domě ve Tmani Mikulášská nadílka,
kterou pořádal Obecní úřad Tmaň ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou
školou Tmaň. Atmosféra byla perfektní, i když ze začátku se děti trošičku obávaly
příchodu čertů. Ale při bezva zábavě, kterou provázel čert Karel Moravec s čerticí
Dádou, na strach úplně zapomněly. Tancovaly, zpívaly a soutěžily s velkou
vervou a za jejich snahu se bonbonky a další sladkosti jen sypaly. Pak už ale
nastala ta dlouho očekávaná chvíle a na parketu se objevili čerti, kteří byli
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opravdu pekelní. Četli ve své knize hříchů a hledali ty největší zlobivce. Zjevil se i
samotný Mikuláš s andělem. Děti jim přednesly krásnou básničku nebo písničku,
za kterou dostaly nebeskou nadílku. Závěrem se tancovalo, jezdilo mašinkou a
dokonce se přímo na parketu strhla velká papírová koulovačka, takže děti domů
odcházely spokojené a vyřáděné a na cestu jim svítila světýlka vánočního
stromku ve Tmani.
 Klub důchodců ve Tmani již tradičně pořádal o víkendu v přístavbě kulturního
domu krásnou výstavu, která na všechny návštěvníky konečně dýchla
předvánoční náladu. V pondělí 12. prosince jsme na ni byli pozváni i my a
nelitovali jsme. Nakoupili jsme si mnoho vánočních dárků pro naše blízké a
obdivovali jsme krásné vánoční ozdoby, keramické kapry či kočičky, lehoučké
andělíčky, háčkované zvonečky, lesklé šperky a další výrobky, které vyrobily
šikovné ruce našich seniorů. Moc jim za krásnou výstavu, milé přijetí i sladkou
odměnu v podobě perníčků, které jsme mohli ochutnat, děkujeme!
 V průběhu měsíce listopadu a prosince se naše škola zapojila do charitativní akce
na podporu Fondu Sidus, který si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a
potřebné děti, a to po finanční i materiální stránce. Žáci měli možnost zakoupit si
za 35,- Kč duhové náramky se zvířátky z mořského světa, a tím přispět na léčbu
mnoha dětských pacientů z partnerských nemocnic, kterými jsou Pediatrická
klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Dětská Klinika Fakultní nemocnice
Olomouc a Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce. Na naší škole se
prodalo 72 těchto předmětů, proto jsme mohli nadaci přispět částkou 2520,- Kč.
Všem dětem, které si některý z nabízených náramků zakoupily, patří velký dík,
protože chtějí pomáhat druhým, kteří to potřebují.








Prosinec v Mateřské škola Tmaň
V pondělí 5. prosince navštívili školku Mikuláš, čert a anděl. Děti měly pro ně
připravenou celou řadu písní a básniček. Mikuláš a andílek byli mile překvapeni,
co vše děti umí. A protože jsou u nás ve školce samé hodné děti, dostaly
všechny malý balíček s ovocem a perníkem.
V neděli 11. prosince se v Kulturním domě konala Mikulášská nadílka, kterou
pořádal Obecní úřad ve Tmani ve spolupráci s naší školou. Děti tančily, zpívaly a
soutěžily. Zábavou je provázel čert Karel Moravec a čertice Dáda. Později přišel i
Mikuláš s andělem s knihou hříchů. Děti jim přednesly básničku a slíbily, že
budou hodní.
Ve středu 14. prosince se uskutečnila generální zkouška Vánoční besídky MŠ.
Přišly se na nás podívat všechny děti ze základní školy. Přednesli jsme jim
básničky, zatančili a zazpívali vánoční písničky a koledy. Odměnou nám byl velký
potlesk a závěrečný společný zpěv a tanec. V odpoledních hodinách jsme ukázali
vánoční besídku svým nejbližším. Po besídce následoval tradiční vánoční
jarmark, jehož výtěžek bude použit na didaktické pomůcky pro děti. Na závěr
jsme si popřáli krásné prožití vánočních svátků. Mateřská škola bude v období
vánočních prázdnin uzavřena, a to od 27. do 30. prosince 2016.
Kolektiv Mateřské školy ve Tmani přeje všem čtenářům OBZORU klidné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2017.

Tisková zpráva VaK Beroun:
Pražská voda podraží, to ovlivní ceny i na Berounsku a Hořovicku
Na schůzce hlavních akcionářů VAK Beroun, které se zúčastnili zástupci měst
Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, byly projednány investice a ceny
vodného a stočného na rok 2017. Pro vodohospodáře byl podle Jiřího Paula, ředitele
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společnosti, tento rok mimořádný: „Investovali jsme rekordních 100 miliónů korun,
z toho více jak 90% do obnovy. Největšími akcemi byla rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Žebráku a sanace prvního úseku ocelového přivaděče vody
z Prahy. I přesto se daří držet ceny vodného a stočného pod úrovní dlouhodobého
plánu, který jsme si s našimi akcionáři odsouhlasili před pěti lety.“ Důvodem je nižší
růst nákladů vlivem úspor a cílených investic do nových technologií. Příkladem může
být letos zprovozněná malá vodní elektrárna na vodojemu v Berouně, která využívá
zbytkovou energii přitékající vody nebo výměna čerpadel pro vodovod Jinočany
a Chrášťany.
Hlavním důvodem změny cen je zdražení vody nakupované z Prahy. „Už v dubnu
letošního roku došlo k navýšení o 45 haléřů, přesto jsme cenu v průběhu roku
neměnili,“ připomíná Paul. Od ledna ale Praha přichází s dalším růstem ceny o více
jak korunu. Akcionáři se dohodli, že cena vodného se změní právě jen o rozdíl
v nákupu vody z Prahy. Ostatní náklady musí VAK Beroun udržet na letošní úrovni.
Cena pro vodné se tak od 1. ledna zvyšuje o 2,12 koruny na jeden metr krychlový.
Na příští rok plánují vodohospodáři několik velkých investic, zejména v oblasti
odpadní vody. „Čeká nás další etapa rekonstrukce čistírny v Berouně, při které
vyměníme čerpadla na nátoku a celkovou obnovou projde celý stupeň mechanického
čištění,“ říká Roman Badin, technický ředitel. Další významnou akcí bude odvedení
potoka ze Starče v Hořovicích mimo kanalizaci a zahájení další etapy rekonstrukce
hořovické čistírny. Tyto investice se promítnou do ceny stočného, která tak bude
o 1,1 Kč vyšší.
Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2017 tak bude
83,77 Kč/m3 bez DPH.
Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3. Platba za
vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč s DPH na osobu
za jeden den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2990 Kč na osobu za rok, tj.
249 Kč za měsíc. Přehledná tabulka s cenami:

2016
Vodné
Stočné
Celkem

2017
Vodné
Stočné
Celkem

Bez DPH
Kč/m3
45,60
34,95
80,55
Bez DPH
Kč/m3
47,72
36,05
83,77

Včetně 15% DPH
Kč/m3
52,44
40,19
92,63
Včetně 15% DPH
Kč/m3
54,87
41,45
96,32

Nové autobusové jízdní řády
V neděli dne 11. prosince 2016 začaly platit nové jízdní řády autobusové a vlakové
dopravy. Na následujících třech stránkách přinášíme aktuální jízdní řády
autobusových spojů mířících z/do Tmaně do/z Berouna:
 C14 210014 Beroun – Suchomasty – Bykoš;
 C23 210023 Beroun – Suchomasty – Libomyšl;
 C25 210025 Beroun – Hostomice.
Tyto i všechny další platné jízdní řády spojů zajišťovaných akciovou společností
PROBO BUS najdete na webových stránkách této společnosti v sekci Jízdní řády.
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Policie České republiky – RADY PRO SENIORY
Jak se chovat bezpečně doma:
 Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte
pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokážou a sdělí vám,
proč přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly.
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to
přečíst např. na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštíme do bytu!
 Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo
v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.
 Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o
možnost si zatelefonovat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho
souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete
např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte důležitá telefonní čísla poblíž
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
 Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo
rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen
nakoupit. Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa
nebo s odpadky.
 Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich
telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
 Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte
někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma.
 Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to
svým blízkým, aby vás nehledali. Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním
prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
 Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nějak
nepřiměřený, promluvte si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv
z černé kroniky, sledování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo
rozhovorům na téma „komu se co stalo“.
Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek:
 Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické
kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému
řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.
 Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou
dobu rozsvítí a zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste
doma, i když tomu tak nebude.
 Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo
zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní
schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději
vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich
identifikaci.
 Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete uložit nebo
vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho blízkého. Buďte ostražití jak
v peněžních ústavech (banka, spořitelna, pošta), tak u peněžních bankomatů.
 Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz.
 Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním
prodejcům.
Další informace naleznete na www.policie.cz .
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Poděkování
Jménem Obce Tmaň děkuji touto cestou paní Daně Karmazínové za její dlouholetou
práci v souvislosti s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru. Do dalších let přeji
hodně zdraví a úspěchů v profesní činnosti, mnoho štěstí a spokojenosti v osobním
životě.
Mgr. Pavel Pavlásek – starosta obce

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Úřední hodiny Obecního úřadu ve Tmani v době vánočních svátků
V týdnu mezi vánočními a novoročními svátky budou na Obecním úřadu ve Tmani tyto
úřední hodiny:
 úterý 27. prosince 2016 – 07:00 – 14:00 hodin;
 středa 28. prosince 2016 – 07:00 – 14:00 hodin;
 čtvrtek 29. prosince 2016 – 07:00 – 14:00 hodin;
 pátek 30. prosince 2016 – 07:00 – 13:00 hodin.

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Požehnané Vánoční svátky a přemíru milosti do Nového roku 2017 vyprošuji a
žehnám Vám i Vašim blízkým!
P. Zdzisław Ciesielski – farář Římskokatolické farnosti Žebrák

 Na Štědrý den – v sobotu 24. prosince 2016 bude kostel sv. Jiří otevřen od
15:30 do 16:30 hodin. Návštěvníci budou moci spatřit a obdivovat velký
keramický betlém, nebude chybět vánoční výzdoba chrámu a na závěr si budou
moci odnést domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo.
 Srdečně zveme na vánoční koncert v kostele sv. Jiří ve Tmani, na kterém
v neděli dne 25. prosince 2016 vystoupí v 15:00 hodin pěvecký sbor
BONBON z Berouna a zazpívá písně vánoční, vánočnější a nejvánočnější.
Vstupné dobrovolné.
Pěvecký sbor BONBON založila 8. ledna 2007 Mgr. Bohumila Vokáčová. Sbor má
13 členů – 3 soprány, 3 alty, 3 tenory a 4 basy. Další podrobnosti a zajímavosti o
souboru najdete na jejich webových stránkách www.sborbonbon.cz , kde najdete
ve složce Vystoupení videozáznamy z jejich vystoupení na jednotlivých
koncertech. V kostele sv. Jiří ve Tmani vystupuje BONBON o Vánocích
pravidelně od roku 2011.
Po koncertu bude k dispozici na prostranství před kostelem teplý nápoj a čas na
diskusi o koncertu, televizním programu, politické situaci nebo o nevyzpytatelnosti
vánočního počasí. Před a po vánočním koncertu si mohou návštěvníci
prohlédnout ve vánočně vyzdobeném kostele sv. Jiří tradiční betlém.
 Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2017 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. ledna 2017 v 16:30
hodin.
 Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o
možnostech kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových
stránkách www.farnostzebrak.cz .
 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.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
 Sváteční bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se konají na ŠTĚDRÝ
DEN – Půlnoční – 24. prosince ve 24 hodin a na NOVÝ ROK – 1. ledna 2017 v
15 hodin. Další bohoslužba bude v neděli 22. ledna 2017 v 17:00 hodin.
 Vánoční setkání dětí a rodičů se tradičně koná ve Sboru na Štědrý den 24.
prosince 2016 ve 14 hodin.
Milí přátelé, dovolte mi za Náboženskou obec Církve československé husitské ve
Tmani ze srdce poděkovat obecnímu zastupitelstvu, Radě obce Tmaň a
jmenovitě panu starostovi Mgr. Pavlu Pavláskovi za pomoc a spolupráci v uplynulém
roce 2016. Vedení obce se dlouhodobě snaží o zvelebení prostředí ve Tmani, a proto
zastupitelé rozhodli přidělit velkorysou dotaci ve výši 300 000 Kč na opravu části
střechy Sboru Jiřího z Poděbrad, který patří k dominantám obce. Jak sami můžete
vidět, první část střechy byla začátkem prosince 2016 dokončená. Dovolte mi v té
souvislosti jmenovitě poděkovat i panu Eriku Šilhavému, který za spolupráce s panem
starostou Pavlem Pavláskem, zajišťoval veškerou potřebnou technickou dopomoc
během opravy střechy. Děkuji obci Tmaň nejen za velikou finanční podporu, ale také
za všechny praktické pomoci během celého uplynulého roku.
Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani oslavil v roce 2016 devadesát let své existence a
věřím, že za pomoci a spolupráce vás všech bude občanům Tmaně i okolí sloužit další
dlouhé roky. Přeji všem občanům obce Tmaň do roku 2017 vše nejlepší, hodně zdraví,
spokojenosti, radosti a především hojnost Božího požehnání.
Vaše R. Adamová, farářka

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou ve vánočním a novoročním období
v závěru roku 2016 a v lednu 2017 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době
od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

23.12.2016

MUDr. Karel Zdeněk
Beroun, Medicentrum
MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Medicentrum
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Kurťáková Katarína
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Navrátil Tomáš
Pod Kaplankou 508
MUDr. Neužil Miloslav
Cerhovice 175
MUDr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732

311 746 414

24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.-28.12.2016
29.-30.12.2016
31.12.2016
1.1.2017
7.+8.1.2017
14.+15.1.2017
21.+22.1.2017
28.+29.1.2017
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727 836 818
311 746 418
311 621 973
311 625 901
311 621 973
311 572 765
311 572 765
311 610 225
311 577 559
724 275 395
727 836 818

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude od 11. ledna 2017 a v únoru 2017 otevřeno od
středy do pátku od 8:30 do 16:00 hodin, ve zbývajících dnech týdne bude
zavřeno.
 Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
 Skončil rok 2016 – byl to další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se
pečlivě připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim
zákazníkům některé novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a
na našich webových stránkách.
 Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy
v Zahradnictví Tmaň v roce 2016 a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti v Novém roce 2017!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.


S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Kalanetika
Začal nový kalendářní rok 2017 a my opět pokračujeme 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

Ve IV. třídě je odehrána podzimní část ročníku 2016 / 2017
 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), jediný
úspěch Tmaně byl vlastenec rpetského hráče, rozhodčí zápasu Kareš Miroslav,
60 diváků. 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.
 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.
 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,
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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.
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.
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 3:0 (0:0),
rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, červená karta: Fron Radek, 40 diváků. Další zápasy
10. kola: Libomyšl – Tetín B 10:2, Osov – Chyňava B 5:2, Osek B – Rpety 2:3,
Tlustice B – Liteň 3:1, Újezd B – Drozdov B 1:1.
11. kolo – sobota 5. listopadu 2016 – 11:00 hodin – Tmaň – Tlustice 7:0 (3:0),
branky: 16. Hrubý Lukáš, 25. Piskáček Kamil, 31. Hora Martin, 58. Večeřa Jakub,
65. Svoboda Ondřej, 81. Hora Martin, 85. Hora Martin, rozhodčí Pos Josef, 35
diváků. Další zápasy 11. kola: Rpety – Újezd B 10:0, Chyňava B – Vižina 2:2,
Liteň – Libomyšl 0:3, Drozdov B – Lochovice B 2:1, Tetín B – Osov 1:1.
12. kolo – neděle 13. listopadu 2016 – 14:00 hodin – Liteň – Tmaň 1:5 (1:2),
branky: 4. Fiala Lukáš, 36. Hora Martin, 50. Fron Radek, 70. Fron Radek, 84.
Fron Radek, rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 30 diváků. Další zápasy 12. kola:
Vižina – Tetín B 3:2, Libomyšl – Osov 3:0, Tlustice B – Drozdov B 3:1, Lochovice
B – Rpety 3:7, Osek B – Chyňava B 0:0.
13. kolo – sobota 19. listopadu 2016 – 10:30 hodin – Tmaň – Libomyšl 2:1 (1:1),
branky: 20. Fron Radek, 47. Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Kros František, 50
diváků. Další zápasy 13. kola: Osov – Vižina 3:0, Drozdov B – Liteň 1:6, Tetín B –
Osek B 9:1, Rpety – Tlustice B 4:1, Újezd B – Chyňava B 2:3.
Konečná tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 – podzim 2016:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rpety
Libomyšl
VČS Tmaň
Osov
Tetín B
Vižina
Lochovice B
Újezd B
Chyňava B
Tlustice B
Osek B
Liteň
Drozdov B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
8
6
6
6
4
4
4
4
2
3
2

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

1
2
4
3
3
5
5
6
7
8
7
9
9

49:21
42:10
47:19
32:20
43:32
24:24
33:30
27:38
26:31
22:43
20:38
22:46
12:47

Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 – podzim 2016 – zápasy doma:
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31
30
24
21
21
19
15
14
13
12
9
9
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VČS Tmaň
Vižina
Osov
Rpety
Újezd B
Libomyšl
Tetín B
Lochovice B
Tlustice B
Liteň
Drozdov B
Osek B
Chyňava B

6
6
6
5
7
5
5
7
6
7
6
7
5

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

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

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

30:8
19:6
19:9
22:5
20:12
20:5
22.5
19:18
16:15
11:26
9:26
12:18
12:15

15
15
15
13
13
12
11
11
9
6
6
5
4

Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 – podzim 2016 – zápasy venku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Libomyšl
Rpety
Tetín B
VČS Tmaň
Chyňava B
Osov
Lochovice B
Osek B
Vižina
Liteň
Tlustice B
Drozdov B
Újezd B

7
7
7
6
7
6
5
5
6
5
6
6
5

6
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
3
1
1
1
0
0
1
1

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

22:5
27:16
21:27
17:11
14:16
13:11
14:12
8:20
5:18
11:20
6:28
3:21
7:26

18
18
10
9
9
6
4
4
4
3
3
1
1

Branky
Statistiku vstřelených branek ve IV. třídě zatím v polovině soutěže bezpečně vede se
16 brankami tmaňský hráč Radek Fron, na druhém a třetím místě jsou shodně s 11
brankami František Hloušek z Újezda B a Drahomír Mackovič z Libomyšle.
O tmaňské branky se podělili hráči následovně: 16 – Radek Fron; 7 – Martin Hora; 4
– Michael Kincl, Lukáš Fiala; 3 – Ladislav Fišer, Lukáš Hrubý; 2 – Jakub Večeřa,
Kamil Piskáček, Jiří Vrátný, Martin Smíšek; 1 – Ondřej Svoboda, Jaromír Frühling.
Hodnocení zápasů fotbalistů TJ VČS Tmaň na podzim 2016. Jaromír Frühling.
Hlavním úkolem týmu po sestupu z III. třídy byla jeho stabilizace a rozšíření kádru na
takové počty hráčů, které by byly zárukou, že se mužstvo bude stabilně scházet
v dostatečném počtu k tréninku i k samotným mistrovským utkáním…
Ještě před zahájením soutěže proběhly v areálu 4 brigády, kterých se zúčastnilo
v průměru vždy cca 15 lidí, ať už z řad hráčů, funkcionářů nebo místních fanoušků.
V rámci brigád došlo především k rekonstrukci kantýny, pergoly a kabiny domácích,
k drobným opravám areálu, ale také k výstavbě základové desky pro garáž, po jejímž
nákupu a montáži, vznikly nové skladovací prostory pro veškerý sportovní materiál…
Mužstvo zahájilo sezónu pohárovým zápasem s Libomyšlí a jednoznačné vítězství
4:1, bylo překvapením pro mnohé odborníky, i s ohledem na to, jak suverénně
hostující následně kráčeli podzimní sezónou v naší skupině IV. třídy. S pohárem se
mužstvo poté rozloučilo prohrou se silným Stašovem 2:6.
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Mistrovskou část podzimu zahájil tým výhrou nad rezervou Drozdova přesvědčivým
výsledkem 6:1, avšak hned v následném zápase okusil svoji první prohru na hřišti ve
Rpetech (1:2). Následovalo na branky bohaté utkání v Chyňavě, s vítězným
výsledkem 5:3, které jsme však bohužel nedokázali za týden potvrdit při domácím
zápase s rezervou Tetína (3:4). Po zbytečné prohře v Osově (0:2) se mužstvo na
malou chvilku ocitlo ve spodních patrech tabulky, které však záhy opustily po
úspěšné sérii tří vítězných zápasů v řadě s celkovým skórem 18:2 (doma Vížina 7:1,
venku Osek B 6:0, doma Újezd B 5:1). Optimismus všech zchladila zbytečná prohra
v Lochovicích 0:3, která však tým nepoložila do kolen, ale naopak vyburcovala k další
sérii tří vítězství v řadě (doma Tlustice 7:0, venku Liteň 5:1, doma Libomyšl 2:1),
z kterých především to poslední, nad vedoucím týmem tabulky, bylo velmi cenné…
Mužstvo tak zakončilo podzimní sezónu s bilancí 8 výher a 4 proher a s celkovým
aktivním skórem 47:19. Výsledných 24 bodů nás zařadilo na třetí místo v tabulce,
hned za vedoucím tandemem z Rpet a Libomyšle…
Na čtrnácti utkáních, ve kterých se tak tým na podzim představil, se přímo na hřišti
podílelo celkem 22 hráčů. Odečteme-li však J. Foltýna, jenž ukončil svoji podzimní
sezónu hned v 8. minutě prvního zápasu vážným zraněním kolene a Antonína Kimla,
jenž si ve svém jediném podzimním pohárovém vystoupení v brance vážně poranil
rameno, odehrála podzim prakticky rovná dvacítka hráčů. Týmu se však nevyhýbala
ani další zranění, z nichž především koleno P. Malíka a stehenní sval kapitána J.
Sulíka, patřila k závažnějším a dlouhodobějším. I přes tyto problémy však bylo
k jednotlivým zápasům k dispozici vždy v průměru cca 15 fotbalistů. Výjimkou byly
zápasy v Osově a Lochovicích, kdy měl tým k dispozici vždy pouze jednoho
náhradníka a právě tyto dva zápasy lze hodnotit, jako velmi zbytečně prohry, které
možná stály tým i vedoucí místo v konečné podzimní tabulce…
Za pozitivně vysokou docházkou a stabilizací kádru stojí především návrat některých
bývalých odchovanců (J. Zikmund, Ladislav Fišer, O. Svoboda, L. Fiala) či nováčků
získaných na přestup (S. Svoboda, J. Vrátný) nebo i k výpomoci vždy připravených
fotbalových „důchodců“ (Zdeňka Tlacha, Antonína Kimla, Jaromíra Frühlinga). Do
jarní části mužstvo navíc s velkou pravděpodobností posílí další dva bývalí
odchovanci J. Rys a R. Haas, kteří se již na podzim aktivně zapojili do veškerého
dění v oddíle…
Největším počtem odehraných minut se na podzim může pyšnit brankář D. Šlégr,
který nastoupil ve všech utkáních, zdatně mu pak sekundovali L. Hrubý, S. Nový, M.
Kincl a J. Večeřa, kteří na hrací ploše chyběli pouze v jednom zápase. Nejlepším
střelcem podzimu byl suverénně útočník Fron, který však byl také největším
hříšníkem a především jeho vyloučení v zápase v Lochovicích bylo naprosto
zbytečné. Kromě výše jmenovaných zaslouží vyzdvihnout za velmi stabilní výkony
především K. Piskáčka, M. Horu, M. Fialu, J. Vrátného a J. Zikmunda, za příkladný a
obětavý přístup pak J. Sulíka, P. Malíka a O. Svobodu. Poděkování za výpomoc ve
chvílích nouze patří S. Svobodovi a z Prahy dojíždějícímu L. Fišerovi…
Mimo dění na hřišti, je pak třeba zmínit opět po čase skvěle fungující kantýnu, kterou
při domácích zápasech diriguje sehraná dvojice J. Spivák a M. Černovský, ale i
celkové zvelebení areálu, kterého se s finančním přispěním obce podařilo docílit při
zmiňovaných letních brigádách…
Poděkování za sponzorskou spolupráci patří především hlavním sponzorům TJ VČS
Tmaň, firmám Zeppelin a Lhoist, ale i dalším „příznivcům“ týmu, firmě Beko, jejíž
zásluhou nastupoval tým v podzimní části v nových atraktivních dresech a firmám
Apollonia a Krušovice, kteří se svými příspěvky podíleli na občerstvení hráčů i
příchozích.
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Turnaj v malé kopané
TJ VČS Tmaň pořádá v sobotu 21. ledna 2017 na umělce v Zámeckém dvoře ve
Všeradicích turnaj starých gard v malé kopané za účasti šesti družstev složených z amatérů
nad 35 let věku. Počet hráčů je 4 + 1, a na soupisce může být uvedeno 10 jmen. Hraje se
systémem každý s každým, 2 x 10 minut, střídá se hokejově. Hraje se dle pravidel pro malou
kopanou. Rohy se kopou ze země, hru rozehrává brankář výhozem max. do poloviny hřiště.
Skluzy jsou zakázány s výjimkou blokování střely na bránu (blokující nesmí ohrozit soupeře).
Po vyloučení hráče hraje potrestaný tým v oslabení, vyloučený hráč může nastoupit opět do
zápasu po vypršení trestu. O pořadí bude rozhodovat: 1. Počet získaných bodů; 2. Vzájemný
zápas; 3. Brankový rozdíl; 4. Větší počet vstřelených branek.

Nabídka e-knihy Historie sportu ve Tmani
TJ VČS Tmaň, z.s. nabízí zájemcům digitální ekvivalent tištěné knihy Historie
sportu ve Tmani na CD nosiči za 50,- Kč/kus a další upomínkové předměty
vydané u příležitosti 95 let sportování ve Tmani. Bližší informace podá
zájemcům Zdeněk Tlach – mobil 775 207 409 a/nebo email tlachz@seznam.cz .
Pozvánka na valnou hromadu TJ VČS, z.s.
Výbor TJ. VČS, z.s. svolává v sobotu 11. února 2017 v 13:00 hodin
VALNOU HROMADU, která se uskuteční v pohostinství Na Myslivně na Louníně.
Výbor TJ VČS Tmaň, z.s. srdečně zve všechny své členy k účasti!
Vážení sportovní přátelé!
Skončil se rok 2016, v němž jsme si připomněli 95 let sportování ve Tmani. Zvláště
jsme ocenili bohatou návštěvu při říjnových oslavách v Kulturním domě ve Tmani
spojených s výstavou historických fotografií a křtem knihy Historie sportu ve Tmani a
na našem fotbalovém hřišti, kde se odbývala správní část oslav. Potěšil nás zájem o
dění na poli sportovním ve Tmani nejenom v minulosti, ale především v současnosti
s pohledem do budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že s podporou veřejnosti a pomocí
Obecního úřadu ve Tmani ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi
působícími v obci se nám podaří průběžně vytvářet širokou nabídku možností pro
aktivní i pasivní sportovní vyžití všech generací našich občanů. Je pochopitelné, že
se nejvíce hovoří o kopané, které věnují hromadné sdělovací prostředky největší
pozornost. Děkujeme Vám za podporu při našich domácích zápasech v okresní
soutěži IV. třídy hraných na podzim 2016 a potěšilo nás, když jsme se s řadou z vás
setkávali při zápasech hraných na hřištích soupeřů. Při bilanci sportovních aktivit
roku 2016 ve Tmani je třeba zdůraznit také úspěšnou činnost tenisového oddílu,
nohejbalistů, fotbalistů Staré gardy nebo cvičení žen. Nejvíce si vážíme a za
nejcennější považujeme fakt, že vše probíhá za aktivní účasti nejširší veřejnosti.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do Nového roku
2017. Těšíme se na setkání nejenom v ochozech fotbalového areálu ve Tmani, ale i na
všech sportovních akcích pořádaných v roce 2017 ve Tmani, kdy si budeme v létě
připomínat 30 let od založení tenisového oddílu.
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň
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