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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 13. března 2017 od 19,00 hodin
s tímto programem: Zahájení. Organizační věci. Kontrola usnesení z VZ ZO konaného dne
12. 12. 2016 a mimořádného VZ ZO konaného 27. 2. 2017. Zpráva z rady obce. Různé.
Diskuse. Usnesení, závěr.

Pozvánka na XV. Dobročinný ples
Obecní úřad ve Tmani, Myslivecký spolek HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň, TJ
VČS Tmaň z.s. a Základní škola a Mateřská škola Tmaň zvou veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavík na

XV. Dobročinný ples

,

který se koná v sobotu dne 18. března 2017 v Kulturním domě ve Tmani.
Zahájení ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BOSS BEAND V.H.“
Vstupné 100,- Kč. Předtančení: Taneční kroužek Petry Kellerové.
Vstup pouze ve společenském oblečení. Bohatá tombola.
Kulturním dům bude v den konání plesu otevřen od 19:00 hodin.
----------------------------------------------Věcné dary do tomboly se přijímají na OÚ ve Tmani a v ZŠ a MŠ Tmaň do 16. března 2017,
v Kulturním domě ve Tmani v pátek dne 17. března 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TOM Kájíci Králův Dvůr
zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

XXII. ročník turistické akce
Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 18. března 2017.
Místo konání je prostor bývalého lomu a prezentace bude průběžně od 10,00 hodin.
Program připravený pro všechny příchozí:
• výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m);
• prezentace s předáním pamětních listů;
• prodej turistické známky;
• soutěže – country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé!
Zdrávi došli!!!

Valná hromada SDH Tmaň
V sobotu dne 21. ledna 2017 se konala na Louníně valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Tmaň, která hodnotila činnost v roce 2016 a schválila plán činnosti na rok 2017.
V tomto vydání OBZORU přinášíme základní dokumenty z tohoto jednání.
Zpráva starosty SDH Tmaň br. Víta Hofmanna
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
Setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň, abychom zhodnotili
činnost našeho Hasičského sboru za uplynulý rok 2016 a zároveň si stanovili cíle pro letošní
rok 2017. Úvodem chci mezi námi přivítat nové mladé hasiče Elišku Vinšovou, Elišku
Novákovou a Kryštofa Kantora. Vítejte!
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 66 řádných členů, 4 čestné, z toho 12 žen a 24 mladých
hasičů odpracoval celkem 730 brigádnických hodin. A to na údržbě výstroje a výzbroje,
údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště. Při přípravě kulturních akcí bylo
odpracováno 46 brigádnických hodin.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje následující požární technikou: nákladním
automobilem Škoda 706, CAS-25 RTHP, technickým automobilem VW Transporter a
Dopravním Automobilem Ford Tranzit. Dále stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12 zásah,
pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou PPS-8 s vybavením, umístěnou na Louníně. Dále
elektrickým agregátem, elektrickým kalovým čerpadlem, osvětlovací sadou a dýchacími
přístroji. Ačkoli je veškerá technika staršího data, je v provozuschopném stavu.
V našem sboru v uplynulém roce byly svolány čtyři schůze výboru, kde se řešily aktuální
potřeby sboru, dále jedna výroční valná hromada a čtyři pracovní schůze.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 30. ledna 2016 bylo průběžně plněno.
Rok 2016 byl od počátku klidnější, naše činnost byla zaměřena především na přípravu
mladých hasičů a údržbu techniky.
SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo běžné činnosti následující akce:
• Dne 30. ledna 2016 výroční valná hromada v kulturním domě ve Tmani.
• Dne 12. února 2016 jsme započali s přípravou výročního 102. hasičského bálu, který se
konal následující den od 20:00 hodin. Ti, kdož se našeho plesu zúčastnili, mi jistě dají za
pravdu, že se ples i tentokráte povedl.
• Dne 16. dubna 2016 jsme dopoledne provedli jarní vyčištění, vyvezení nánosu a
opětovné napuštění požární nádrže. Zároveň mladí hasiči provedli úklid odpadků v obci,
kde nasbírali několik plných pytlů.
• Dne 30. dubna 2016 byl proveden úklid hasičského areálu a příprava pro pálení
čarodějnic. Večerní pálení čarodějnic proběhlo v poklidu a obešlo se bez zranění.
• Dne 21. května 2016 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Bykoši, štěstí nám tentokrát
přálo a umístili jsme se na 3. místě z 5 družstev, ženy vzhledem k neúčasti ostatních
družstev nakonec nesoutěžily.
• Dne 28. května 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s Obecním úřadem ve Tmani,
Mysliveckým spolkem HORA Tmaň a TJ VČS Tmaň oslavu Dne dětí. Pro děti byl jako
každoročně připraven bohatý program plný soutěží a sladkých odměn, avšak na novém
místě - na fotbalovém hřišti. Naše družstvo mladých hasičů předvedlo ukázkový hasičský
útok a štafetu 4x60 m. Počasí nám dopřávalo a tak jsme si dopřáli ochlazení z lafety naší
cisterny.
• Dne 25. června 2016 se v dopoledních hodinách konaly oslavy výročí založení SDH
Bohutín, zúčastnili jsme se slavnostního pochodu a uctění památky. Po obědě se dění
přesunulo za požární nádrž, kde se konala hasičská soutěž, kde ženy obsadily 2. místo
ze 4 družstev, a muži zaujali čestné místo,„bohužel místo poslední“.
• Ve dnech 12. – 21. srpna 2016 jsme opět uspořádali soustředění mladých hasičů
v Bohutíně. Počasí bylo během stavby již klasicky nepřející, avšak druhý den se nám
odvděčilo změnou – krásné počasí během celého pobytu bylo za poslední ročníky
nejlepší… Mohli jsme se tak naplno věnovat tréninku hasičských disciplín, zpestřených o
koupání a orientační cvičení v lese. Tradiční náročný program zajišťoval zábavu do
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poslední chvíle soustředění a tak se nám zpět domů ani trochu nechtělo. Po skončení
nás ještě čekal poslední úkol – zrušení tábora a příprava vybavení pro transport, kterého
je rok od roku více, avšak povedlo se a tak jsme znavení dorazili zpět domů. Za přípravu
a organizaci bych rád poděkoval zejména vedoucím MH, personálu kuchyně za přípravu
stravy. Dále ostatním členům, bez kterých by soustředění nemohlo být realizováno,
místnímu SDH a občanům Bohutína za nezištnou výpomoc.
• Dne 17. září 2016 se všechna naše soutěžní družstva připravila na oblíbené hasičské
hrátky v Drahlovicích. Avšak několik hodin před odjezdem byla tato soutěž, k našemu
velkému zklamání, zrušena. Důvodem byla několikadenní nepřízeň počasí a vytrvalé
deště, kdy voda zaplavila soutěžní plochu.
• V říjnu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže a při této příležitosti jsme
provedli přezkoušení stavu dopravního a sacího vedení. Dále proběhl podzimní úklid
hasičské zbrojnice a úklid areálu.
• Dne 1. října 2016 byl den konání XII. ročníku memoriálu zasloužilých hasičů Tmaň.
• Dne 26. listopadu 2016 jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního stromku a
s následným úklidem. Na akci jsme zajišťovali teplé nápoje.
• V prosinci jsme provedli zimní kontrolu a zazimování soutěžní techniky a při již tradičním
malém posezení členů, včetně mládeže, jsme za promítání fotografií, hudby, a malého
občerstvení, zhodnotili průběh roku 2016 a vytyčili si úkoly na rok následující.
V letošním roce se zaměříme na pokračování úpravy zázemí na areálu u požární nádrže,
čeká nás nemalá porce práce, kterou společně jistě hravě zvládneme.
V roce 2016 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům:
Miroslavu Ježkovi, Josefu Ježkovi, Jaromíru Karmazínovi, Miroslavu Fialovi a Zdeňkovi
Zborníkovi ještě jednou blahopřejeme.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, soutěžním družstvům, mladým hasičům a všem
členům. Dále bych chtěl poděkovat starostovi obce panu Mgr. Pavlu Pavláskovi, základní
organizaci Odborového svazu STAVBA ČR akciových společností Vápenka a Velkolom
Čertovy schody, firmám AUTODOPRAVA – Petr Krejčí, AUTODOPRAVA – Václav Kozler, i
ostatním sponzorům za podporu v naší činnosti. V neposlední řadě též děkuji všem
občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru. Každé pomoci si vážíme a věřím, že nám
zachováte přízeň i v letošním roce.
Zpráva o činnosti kolektivu MH Tmaň přednesený sestrou Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a milí hosté,
dovolte mi, abych vás stručně seznámila s činností našeho kolektivu mladých hasičů v roce
2016.
Celkový počet přihlášených dětí v kolektivu je 23, aktivních však máme 26 dětí, z toho
mladších je 16 a starších 10. Počet schůzek za rok 2016: 63. Schůzky probíhají v klubovně,
tělocvičně, hasičárně a na hasičském areálu. Mimo schůzky se mladí hasiči účastnili soutěží,
různých akcí, výletů a výprav.
V lednu se mladí hasiči zúčastnili Výroční valné hromady sboru. V únoru se podíleli na
přípravě 103. hasičského bálu. V sobotu 19. března jsme uvítali jaro pochodem na
Koukolovu horu, kde se uskutečnila tradiční akce Loučení se zimou. Akci jsme zakončili
opékáním buřtů v Lipkách. Loučit se zimou se vydalo 19 mladých hasičů a 5 dospělých.
V měsíci březnu byla v plánu také výprava do okolí. Tato výprava se uskutečnila na Velký
pátek. Vydali jsme se prozkoumat okolí Lejškova a Hory. Naším cílem se staly bývalé lomy,
statek pana Trojana a dále pak na Málkovská skalka. Pro mnohé z nás to byla místa, která
jsme nikdy nenavštívili, a tak jsme zase o kousek více poznali okolí našeho bydliště. V lomu
jsme se občerstvili a pak se přes Skalku vydali zpět domů. Akce se zúčastnilo celkem 18 dětí
a 8 dospělých.
V březnu a dubnu probíhala na hasičských schůzkách příprava na blížící se hru Plamen.
V měsíci dubnu se již tradičně zapojujeme v rámci brigády do akce Ukliďme Česko. Tato
akce se letos uskutečnila v sobotu 16. dubna. Část účastníků sbírala odpadky na málkovské
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polní cestě a část čistila naši požární nádrž. Po brigádě si všichni účastníci opekli na areálu
buřty. Akce se zúčastnilo 8 dětí a 11 dospělých.
Poslední dubnový den jsme věnovali přípravám na pálení čarodějnic, uklidili jsme zázemí
hasičského areálu a vyrobili čarodějnici.
V sobotu 28. května se na Tmani uskutečnila oslava Dne dětí. Během dopoledního programu
na fotbalovém hřišti družstvo našich starších žáků předvedlo nacvičenou štafetu 4x60 m a
družstvo našich nejmladších členů předvedlo požární útok. Na závěr parného dopoledne se
dospělí hasiči rozhodli svlažit přítomné vodním dělem z cisterny, přítomní tuto neplánovanou
akci ve velkém vedru ocenili.
O víkendu 4. a 5. června se mladší i starší družstvo zúčastnilo vyvrcholení hry Plamen – jarní
kolo v Olešné. Jako první se soutěžilo ve štafetách 4 x 60 m a CTIF. Štafeta 4 x 60 m je naší
nejslabší disciplínou. I přesto však obě družstva svými výkony překvapila a obsadila 4.
(starší) a 8. (mladší) místo. Druhá štafeta CTIF se starším moc nepovedla, měli sice
natrénováno, ale někdy přemíra snahy spíše škodí, než pomáhá, docházelo ke zbytečným
chybám. Chybovali však i soupeři a tak naše družstvo v této disciplíně obsadilo třetí místo.
Mladším žákům se v jejich kategorii dařilo, štafetu odběhli velmi slušně a obsadili čtvrté
místo. Druhý den byl na programu požární útok a požární útok CTIF. Obě disciplíny
probíhaly současně, a tak jsme v jedné chvíli museli řešit problém s nedostatkem helem.
První pokus požárního útoku mladších se povedl, ale vedoucí věděli, že dokážou mladší žáci
odběhnout i lepší čas a tak se čekalo na druhý pokus. Starší žáci mezitím provedli požární
útok CTIF. V prvním pokusu se starším žákům nepovedl ideální čas disciplíny. V druhém
pokusu byl čas sice vylepšen, ale trestných sekund bylo nasbíráno poněkud více, tudíž
výsledný čas byl ještě horší než v pokusu prvním. I v této disciplíně se však nedařilo také
soupeřům, náš čas tak stačil na třetí místo. Pak už přišla řada na druhý pokus požárního
útoku mladších žáků a závěr soutěžního klání v mladší kategorii. Naši mladí hasiči měli
natrénováno, a to také dokázali, když při druhém pokusu vylepšili o několik sekund svůj čas
z prvního pokusu. Hned po nich následovala kategorie starších žáků, starší žáci měli rovněž
natrénováno, oba pokusy se jim povedly! Ve druhém pokusu dokázali svůj první pokus
vylepšit ještě o dvě sekundy, což stačilo na čtvrté místo. V mladší kategorii se naše družstvo
umístilo na 6. místě z celkových 16. Starší žáci k velkému překvapení obsadili 2. místo
z celkových 12 družstev.
V pátek 17. června nás čekala ještě poslední soutěž – Noční hry v Hýskově. Letošní rok se
v Hýskově sešlo celkem 33 družstev. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku, který je však
ještě zpestřen tím, že po dokončení nástřiku terčů musejí soutěžící ještě uhasit malý
ohníček. První se v soutěži předvedli naši mladší žáci, kteří po skvělém výkonu vybojovali 6.
místo z celkových 18. Starší žáci prováděli svůj pokus úplně na závěr se startovním číslem
13. Těsně po půlnoci byl jejich pokus odstartován a dokončen v čase 22 sekund. Tímto
skvělým časem předběhli i své největší rivaly ze Zaječova a vybojovali krásné 2. místo
z celkových 13 družstev.
Letošní rok byl již čtvrtým, kdy jsme uspořádali celotýdenní hasičské soustředění v Bohutíně.
Soustředění se uskutečnilo od 13. do 20. srpna a účastnilo se ho 23 dětí. Soustředění bylo
náročné, vyšlo nám počasí a tak jsme většinu času věnovali tréninku hasičských disciplín
a dovedností. Nechyběla též celotáborová hra Cesta do pravěku. Jako každý rok nám při
organizaci velice pomohli místní obyvatelé a přátelé z Bohutína.
Po letní přestávce a hasičském soustředění jsme v září opět zahájili hasičské schůzky. Celé
září jsme se věnovali přípravám na podzimní kolo hry Plamen, ale také na závody
v Drahlovicích, kterých se každoročně účastníme. Trénovali jsme požární útoky, štafetu 4x60
m a především štafetu dvojic a střelbu ze vzduchovky. Na jedné páteční schůzce jsme také
cvičně odběhli branný závod. Na sobotu 17. září byly naplánovány Hasičské hrátky
v Drahlovicích, bohužel pro nepřízeň počasí byla soutěž zrušena.
Na sobotu 1. října byl naplánován XI. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
V průběhu soutěže měli diváci možnost shlédnout několik ukázek z činnosti našich mladých
hasičů, kteří předvedli požární útok a štafetu dvojic.
V sobotu 8. října jsme se vydali na podzimní kolo hry Plamen do Karlštejna. Jako obvykle
jsme měli zastoupení jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žáků. Starší žáci
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odběhli štafetu dvojic na výbornou a bez jediného trestného bodu, obsadili 2. místo. Mladší
žáci se na tuto disciplínu pilně připravovali a umístění na 4. místě bylo pro nás vedoucí velmi
milé překvapení. Následoval branný závod, který letošní rok poprvé absolvovali i naši
nejmladší členové. Celkem vyběhly na trať čtyři tmaňské hlídky. Všechny se s tratí
vypořádaly skvěle. Nakonec po součtu trestných bodů a výsledného času se družstvo
mladších žáků umístilo na 13. místě a družstvo starších na místě druhém.
Ve dnech 22. – 23. října se uskutečnilo v Cheznovicích školení vedoucích mládeže, kterého
se účastnili všichni vedoucí mládeže z našeho sboru. Na školení jsme se dozvěděli mimo
jiné informace o nové směrnici pro hru Plamen a vyslechli si zkušenosti ostatních
zúčastněných vedoucích a rozhodčích z okresu Beroun. Školení bylo přínosné.
V průběhu roku jsme ještě uskutečnili výlet na kolech, uspořádali lampionový průvod a na
poslední schůzce v roce 2016 proběhlo v přístavbě kulturního domu malé vánoční posezení
mladých hasičů s vedoucími a s promítáním fotek z uskutečněných akcí v roce 2016.
Jsem velice ráda, že v naší obci vyrůstá generace sportovně založených dětí, které nevěnují
většinu volného času sezení u počítače či jiných podobných zařízení, a kteří mají chuť něco
dokázat a něco proto udělat. Musím říct, že mladým hasičům ze Tmaně se daří a ve svých
kategoriích dosahují skvělých výsledků. Za to bych jim jménem nás vedoucích chtěla
poděkovat a popřát jim mnoho dalších úspěchů nejen v hasičských disciplínách.
Budu se již opakovat, ale opět musím zmínit, že úspěchy kterých s mladými hasiči
dosahujeme, by se neobešly bez pomoci našich přátel, kamarádů, rodinných příslušníků
a všech, kteří nám pomáhají nejen při zajišťování akcí, ale také při přípravách na hasičské
schůzky. Za to jim patří velké díky. Děkuji též vedoucím Báře a Marcele za jejich přístup a
aktivitu při práci s našimi hasiči! Do roku 2017 bych nám všem chtěla popřát hodně zdraví a
mnoho dalších povedených akcí s našimi nejmladšími hasiči!
Plán práce SDH Tmaň na rok 2017
Leden 2017
Únor 2017
Březen 2017

Duben 2017

Květen 2017

Červen 2017

Červenec 2017
Srpen 2017
Září 2017

Říjen 2017
Listopad 2017
Prosinec 2017
Celoroční úkoly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Členská schůze – výroční valná hromada (21. 01. 2017)
103. hasičský bál s tombolou (11. 02. 2017)
Účast na přípravách Dobročinného plesu (18. 03. 2017).
Loučení se zimou na Koukolově hoře (18. 03. 2017).
Brigáda v hasičském areálu.
Pálení čarodějnic.
Jarní údržba požární nádrže a hasičského areálu, sběr
odpadků
Příprava na okrskovou soutěž.
Příprava na hru Plamen – děti.
Ve dnech 27. – 28. 05. 2017 hra Plamen.
Účast na přípravách Dne dětí 2017 ve Tmani.
Úklid odpadků a úprava hasičského areálu.
Výlet mladých hasičů.
Letní čištění požární nádrže a úklid hasičského areálu.
Další akce dle potřeby.
Hasičské soustředění (19. – 26. 08. 2017).
Další akce dle potřeby.
XII. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
Vyznamenání na výroční valnou hromadu.
Příprava na druhé kolo hry Plamen – děti.
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu.
Podzimní čištění požární nádrže.
Příprava výroční valné hromady.
Schůze výboru základní organizace SDH Tmaň.
Schůzky mladých hasičů, členské schůze.
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•

I.

II.

Spolupráce se složkami a společenskými organizacemi
působícími ve Tmani
Čtvrtletně svolat členskou schůzi vždy první pátek v měsíci, tj.
7. 4. 2017, 4. 8. 2017, 3. 11. 2017, 5. 1. 2018.

Usnesení výroční valné hromady SDH Tmaň konané 21. 1. 2017
Valná hromada souhlasí:
1. se zprávou o činnosti hasičského sboru a techniky, přednesenou starostou sboru
bratrem Vítem Hofmannem;
2. se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou Ježkovou;
3. se zprávou revizní komise a hospodaření sboru přednesenou bratrem Josefem
Sakáčem;
4. s plánem práce na rok 2017.
Valná hromada ukládá výboru základní organizace:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 103. Hasičský ples a Pálení čarodějnic, MDD.
3. Zabezpečit konání XII. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
4. Uspořádat a zabezpečit Soustředění MH v Bohutíně.
5. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných obecním úřadem a
společenskými organizacemi.
6. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště, hasičské vodní nádrže a dětského
hřiště.
7. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
8. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. 7. 4. 2017, 4. 8.
2017, 3. 11. 2017, 5. 1. 2018.

Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani
Jistou dobu se hovoří ve Tmani o přístavbě zázemí sportoviště na fotbalovém hřišti.
Potřebnou dokumentaci zpracovala v březnu – květnu 2015 Ing. arch. Zuzana Tlachová,
odpovědným projektantem byl Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký. Tato dokumentace byla ověřena
ve stavebním řízení Stavebním úřadem při Městském úřadu v Králově Dvoře a stala se
podkladem provedení stavby podle stavebního povolení č.j. Výst. MH/3968/2015 ze dne 13.
07. 2015. Stránkový rozsah dokumentace přesahuje možnosti jejího celého otištění v
OBZORU. Pro informaci sportovní veřejnosti naší obce přinášíme pasáž věnovanou
konstrukčnímu a stavebně technickému řešení stavby doplněnou potřebnou výkresovou
dokumentací.
D.1.1.1.1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení.
a) Architektonické, výtvarné a materiální řešení.
Architektonické řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Stavba navazuje na
objekt sociálního zázemí. Půdorysný tvar objektu je ve tvaru L s maximálními rozměry
15,05 m x 4,85 m. navržen je jako jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou.
Obvodové stěny a příčky budou zděné z keramického zdiva, omítnuté. Střecha bude
tvořena železobetonovou deskou. Barevné řešení povrchů (omítek a maleb) určí
investor.
b) Dispoziční a provozní řešení.
Stavba je navržena tak, aby doplňovala současné objekty na fotbalovém hřišti a
současně tak, aby vyhovovala nárokům plynoucím z užívání hřiště. Objekt je složen ze
zázemí pro rozhodčí, skladu a klubovny.
D.1.1.1.2. Bezbariérové užívání stavby.
Navrhovaná stavba nebude užívána veřejností, na základě výčtu uvedeného v § 2 odst. 1
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb není třeba řešit bezbariérové užívání objektu.
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D.1.1.1.3. Konstrukční a stavebně technické řešení.
Konstrukční a stavební řešení objektu:
a) Základy.
Budova je založena na základových pasech z monolitického betonu C 25/30 XC2, XF1,
které podporují vyztuženou základovou desku z monolitického železobetonu C 25/30,
XC2 tloušťky 150 mm. Základové pasy jsou navrženy tak, aby se základová spára po
obvodu nacházela v nezamrzné hloubce pod upraveným terénem. Šířka pasů je 500 mm.
Před započetím stavebních prací je třeba, aby byl dodavatelem zhotoven průzkum
stávající základové konstrukce sociálního zařízení. V rámci průzkumu bude ověřen stav
základů a potvrzena hloubka základové spáry. V případě, že se skutečnost bude lišit od
projektové dokumentace, bude na stavbu přivolán projektant – statik, který navrhne
podchycení stávajících základů. Stávající základy sociálního zařízení je třeba staticky
zajistit a ochránit před promrznutím a degradací konstrukce.
b) Svislé konstrukce.
Navrhované obvodové stěny budou vyzděny z keramického zdiva pevnosti P10 a tl. 440
mm na maltu MVC 5, které bude omítnuto vápenocementovou omítkou tl. 15 (25) mm.
Stěna mezi skladem a klubovnou bude vyzděna z keramického zdiva tl. 300 mm a
pevnosti P10 a omítnuta. Okenní otvory ve stávající stěně toalet budou zazděny plnými
pálenými cihlami. CP10 na mlatu MVC5. Mezi stěnou stávajících toalet a navazující nové
přístavby je dilatační spára.
c) Střecha.
Tvar střechy vychází ze sousedního objektu sociálního zařízení. Střešní konstrukce je
tvořena železobetonovou deskou (beton C 25/30, XC4, XF3) tl. 200 mm, na níž je
nalepena a přikotvena hydroizolace. Střecha je vyspárována do okapního žlabu.
Spára mezi stávající střechou sociálního zařízení a střechou nové stavby bude
zhotovena tak, aby nedocházelo k zatékání vody mezi konstrukce. Oplechování střešní
desky bude (při zajištění spoje odolného proti vodě) napojeno na původní oplechování
střechy sociálního zařízení (nutno dodržet dilatační spáru probíhající oplechováním).
d) Příčky.
Příčky budou vyzděny z keramického zdiva pevnosti P10 a tl. 140 mm na maltu MVC 5 a
omítnuty vápenocementovou omítkou. Nad otvory budou osazeny systémové překlady
délky 1 000 mm a uložení 125 mm (pro dveře šířky 700 mm).
e) Podlahy.
Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou (pro předsíňku a WC
hydroizolační provedení) a betonovou mazaninou se zatřeným povrchem. Podlaha je
zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm (oddělenými z obou stran
separační fólií), na kterých je betonová mazanina C 25/30 tl. 50 mm vyztužená KARI sítí.
f) Omítky.
Vnitřní omítky tl. 15 mm budou vápenocementové štukové. Vnější omítka tl. 25 mm bude
vápenocementová. Sokl bude opatřen kamínkovou hydrofobizovanou omítkou, barva dle
výběru investora.
g) Obklady a dlažby.
Obklady u WC, v předsíňce a v klubovně budou provedeny do výšky 1 800 mm. Dlažby u
WC a v předsíňce budou položeny do vrstvy lepidla a zaspárovány (hydroizolační
provedení). Konkrétní typ obkladů, dlažeb a barva spárovačky dle výběru investora.
h) Malby a nátěry.
Malby budou provedeny na vyzrálý povrch omítek kvalitními nátěrovými hmotami při
dodržení technologického postupu daného výrobcem. Barevné provedení dle výběru
investora.
Klempířské a zámečnické konstrukce budou natřeny antikorozním nátěrem po zoxidování
zinkové vrstvy.
i) Výplně otvorů.
Výplně otvorů musí splňovat požadavky vyplývající z požárně bezpečnostních řešení,
akustické požadavky a tepelně technické požadavky dle platných předpisů.
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Okna jsou navržena plastová, barevnost dle výběru investora. Vzhledem ke skutečnosti,
že je objekt nevytápěný, nejsou na ně kladeny žádné tepelně technické požadavky.
Vstupní dveře budou plastové, barva dle výběru investora. Vnitřní dveře jsou dřevěné
hladké. Na WC jsou osazena instalační dvířka potřebných rozměrů.
j) Klempířské a zámečnické prvky.
Klempířské konstrukce se provedou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Všechny
spojovací a připojovací prvky musí být z kovů, které se vzájemně neovlivňují
elektrochemickou korozí! Oplechování parapetů a dalších plochých částí musí mít sklon
30. Okapnice musí mít přesah přes svislé povrchy min. 50 mm a její svislé čelo má mít
výšku min. 40 mm a musí být zajištěno proti účinkům větru a deště.
Podokapní žlab a dešťový svod budou zhotoveny z pozinkovaného plechu. Žlab bude
přikotven pomocí háků tak, aby byl ve spádu 1%.
Všechny klempířské i zámečnické prvky budou po zoxidování zinkové vrstvy natřeny
protikorozním nátěrem.
k) Hydroizolace.
Vodorovné hydroizolace na základové desce jsou navrženy tak, aby kromě zemní
vlhkosti zároveň fungovaly jako protiradonová opatření na radonový index pozemku –
dolní oblast vysokého radonového indexu, který byl zjištěn radonovým průzkumem
05/2015. Při provádění prací je nutno zajistit kvalitní provedení spojů!
Na vyzrálou základovou desku bude provedena asfaltová penetrace, na kterou bude dle
technologických postupů natavena asfaltová izolace v 2 vrstvách. Všechny prostupy
základovou deskou a touto izolací musí být plynotěsně utěsněny!
Hydroizolace střechy bude provedena obdobným způsobem. Všechny prostupy je nutné
dokonale utěsnit tak, aby nedocházelo k pronikání vody do nosné konstrukce.
Poznámka:
Hydroizolační a izolační asfaltový pás proti radonu lze nahradit foliovou izolací se
svařovanými spoji, jejíž parametry budou vyhovovat stanovenému radonovému indexu
(nutno upravit skladbu konstrukce!).
Technické zařízení objektu:
a) Splašková kanalizace.
Splaškové vody ze sociálního zařízení a umyvadla v klubovně budou odvedeny
gravitačně do nových kanalizačních stoupaček, které budou napojeny novým ležatým
svodem na stávající ležatý svod splaškové areálové kanalizace vedoucí z revizní šachty.
Stávající revizní šachta je pak napojena stávající přípojkou na veřejnou jednotnou
kanalizaci. Nové stoupačky v řešených prostorech budou vyvedeny nad střechu objektu a
zakončeny větrací hlavicí.
b) Dešťová kanalizace.
Dešťová voda z nové přístavby bude svedena dešťovým svodem do zásobní akumulační
nádrže a požívána jako zálivka trávníku pro fotbalové hřiště. Přebytečná dešťová voda
bude likvidována zasakováním na vlastním pozemku. Navržený způsob likvidace
dešťových vod nebude ohrožovat kvalitu ani kvantitu podzemních vod na lokalitě ani
stabilitu pozemku vlastního a pozemků sousedních.
c) Vodovod.
Komplexní nový vnitřní vodovod, tedy SV a TUV je navrženo z plastových trubek PPr
vhodných i pro rozvod TUV, které budou vedeny v drážkách v obvodové zdi.
Objekt bude zásobován pitnou vodou z uličního řadu nacházejícího se v přilehlé veřejné
komunikaci. Z tohoto řadu je vyvedena stávající odbočka a dále za hranicí pozemku je
zřízena stávající vodoměrná šachta. V této šachtě je osazena stávající hlavní vodoměrná
sestava. Za touto vodoměrnou sestavou je vyvedena stávající odbočka s podružným
měřením. Za touto odbočkou bude vyvedena další nová odbočka pro uvedenou
přístavbu. Tato odbočka nebude již opatřena dalším podružným měřením. Od této nové
odbočky bude veden přívod pitné vody do nové přístavby. Na rozvody pitné vody
z uličního řadu budou připojeny veškeré zařizovací předměty v řešené přístavbě.
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d) Vzduchotechnika a klimatizace.
Neřeší se. Místnosti jsou přímo větrány okny. Sociální zařízení je větráno přímo – okny.
V případě stávajícího WC žen dojde k vybourání otvoru, do kterého bude vsazeno
potrubí s ventilátorem, vyústění bude na fasádě opatřeno mřížkou.
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e) Vytápění.
Neřeší se. Objekt je nevytápěný, předpokládá se sezónní využití jaro – podzim. Rozvody
vody a kanalizace budou před zimní sezónou vypouštěny. Před
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vypouštěním vody z rozvodů je třeba zajistit, aby spotřebiče (hl. lokální zdroje tepelné
vody) nebyly zapojeny do elektrické sítě. Následně dojde k uzavření přívodu vod a
vypuštění vody z potrubí a lokálních zdrojů teplé vody. Poté bude vypuštěna voda ze
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f)

zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů. Podrobný popis způsobu vypouštění
rozvodů bude uveden v provozním řádu.
Elektroinstalace.
Objekt nové přístavby bude napojen na elektrickou energii ze stávajícího
elektroměrového rozvaděče, který je umístěn na stávajícím objektu kabin. Do rozvaděče
bude doplněn jistič 3x16A s charakteristikou C. Na tento jistič bude napojen pomocí
kabelu CYKY-J 5x10 nový podružný rozvaděč. Uvnitř objektu budou použita zářivková a
žárovková svítidla umístěná na stropě a na stěnách. Všechna zářivková svítidla budou
v provedení s bílou mřížkou a s elektronickým předřadníkem. Na sociálním zařízení a
v místnosti pro rozhodčí budou osazena žárovková svítidla s bílým stínítkem. Ovládání
umělého osvětlení bude řešeno místně pomocí vypínačů nebo tlačítek. Instalace pro
světelné obvody budou provedeny ve stropech, podlahách a stěnách.
Pro napojení elektrických přístrojů a spotřebičů do maximálního celkového příkonu 2kVA
budou v jednotlivých místnostech instalovány zásuvky 230V-50Hz. Elektrické spotřebiče
a zařízení s příkonem nad 1 kW budou míst vlastní samostatně jištěný přívod. Všechny
zásuvkové obvody 230V-50Hz budou napájeny přes jističe s nadproudovou ochranou
s vybavovacím proudem do 30 mA. Všechny zásuvky 230V-50Hz budou vybaveny
ochrannými clonkami. Zásuvky na chodbách a sociálním zařízení budou v provedení
s krytkou. Veškeré instalace pro zásuvkové obvody budou provedeny ve stropech,
podlahách a stěnách.
V prostorách pro rozhodčí bude ve zděné nice nainstalován rozvaděč, kde bude osazen
hlavní vypínač 3x40 A, na který bude přiveden přívodní kabel. Budou zde osazeny
jednopólové a třípólové jistící prvky pro světelné a zásuvkové obvody.

Začátek roku v SDH Tmaň … Martina Ježková
První akce v roce 2017 – výroční valná hromada sboru – se uskutečnila v sobotu 21. ledna
2017 na Louníně. Za účasti starosty obce Mgr. Pavla Pavláska a zástupců z Okresního
sdružení hasičů Beroun, SDH Suchomasty, Mysliveckého spolku HORA Tmaň, TJ VČS
Tmaň byly předneseny zprávy z úst starosty sboru, vedoucí mládeže a předsedy revizního a
kontrolního výboru. Byl schválen plán práce na rok 2017. V průběhu letošního roku budeme
čtenáře Obzoru o dění ve sboru pravidelně informovat.
V únoru nás čekala kulturní akce roku - 103. HASIČSKÝ BÁL. Přípravy probíhaly již několik
týdnů před samotným konáním. Nákup tomboly, příprava výzdoby sálu, zvaní občanů či
rozvoz plakátů je výčet pár aktivit, které je před bálem třeba zajistit.
V pátek 10. února se sešli mladší i starší hasiči, aby společně připravili výzdobu sálu. V
sobotu dopoledne si pak občané měli možnost koupit vstupenky v předprodeji a zamluvit si
tak stůl, sál se velice rychle naplnil kartičkami s nápisem „reservé“.
Příprava tomboly a doladění všech detailů zabralo celé dopoledne a vlastně i skoro celé
odpoledne. Pak se již všichni organizátoři „hodili do gala" a mohli se těšit na večerní kulturní
akci s hojnou návštěvou.
Bál zahájila kapela Gama ve 20 hodin. Sál se postupně plnil a plnil, účast byla hojná. V
průběhu večera měli přítomní možnost zakoupit si lístky do tomboly, kterou bylo následně
možné také u výdeje vyzvednout. Jako každoročně v tombole nechyběly dorty a dortíky,
prasečí hlava, drobné reklamní předměty, polštáře, drobná elektrotechnika, lahůdky, ovocné
balíčky a lákavá cena v podobě divočáka – darovaného MS Hora Tmaň. Během večera
doprovázela přítomné kapela tradičními českými i zahraničními hity a zábava byla v plném
proudu.
O půlnoci předvedli někteří členové sboru půlnoční překvapení s názvem Kuřátka. Tato
kulturní vložka byla drobným zpestřením našeho bálu, která dle reakcí publika sklidila
vydatný potlesk.
Na bál zavítalo okolo 200 návštěvníků, věříme, že se všem tato kulturní akce líbila a budeme
se těšit v příštím roce na viděnou!
Jménem SDH Tmaň děkuji všem sponzorům a občanům za poskytnuté dary do tomboly!
Velice si této podpory vážíme.
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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
Paní ZIMA nám letos nadělila sníh i led. Toho prvního bylo tady u nás málo, ale užili jsme
si ho začátkem ledna, kdy jsme chodili bobovat. Ledu je však dost, a tak chodíme
dovádět do našeho ledového království na Veském rybníku nejen my menší, ale i
dospěláci. Vždyť brusle jsme si teď několik let nemohli obléknout, tak si to pořádně
užíváme!!! Moc děkujeme Obecnímu úřadu ve Tmani i všem ostatním, kteří nám připravili
skvělou bruslařskou dráhu i hřiště!
Již tradičně probíhala v lednu na naší škole recitační soutěž. Letos však začala i
netradičně. Celou soutěž totiž zahájili svým raperským vystoupením naši čtvrťáci Matyáš
Horný, Sabina Gnojková a Zuzka Muroňová. Byl to super výkon, který měl velký úspěch!
Po třídních kolech proběhlo 31. ledna školního kolo, do kterého se „prorecitovali" vždy tři
nejlepší z každé třídy a porota opět neměla jednoduchou úlohu. Nakonec získali titul
nejlepší recitátor tito žáci: Adélka Kučerová z I. třídy, Laura Birnbaumová z II. třídy, Katka
Šilhavá z III. třídy, Michal Kurc z IV. třídy a Lukáš Gnojek z V. třídy. Vítězům gratulujeme
a všem recitátorům moc děkujeme za snahu, odvahu a krásné básničky. Publiku
děkujeme za potlesk a povzbuzování svých kamarádů, raperům za super výkon a všem
za prima atmosféru!
Od 8. února 2017 opět jezdíme do Plavecké školy KAPKA Hořovice, kde se učíme plavat
s prima učiteli. Moc jsme se sem těšili. Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle toho, jak
umíme plavat a pak jsme hned skočili do vody. Plavání jsme si bezva užili a už se těšíme
na další lekce. V létě pak předvedeme všem, jací jsou z nás plavci!
I letos se naše škola zapojí do charitativní sbírky pro obecně prospěšnou společnost
Život dětem. Zakoupením mnoha užitečných upomínkových předmětů tak pomůžeme
dětem, které pomoc nás všech potřebují. Výtěžek z akce bude použit k zakoupení
různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a jiných
nezbytností sloužících k usnadnění jejich života. Všem, kteří se této charitativní akce
zúčastní, moc děkujeme. Pro lepší informovanost našich čtenářů komu svým konáním
pomáháme, přinášíme základní údaje o společnosti Život dětem.
Poslání obecně prospěšné společnosti Život dětem
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je od roku 2000 pomoc
nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které
se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Komu je pomoc určena?
Kdo se může s důvěrou obrátit na o.p.s. Život dětem?
• Rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech
mohou být i starší), kterým o.p.s. Život dětem pomáhá s úhradou zdravotních
pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.
• Nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího
potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o
nemocné děti.
• Dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti,
ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře…, kterým ráda o.p.s.
Život dětem pomůže s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových
pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.
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Konec února patřil ve školce karnevalovým radovánkám. Byly tam k vidění víly,
čarodějové, zvířátka, piráti, princezny i další pohádkové bytosti. Ti všichni se přišli
předvést velkým kamarádům ze školy vybaveni frkačkami, tamburínami, rolničkami,
bubínky a dalšími hudebními nástroji. Všichni školáci obdivovali krásný průvod masek,
který se vinul všemi třídami, a odměnili je velkým potleskem.
Mateřská škola Tmaň
Letos, tak jako tradičně každou zimu, jsme se vypravili se III. třídou k lesu, abychom zde
ozdobili strom pro zvířátka. Maminky dodaly velké množství tvrdého pečiva, jablíček,
mrkví, lojových koulí pro ptáčky a letos dokonce i pytel sena. Společně s paní učitelkou
jsme pečivo, mrkev i jablíčka připravili k zavěšení na strom. Když bylo vše nachystané,
vydali jsme se k lesu. Vybrali jsme vhodný strom, aby k němu mohla přijít zvířátka. Potom
jsme se pustili do zavěšování potravin. Podle stop ve sněhu jsme věděli, že náš
stromeček zvířátka brzy navštíví.
Poslední lednový týden začala ve III. třídě výprava na daleký sever za Eskymáky a
polárními zvířaty. Nejprve jsme zjišťovali na mapě, kde vlastně žijí, jaké jsou jejich životní
podmínky, čím se živí a co dělají celý den. Viděli jsme, jakým způsobem staví svoje
typická obydlí „iglú", viděli jsme i polární záři, též víme, jak dlouho trvá polární den a
polární noc. Tento týdenní projekt se dětem moc líbil.
V pondělí 6. února k nám do školky zavítalo Divadlo A šmytec! s představením Jeden
(ne)obyčejný den Páti a Máti. Představení připomnělo dětem zábavnou formou jak se
správně chovat ve školce, doma i na ulici. Děti radily bráškům Páťovi a Máťovi co je
správné a co ne.
Ve středu 22. února proběhl v naší školce karneval. Ve školce byly k vidění různé
pohádkové bytosti. Když jsme se všichni sešli, vydali jsme se s doprovodem hudebních
nástrojů do školy ukázat masky a karnevalové kostýmy našim starším kamarádům. Po
výborné svačině jsme se všichni sešli v klubovně a rej mohl začít. Celé dopoledne bylo
ve školce veselo, plné písniček, zpěvu a tanečků.
Od 1. března začínáme jezdit do solné jeskyně. Dne 8. března návštěva solné jeskyně
nebude (jarní prázdniny), a poté od 15. března budeme navštěvovat solnou jeskyni
každou středu.

Z HISTORIE TMANĚ
Tentokrát o časech, když se pálení čarodějnic říkalo mírové ohně
Často si naříkáme, že dnes něco nefunguje podle našich představ a podvědomě
vzpomínáme na ty lepší věci z minulosti třeba i nedávno minulé. Připomeňme si reálie
sedmdesátých let minulého století, které tehdy byly samozřejmostí, a z pohledu dneška budí
spíše úsměv. Nahlédněme společně do záznamů z jednání rady Místního národního výboru
ve Tmani tak, jak se nám dochovaly v záznamech obecní kroniky:
• Dne 5. května 1977: Rada místního národního výboru s vesnickou organizací
Komunistické strany Československa a místní organizací Národní fronty projedná
s občany sklizeň sena z ploch těžko přístupných mechanizačním prostředkům.
• Rada vzala na vědomí souhlas okresního hygienika s rozhodnutím povolení přístavby
tělocvičny k základní devítileté škole.
• Dne 4. května 1978: Rada projednala zajištění veřejného pořádku ve dnech májových
oslav. S komisí ochrany veřejného pořádku bylo projednáno zajištění hlídek Pomocné
stráže Veřejné bezpečnosti v těchto dnech. Místní organizace Socialistického svazu
mládeže byla upozorněna na zachování veřejného pořádku při pálení mírových ohňů a
na zákaz pálení vyřazených pneumatik.
• Dne 7. září 1978: Jednání rady se zúčastnil zástupce Jednoty Hořovice, který byl
informován o špatném stavu zásobování v místním obchodě, který vyvrcholil v průběhu
žní. Velký nedostatek je v zásobování minerálními vodami, konzervami, uzeninami a
sušenkami. Prodejna je nepravidelně zásobována mlékem v dostatečném množství.
V prodejně je nedostatek pracovních sil. Rada upozornila na nárůst počtu pracovníků,
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kteří se podílejí na výstavbě kombinátu nové cementárny a předstihových staveb a proto
je nutné počítat se zvýšeným odběrem potravin. Zástupce Jednoty Hořovice vysvětlil
radě situaci v zásobování a konstatoval, že v nejbližší době se nezlepší stav zásobování
minerálními vodami, paštikami a sušenkami. Přislíbil však zlepšení v zásobování
konzervami a uzeninami. Nepravidelné zásobování mlékem způsobuje mlékárna, která
mléko dávkuje pomocí počítačů a v případě poruchy početního zařízení již nedochází ke
kontrole objednávek mléka.
• Dne 11. ledna 1979: Rada projednala Sbírku pokynů a informací Okresního národního
výboru č. 1/1979 ze dne 9. ledna 1976 – bod 6 – snížení intenzity veřejného osvětlení a
rozhodla, že od 12. ledna 1979 nebude svítit v obci ve večerních a nočních hodinách až
do odvolání žádné osvětlení.
Několik poznámek k některým slovním spojením výše uvedenému textu na vysvětlenou těm
mladším, kteří v té době ještě nebyli na světě, za použití definicí, které najdeme v Otevřené
internetové encyklopedii Wikipedie:
• Každý sice akci konanou každoročně 30. dubna v hovorové řeči pálení čarodějnic
nazýval, ale v oficiálních materiálech se psalo o pálení mírových ohňů.
• Veřejná bezpečnost (zkráceně označovaná VB) byla složka Sboru národní bezpečnosti,
která vykonávala činnosti v dnešní době vykonávané policií.
• Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) byla organizace pro angažování
uvědomělých občanů v socialistickém Československu při udržování veřejného pořádku.
Člen stráže ve svém volném čase aktivně zdarma pomáhal bezpečnostním orgánům, na
rukávu civilního oděvu v době své služby nosil pásku s označením PS VB. Dle
ustavujícího dokument se členy PS VB mohli stát dobrovolně se hlásící českoslovenští
státní občané starší 21 let, kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu
zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.

•

•

Opustili naše řady …
V pátek dne 3. února 2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 47 let
pan Petr Benda. S drahým zesnulým se rodina a veřejnost naší obce
naposledy rozloučila v pátek dne 17. února 2017 v 12:00 hodin ve hřbitovní
obřadní síni v Berouně.
V pátek dne 3. února 2017 zemřel náhle ve věku 88 let tmaňský rodák pan
Jiří Špaček. Poslední rozloučení s drahým zesnulým za účasti rodiny a široké
veřejnosti se konalo v pátek dne 10. února 2017 v 10:00 hodin dopoledne ve
hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Čest jejich 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 v únoru 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. března 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 .
Popeleční středa letos připadá na 1. března 2017. Popeleční středa je
v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní
půst spolu se šesti nedělemi, který je přípravou na oslavu Velikonoc. Neděle se do postní
doby nezapočítávají, protože se za postní dobu nepovažují. Popeleční středa je dnem
přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem tzv.
Popelec doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi
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prach a v prach se navrátíš. Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na
skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.
(Zpracováno za použití údajů z internetových stránek církve římskokatolické.)
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás a letošní
XVII. ročník probíhal od pondělí 2. do pondělí 9. ledna 2017. V Berouně a okolních
obcích ji zajišťovala Farní charita Beroun. Do 22 sbírkových pokladniček se koledníkům
letos podařilo vybrat 61.605,- Kč, z toho ve Tmani a na Louníně 2.934,- Kč.
Každý druhý čtvrtek v měsíci se v příjemném prostředí Městské knihovny ve Zdicích
koná od 19:00 do 20:00 hodin BIBLICKÁ HODINA, během které farář Římskokatolické
farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje přítomné s výkladem vybraného oddílu
bible. Nejbližší biblická hodina zaměřená na výklad knih Nového zákona se koná ve
čtvrtek 9. března 2017 v 19:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v březnu 2017 konají v neděli
5. března 2017 od 17:00 hodin a v neděli 19. března 2017 od 17:00 hodin.
Církev československá husitská ve Tmani hledá varhaníka (i z řad amatérů – nadšenců),
který by měl zájem doprovázet nedělní bohoslužby. Informace na telefonním čísle
602 766 899.

Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta společně s Kulturní radou Církve
československé husitské si Vás dovolují pozvat k setkání při příležitosti letošního
167. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka, které se koná pod záštitou předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka v rámci projektu „Naše a
evropská společnost“ v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze
1, v hlavním jednacím sále ve Sněmovní 4 v pondělí dne 6. března 2017 od 16 hodin.
V programu: Pozdravy, projevy:
ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Doc. ThDr. David Tonzar, ThD., pražský biskup CČSH
Přednášky:
Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA: T. G. Masaryk a československé legiemi.
Milan Krivda, biskup Západného dištriktu Evanjelickej církvi a.v. na Slovensku: Milan
Rastislav Štefánik a jeho životné krédo veriť, milovať, pracovať.
Vystoupení Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře, dirigent Chuhei Iwasaki.
Diskuze.
Projekt je uskutečněn za laskavé podpory Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a Ministerstva kultury České republiky.
Dětská skupina Světlušky
Milé Světlušky, milí rodiče a přátelé,
jsem moc ráda, že se společně setkáváme a baví nás všechno, do čeho se pouštíme.
Protože je naše skupina složená z různě starých dětí, je třeba někdy více porozumění,
ohleduplnosti, lásky a tomu se stále učíme. Respektujeme se a na základě křesťanské
morálky realizujeme naše volnočasové aktivity.
V současné době se měnil náš název na Dětská skupina Světlušky (místo původního
Dětského centra – DC), ale nijak to neměním náplň toho co děláme.
Na minulých schůzkách jsme malovali a z keramiky vyráběli krmítka pro ptactvo.
Zajímá nás současnost i minulost našeho národa, pouštíme se také společně po krůčkách
do pátrání v historii naší obce. Nejzajímavější bylo jistě minulé pátrání po stopách malíře
Mikoláše Alše, který do Tmaně jezdíval na velkostatek k rodině Noltschově (na zámeček) v
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letech 1909 až 1912. Bylo nám velice líto, jak nyní zámeček vypadá v současné době. Děti
okamžitě navrhovaly, jakým způsobem by se dal využít, a měly velký zájem na tom, aby
sloužil veřejnosti. Při našem pátrání jsme využili moderních technologií a děvčata okamžitě
zjistila, jak malíř vypadal, kdy se narodil, kdy zemřel, jaká zajímavá díla nakreslil a
namaloval. Následovala návštěva u pana Šimka v zahradnictví, který nám ochotně ukázal
obraz (pravděpodobně kopie), který našel kdysi pod nánosy prachu na půdě. My nyní,
společně ve spojení s Památníkem národního písemnictví (PNP – dříve Muzeum Aloise
Jiráska a Mikoláše Alše), který má ve své depositu část Alšova díla, zjišťujeme, zda se
nejedná právě o jeho dílo. Podpis se nám jevil trochu podobný. Další záhadou zatím je, kdo
je na obraze. Mistr Jan Hus nebo Jan Ámos Komenský? Tady to bude pravděpodobně druhá
možnost, „učitel národa“ při odchodu Čechů do exilu. Chcete nám s pátráním pomoci?
Můžete. Vše také uveřejňujeme na našich stránkách na facebooku, najdete nás pod názvem
Dětská skupina Světlušky @svetluskytman.
Tam také uvidíte ukázky fotografií naší kamarádky Lenky Milerové, kterou mezi sebou
přivítáme již na začátku března – 4. a 5. 3. 2017 – a která nás trošku seznámí s focením.
Chystáme se totiž se Světluškami zapojit do velmi zajímavé fotografické soutěže! Nevadí,
když neuspějeme v mezinárodní akci, ale jistě vznikne spousta zajímavých fotek, jež se
stanou součástí našeho alba a z nichž pak pro Vás všechny chceme uspořádat výstavu.
Těšte se! Co je však nejdůležitější, zažijeme u toho spoustu legrace, něco nového se
naučíme a něco nového sami zjistíme.
Jak vidíte, máme mnoho plánů. Co připravujeme na květen, červen, to se dozvíte příště. My
se začneme připravovat už v březnu, něco jsme již podnikli. Protože se jedná o velkou akci,
jsme moc rádi, že nás obec Tmaň podpořila. Pokud nám budete chtít jakkoliv pomoci i Vy,
budeme rádi. Prozradím v této souvislosti, že hledáme stopy po tmaňských legionářích.
Velmi nám pomáhá spolupráce s Vojenským historickým archivem (VHA a VHÚ) v Praze a
Státním okresním archivem Beroun (SOKA). V této spolupráci chceme i nadále pokračovat.
Ve čtvrtek dne 9. března 2017 je schůzka zrušena – jsou jarní prázdniny.
Přeji krásné jarní dny občanům Tmaně a okolí, Všem ženám k jejich svátku hodně lásky,
květin a radosti a dětem hezké jarní prázdniny.
Jana Šmardová Koulová

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v březnu 2017 otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

V Domě s pečovatelskou službou jsou prováděny masáže
Občané se mohou v Domě s pečovatelskou službou ve Tmani objednat na masáže.
Objednávky se přijímají na telefonním čísle 732 307 723.

Poplatky za rok 2017
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do středy 31. května 2017 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa
v této výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
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•

za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby

Prodej slepiček
Drůbež červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus.
Prodej ve Tmani se uskuteční
ve čtvrtek 23. března 2017 v 16:20 hodin
v prostoru autobusové zastávky nad školou.
Při prodeji slepiček bude probíhat výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace na telefonních číslech 601 576 270 a 728 605 840
od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2017 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

25.+26.2.2016

MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Svobodová Eliška
Ordinace Buzuluk, Komárov
MUDr. Šedivá Jitka
Beroun, Talichova 825
MUDr. Šedivá Markéta
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541

311 559 813

4.+5.3.2017
11.+12.3.2017
18.+19.3.2017
25.+26.3.2017

S p o r t o v n í

311 512 119
311 672 389
311 624 375
311 612 291

i n f o r m a c e

Zápis z valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s.
Termín konání:
sobota 11. února 2017 na Louníně
Přítomni:
19 členů + hosté
1. Jednání valné hromady zahájil a její další průběh řídil předseda tělovýchovné jednoty pan
Zdeněk Tlach. Konstatoval, že valnou hromadu řádně svolal výkonný výbor TJ, byly
rozeslány pozvánky a rozvěšeny plakáty. Přivítal hosty – starostu obce Tmaň pana Mgr.
Pavla Pavláska, předsedu Mysliveckého spolku HORA Tmaň pana Antonína Plátěnku a
kronikáře obce Tmaň pana Jaroslava Horáčka. Všichni přítomní uctili minutou ticha
památku bývalého člena tělovýchovné jednoty a vynikajícího hokejisty a fotbalisty
z padesátých a šedesátých let minulého století náhle zemřelého v pátek dne 3. února
2017 ve věku 88 let pana Jiřího Špačka, jehož pohřeb se konal v Berouně v pátek dne
10. února 2017.
2. Jednohlasně byl odsouhlasen návrh programu valné hromady. Byla provedena volba
členů mandátové a návrhové komise ve složení:
• mandátová komise – předseda Pavel Foltýn, člen Jakub Večeřa;
• návrhová komise – předseda Pavel Pátecký, člen Svoboda Ondřej.
Ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady byl určen pan Josef Sakáč
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3. Zprávu o činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. v roce 2016 přednesl pan Zdeněk Tlach (její text je
na jiném místě). Následně vystoupili s informací o činnosti přítomní vedoucí nebo
zástupci jednotlivých oddílů: pánové Josef Krejčí a Jan Klas za oddíl tenisu, za tenisovou
školu Radost pan Šilhavý, za fotbalový oddíl pan Jaromír Frühling, za oddíl nohejbalu
pan Josef Sakáč a za fotbalisty Staré gardy pan Zdeněk Tlach.
4. Zprávu o hospodaření TJ v roce 2016 a zprávu revizní komise přednesl pan Josef Sakáč.
Zprávu mandátové komise přednesl pan Pavel Foltýn a konstatoval, že z 35 členů TJ
pozvaných je přítomno 19 členů, a schůze je tedy usnášení schopná.
5. Návrh plánu činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. na rok 2017 přednesl pan Zdeněk Tlach.
6. V diskusi vystoupili se svými zdravicemi přítomní výše uvedení hosté. Do diskuse se
zapojili přítomní členové TJ pánové Pavel Pátecký, Zdeněk Tlach, Jaromír Frühling,
Josef Sakáč, Michael Kincl a Radek Haas. Z diskuse vyplynul úkol pro výbor TJ zajistit ve
spolupráci s oddílem tenisu pravidla užívání tenisových kurtů pro členy TJ a nečleny
z řad veřejnosti, a zabývat se stavebním projektem dostavby areálu kabin na fotbalovém
hřišti a jeho změnami reagujícími lépe a účelněji na možnosti jeho širšího využití po
provedení stavebních úprav v létě 2016, s nimiž vydané stavební povolení nepočítá.
7. V diskusi byla zpochybněna usnášení schopnost na probíhající valné hromadě pro malý
počet přítomných z celkového počtu členů TJ. Hlasovalo se o tom, zda bude předložen
ke schválení zpracovaný návrh textu usnesení z jednání této valné hromady, který
přednesl předseda návrhové komise pan Pavel Pátecký. Pro jeho přijetí hlasovalo 6
členů TJ, proti jeho přijetí 10 členů a 3 členové se zdrželi hlasování – z této skutečnosti
vyplývá, že usnesení z valné hromady nebylo přijato.
8. S odkazem na Stanovy TJ bylo jednání valné hromady ukončeno a vyhlášen termín
náhradní valné hromady, která se uskuteční v sobotu 25. března 2017 v 11:00 hodin opět
na Louníně. Předseda TJ pan Zdeněk Tlach vyzval vedoucí funkcionáře jednotlivých
oddílů k zajištění účasti odpovídajícího počtu členů na náhradní valné hromadě.

Stanovy TJ VČS Tmaň, z.s.
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem TJ VČS Tmaň, z.s. (dále jen „TJ“) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost se sídlem: Sídliště 50,
26721 Tmaň. TJ bylo přiděleno IČO 47512318.
II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:
1.1. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky,
1.2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
1.3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
1.4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
1.5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
1.6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
1.7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností.
III. Orgány TJ
1. Orgány TJ jsou:
1.1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
1.2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
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1.3. předseda jako orgán statutární,
1.4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.
2. Valná hromada.
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena z minimálně 50
procentní účastí zástupců všech sdružených oddílů starších 18 let.
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka.
Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ.
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program
jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 15 dní před konáním
zasedání valné hromady.
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3
členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní
komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od
doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné
hromady sám.
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
svoláno.
2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
2.6.1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení,
2.6.2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o
změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
2.6.3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
2.6.4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
2.6.5. schválení výsledku hospodaření,
2.6.6. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
2.6.7. určení hlavních směrů činnosti TJ,
2.6.8. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších
vnitřních předpisů dle těchto stanov,
2.6.9. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
2.6.10. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích
účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení
není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných.
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně
stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
2.10.
O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání,
lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina
přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro
rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen
za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady
s hlasem rozhodujícím.
2.11.
Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady
předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání
valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
2.12.
Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány
valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v dohodnutý den a hodinu.
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi
zasedáními valné hromady.
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3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy
na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto
statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období
členů výkonného výboru je čtyřleté.
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda. V případě, kdy tak předseda nečiní
nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však
jednou za 2 měsíce.
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných.
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud
nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných
orgánů TJ.
3.6. Výkonný výbor zejména:
3.6.1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
3.6.2. organizuje a řídí činnost SK/TJ,
3.6.3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně
svěřeno do působnosti valné hromady,
3.6.4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
3.6.5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
3.6.6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
3.6.7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
4. Předseda
4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná
jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou
tímto jednáním způsobí.
4.2. Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ
připojí svůj podpis.
4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.
5. Kontrolní komise
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem
funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce
likvidátora.
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům TJ a členům TJ.
5.5. Kontrolu činnosti TJ provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo
závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti
kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a
požadovat od ostatních orgánů TJ, členů výboru, vysvětlení k dané záležitosti.
5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
5.6.1. kontrola hospodaření TJ,
5.6.2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů TJ.
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu
výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
IV. Členství
1. Druhy členství.
1.1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena
rozdílná členská práva a povinnosti.
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1.2. Členství se rozlišuje na:
1.2.1. řádné
1.2.2. čestné
1.3. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
1.4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné
přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a
způsob jejího podání.
1.5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou
činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla
výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
1.6. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je
třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
1.7. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a
ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně
dozví.
1.8. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ
podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu
členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
1.9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že
tyto údaje byly vymazány .
2. Členská práva:
2.1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
2.2. být informován o činnosti TJ,
2.3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé
akce,
2.4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,
2.5. účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
2.6. ukončit kdykoli své členství,
2.7. podílet se na řízení TJ,
2.8. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, v případě fyzické
osoby přísluší právo hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
2.9. volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
3. Členské povinnosti:
3.1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
TJ,
3.2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního
chování,
3.3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
3.4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti,
usilovat o dobré jméno TJ,
3.5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky,
3.6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
4. Zánik členství
4.1. Členství v TJ zaniká:
4.1.1. vystoupením člena,
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4.1.2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně
stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě
upozorněn,
4.1.3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov,
jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných
členských povinností,
4.1.4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
4.1.5. zánikem TJ bez právního nástupce.
4.2. Zánik členství vyloučením:
4.2.1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor!
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na
adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho
elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.
4.2.2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby
toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí
předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je
povinen návrh předložit valné hromadě.
4.2.3. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo
stanovami.
V. Oddíly
1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.
2. Oddíl je zřizován podle zájmu členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je,
případně bude pod hlavičkou TJ provozováno.
3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší
podmínky fungování oddílů v rámci TJ.
VI. Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
1.1. členské příspěvky,
1.2. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,
1.3. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
1.4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.
1.5. dary.
2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a
statusu TJ.
4. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu
(dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle
rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Turnaj v malé kopané
TJ VČS Tmaň uspořádal v neděli 29. ledna 2017 s ohledem na mimořádné zimní podmínky
s týdenním zpožděním oproti původně plánovanému termínu na umělce v Zámeckém dvoře
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ve Všeradicích turnaj starých gard (SG) v malé kopané za účasti šesti družstev složených
z amatérů nad 35 let věku. Toto je výtah z pravidel turnaje:
„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.“
Vzhledem k odřeknutí účasti SG Všeradice, bylo místo tohoto družstva obsazeno týmem
mladých TJ VČS Tmaň, jehož výsledky se nezapočítávaly do turnaje SG. Turnaj řídil
delegovaný rozhodčí OFS Beroun. Za krásného mrazivého a slunečného počasí se na místy
zledovatělém povrchu hrály zápasy na velmi dobré úrovni. Turnaje se zúčastnila tato
družstva. SG Tmaň, SFK Loděnice, SK Hudlice, VET Tamu Pua , FC Hluboš a mladí TJ VČS
Tmaň.
Zde uvádíme výsledky zápasů. SG Tmaň - AFK Loděnice 0:3; SG Tmaň - SK Hudlice 0:4;
SG Tmaň - FC Hluboš 3:0; SG Tmaň - VET Tamu Pua 0:2; SG Tmaň - VČS Tmaň 3:0; AFK
Loděnice - VET Tamu Pua 3:2; AFK Loděnice - FC Hluboš 2:3; AFK Loděnice - SK Hudlice
1:2; AFK Loděnice - VČS Tmaň 7:2; VET Tamu Pua - SK Hudlice 0:3; VET Tamu Pua - VČS
Tmaň 2:2; VET Tamu Pua -FC Hluboš 1:2; FC Hluboš - SK Hudlice 1:2; FC Hluboš - VČS
Tmaň 4:3; SK Hudlice - VČS Tmaň 4:2.
Konečné pořadí v turnaji SG: 1. SK Hudlice; 2. AFK Loděnice; 3. FC Hluboš; 4. VET Tamu
Pua ; 5. SG Tmaň.
Nejlepším střelcem byl Rostislav hubka z SK Hudlice s 5 vstřelenými brankami.

Naši tenisté mají za sebou velmi úspěšný rok 2016
Hráči tenisového oddílu TJ VČS Tmaň hráli v roce 2016 okresní soutěž, ve které bylo deset
účastníků, a naši tenisté obsadili celkově pěkné třetí místo, když prohráli dva zápasy a
sedmkrát vyhráli.
Pokud se jedná o prohrané zápasy – byly to ty první dva – doma 5. května 2016 s TJ Sokol
Králův Dvůr a 12. května s LOKO Beroun C. Za důvod porážek lze celkem jednoznačně
označit lepší rozehranost soupeřů na začátku sezóny, neboť v Berouně i v Králově Dvoře pro
to jsou lepší technické podmínky. Tenisový oddíl z tohoto faktu vyvodil pro sebe a své hráče
závěry a jak již zaznělo na únorové valné hromadě, zařadili hráči do své přípravy před
zahájením letošního ročníku okresní soutěže tréninky v kryté hale.
Po těchto prvních dvou kolech následovaly již jen samé výhry: 19. května 2016 s LOKO
Beroun D, 26. května 2016 doma s TJ a SK Tetín, 2. června 2016 s TK GRAMO Loděnice,
doma 9. června 2016 s TJ Spartak Hořovice C, 16. června 2016 s TENIS KLUB Bouchalka,
doma 23. června 2016 s Novým Jáchymovem B, a v posledním kole 30. června 2016
v Žebráku s místním TK Spartak.
K zápasům nastupovali v tmaňském týmu tito hráči (v abecedním řazení): Batík L., Cibulka
S., Klas J. ml., Klas J. st., Soukal P., Švarc V., Vojtovič V. ml. a Vrba V. ml.
Konečná tabulka okresní tenisové soutěže – ročník 2016:
hry

Beroun C
Kr. Dvůr
Tmaň
Beroun D
Loděnice
Bouchalka
Tetín
Žebrák
Jáchymov B
Hořovice

zápasy

výhra

prohra

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

704
706
634
582
545
631
408
392
329
292

405
407
461
461
511
587
570
563
597
579

sady
výhra
prohra

94
94
77
70
65
67
42
30
21
16

26
26
42
45
51
57
73
75
83
98
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zápasy
výhra
prohra

44
45
35
34
31
30
22
12
7
6

10
9
19
20
23
24
34
36
41
48

výhry

prohry

body

9
8
7
5
5
5
3
1
1
0

0
1
2
4
4
4
6
7
7
9

35
33
29
26
24
24
17
12
10
10

Blahopřejeme hráčům tenisového oddílu TJ VČS Tmaň k tomuto významnému
sportovnímu úspěchu v roce 2016! V letošním roce si bude tenisový oddíl připomínat
třicet let od svého založení a popřejme jim před zahájením nové sezóny, aby se jim
stejně dobře dařilo i v tomto jejich jubilejním roce!

Před třiceti lety byl založen tenisový oddíl
V roce 1987 v průběhu léta byl založený tenisový oddíl. O něj se zasloužili dva
členové tělovýchovné jednoty – Ing. Josef Krejčí a Stanislav Brynda. Tento oddíl
uspořádal v září první náborový turnaj na nově vybudovaném tenisovém hřišti na
ploše bývalého kluziště.
Takto tuto událost přiblížil čtenářům berounského okresu na svých stránkách týdeník
Budovatel ve vydání z 2. prosince 1987:
Stojím mile překvapen u vchodu do areálu tenisových dvorců za opuštěným tmavým
zámečkem. V pěkném prostředí, uprostřed vzrostlých stromů jsou upravené,
ohrazené a před větry chráněné dva tenisové kurty.
Na jednom se potýká s raketou a míčkem několik deseti až dvanáctiletých chlapců,
na druhém předvádí už pokročilejší pár dospělých tento krásný a u nás tak oblíbený
sport. Nechybí zde ani stěna a lavička pro diváky.
Od předsedy nově vzniklého tenisového oddílu ing. Josefa Krejčího a místopředsedy
Stanislava Bryndy se dozvídáme, že to vše vzniklo za pouhé čtyři a půl měsíce na
nevyužité ploše bývalého kluziště. Čtrnáct členů oddílu Tělovýchovné jednoty VČS
zde odpracovalo více než 700 brigádnických hodin. Pomoc byla nabídnuta od
Okresního výboru ČSTV, MNV a patronátního družstva JZD Bykoš. Náklady činily
zhruba 30 000 Kčs, přičemž výstavba dodavatelsky by znamenala nejméně 160 000
Kčs. První turnaj se uskutečnil již v polovině a jinak jsou kurty využívány zejména
mládeží.
Jak se ukazuje, také v menších obcích se dá „něco dělat“, když se opravdu chce.
Všem, kteří to ve Tmani dokázali, patří proto náš obdiv a poděkování.
Valná hromada OFS Beroun se poprvé konala ve Tmani
Kulturní dům na Tmani se 14. ledna 2017 stal dějištěm volební Valné hromady Okresního
fotbalového svazu v Berouně. Staronovým předsedou OFS se stal Jan Knotek, volilo se také
dalších šest členů výkonného výboru a také tři členové revizní (kontrolní) komise. Valná
hromada byla usnášeníschopná a to v počtu 38 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Z pozvaných hostů se zúčastnil předseda OS ČUS Beroun Josef Sakáč.
Své zástupce na jednání volební Valné hromady OFS měly tyto fotbalové kluby berounského
okresu: Beroun – Cembrit, Beroun – ČL-U, Broumy, Březová, Cerhovice, Drozdov,
Hořovicko, Hostomice, Hudlice, Hýskov, Chlumec, Chyňava, Karlštejn, Komárov, Králův
Dvůr, Libomyšl, Loděnice, Mořina, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Osek, Osov, Rpety,
Stašov, Srbsko, Svatá, Tetín, Tlustice, Tmaň, Trubín, Újezd, Vysoký Újezd, Všeradice,
Zaječov, Zdejcina, Zdice, Žebrák.
Česká unie sportu
V textu předcházejícího příspěvku je zmínka o OS ČUS. Přibližme si tuto organizaci. Tuto
zkratku čteme Okresní sdružení České unie sportu zapsaný spolek. Jeho sídlo je v Berouně
na Okružní 650/25. Česká unie sportu, ČUS (do 27. dubna 2013 Český svaz tělesné
výchovy, ČSTV, který vznikl 11. března 1990) je české občanské sdružení. Sdružuje
sportovní a tělovýchovné svazy s celostátní působností. Pohled na organizační strukturu
ČUS nám říká, že zastřešuje 7 394 tělovýchovných jednot a klubů, 14 920 sportovních
oddílů, 74 sportovních svazů, 8 461 sportovních zařízení a evidováno je 1 002 168 členů
ČUS. Nejvyšším orgánem je valná hromada, nejvyšším výkonným orgánem je výkonný
výbor, na regionální úrovni máme krajská a okresní sdružení – v našem případě je to
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Středočeská krajská organizace ČUS a v úvodu zmiňované Okresní sdružení ČUS, jehož
sídlo je v Berouně na Okružní 650/25.
Účelem České unie sportu je:
a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se
realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své
působnosti;
b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím,
které působí v rámci sportovního prostředí;
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů
pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže;
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále
podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných nebo
užívaných členskými subjekty;
e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou
základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti;
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení;
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu;
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích;
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností;
k) spravovat vlastní majetek.
Předsedou a statutárním orgánem OS ČUS je pan Josef Sakáč.

Kalanetika
Pro nízkou účast se cvičení kalanetiky v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň zatím ruší.
V případě zájmu o toto cvičení může pokračovat po dohodě soukromě v jiných
prostorách.
Jana Šmardová Koulová – mobil 602 766 899

Ve IV. třídě začíná na konci března jarní část ročníku 2016 / 2017
Fotbalisté TJ VČS Tmaň jsou po podzimní části okresní soutěže IV. třídy ročníku
2016 / 2017 v tabulce na třetím místě a mají ztrátu šest bodů na druhou Libomyšl a
sedm na vedoucí Rpety. Jarní zápasy budou začínat v Drozdově s místním béčkem
a končit budou také zápasem venku – to pojedou do Libomyšle. Ale teď jsme na
samém začátku a všechno je před námi. Jak to dopadne, bude záležet především na
hráčích samotných. Budou však také potřebovat trochu toho sportovního štěstí, aby
při nich stálo, až jim třeba někdy bude úzko. A pochopitelně budou zde diváci, kteří
budou jejich dvanáctým hráčem.
• 14. kolo – neděle 27. března 2017 – 14:00 hodin – Drozdov B – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Drozdov B 6:1 (3:0). Další zápasy 14.
kola: Libomyšl – Vižina, Osov – Osek B, Tetín B – Újezd B, Chyňava B –
Lochovice B, Rpety – Liteň.
• 15. kolo – sobota 1. dubna 2017 – 13:30 hodin – Tmaň – Rpety. Výsledek zápasu
na podzim 2016: Výsledek zápasu na podzim 2016: Rpety – Tmaň 2:1 (2:1).
Další zápasy 15. kola: Drozdov B – Libomyšl, Lochovice B – Tetín B, Tlustice B –
Chyňava B, Újezd B – Osov, Osek B – Vižina.
• 16. kolo – sobota 8. dubna 2017 – Tmaň volný termín. Další zápasy 16. kola:
Osov – Lochovice B, Vižina – Újezd B, Libomyšl – Osek B, Chyňava B – Liteň,
Tetín B – Tlustice B, Rpety – Drozdov B.
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17. kolo – sobota 15. dubna 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chyňava B.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Chyňava B – Tmaň 3:5 (2:3). Další zápasy 17.
kola: Liteň – Tetín B, Rpety – Libomyšl, Lochovice B – Vižina, Tlustice B – Osov,
Újezd B – Osek B.
18. kolo – neděle 23. dubna 2017 – 17:00 hodin – Tetín B – VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2016: Tmaň – Tetín B 3:4 (0:2). Další zápasy 18. kola: Osov –
Liteň, Libomyšl – Újezd B, Vižina – Tlustice B, Osek B – Lochovice B, Chyňava B
– Drozdov B.
19. kolo – sobota 29. dubna 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Osov. Výsledek
zápasu na podzim 2016: Osov – Tmaň 2:0 (1:0). Další zápasy 19. kola: Drozdov
B – Tetín B, Rpety – Chyňava B, Lochovice B – Újezd B, Liteň – Vižina, Tlustice B
– Osek B.
20. kolo – sobota 6. května 2017 – 14:00 hodin – Vižina – VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2016: Tmaň – Vižina 7:1 (5:0). Další zápasy 20. kola: Libomyšl
– Lochovice B, Osov – Drozdov B, Tetín B – Rpety, Osek B – Liteň, Újezd B –
Tlustice B.
21. kolo – sobota 13. května 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Osek B.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Osek B – Tmaň 0:6 (0:3). Další zápasy 21.
kola: Drozdov B – Vižina, Liteň – Újezd B, Chyňava B – Libomyšl, Tlustice B –
Lochovice B, Rpety – Osov.
22. kolo – neděle 21. května 2017 – 17:00 hodin – Újezd B – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Újezd B 5:1 (4:1). Další zápasy 22.
kola: Vižina – Rpety, Libomyšl – Tlustice B, Tetín B – Chyňava B, Lochovice B –
Liteň, Osek B – Drozdov B.
23. kolo – sobota 27. května 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Lochovice B.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Lochovice B – Tmaň 3:0 (0:0). Další zápasy
23. kola: Drozdov B – Újezd B, Liteň – Tlustice B, Chyňava B – Osov, Rpety –
Osek B, Tetín B – Libomyšl.
24. kolo – neděle 4. června 2017 – 17:00 hodin – Tlustice B – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Tlustice 7:0 (3:0). Další zápasy 24.
kola: Vižina – Chyňava B, Osov – Tetín B, Libomyšl – Liteň, Újezd B – Rpety,
Lochovice B – Drozdov B.
25. kolo – sobota 10. června 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Liteň. Výsledek
zápasu na podzim 2016: Liteň – Tmaň 1:5 (1:2). Další zápasy 25. kola: Osov –
Libomyšl, Drozdov B – Tlustice B, Chyňava B – Osek B, Tetín B – Vižina, Rpety –
Lochovice B.
26. kolo – sobota 17. června 2017 – 14:00 hodin – Libomyšl – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Libomyšl 2:1 (1:1). Další zápasy 26.
kola: Vižina – Osov, Chyňava B – Újezd B, Liteň – Drozdov B, Tlustice B – Rpety,
Osek B – Tetín B.
Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 po podzimu 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rpety
Libomyšl
VČS Tmaň
Osov
Tetín B
Vižina
Lochovice B

12
12
12
12
12
12
12

10
10
8
6
6
6
4

27

1
0
0
3
3
1
2

1
2
4
3
3
5
5

49:21
42:10
47:19
32:20
43:32
24:24
33:30

31
30
24
21
21
19
15

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Újezd B
Chyňava B
Tlustice B
Osek B
Liteň
Drozdov B

12
12
12
12
12
12

4
4
4
2
3
2

2
1
0
3
0
1

6
7
8
7
9
9

27:38
26:31
22:43
20:38
22:46
12:47

14
13
12
9
9
7

Pozvánka na jarní zápasy fotbalistů TJ VČS Tmaň
Vážení tmaňští příznivci sportu a fotbalu zvláště!
Poslední březnový víkend začínají po zimní přestávce okresní fotbalové soutěže.
Mezi týmy, jež se budou snažit získat maximální bodový zisk, který by jim zajistil to
nejlepší umístění v tabulce, budou i fotbalisté oddílu kopané TJ VČS Tmaň. Ve IV.
třídě hraje v tomto ročníku celkem třináct týmů a to znamená, že máme před sebou
dvanáct odvetných zápasů. Postupně ve Tmani přivítáme mužstva Rpet, Chyňavy B,
Osova, Oseka B, Lochovic B a Litně, v zápasech venku budeme zajíždět k zápasům
s Drozdovem B, Tetínem B, na Vižinu, s Újezdem B, Tlusticemi a poslední zápas
bude v Libomyšli. Nebudeme předbíhat, ale chceme ujistit, že všichni hráči se budou
snažit vydávat ze sebe maximum a velmi dobře si uvědomují, co je ve hře. Srdečně
zveme širokou sportovní veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík do
ochozů našeho fotbalového hřiště na domácí zápasy. A to nejenom za sportovními
zážitky – jsme přesvědčeni, že se nám daří postupně budovat pěkné zázemí
nabízející důstojné prostředí pro hráče i diváky. Určitě přijďte – těšíme se na vás!
Oddíl kopané TJ VČS Tmaň, z.s.

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.
Výkonný výbor TJ VČS, z.s. svolává
v sobotu 25. března 2017 v 11:00 hodin

VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v pohostinství Na Myslivně na Louníně.
Výkonný výbor TJ VČS Tmaň, z.s.
srdečně zve všechny své členy k účasti!
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