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XV. Dobročinný ples
V sobotu 18. března 2017 proběhl v Kulturním domě ve Tmani již XV. Dobročinný ples, který
se v naší obci stal dobrou tradicí. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali představitelé
Obecního úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s ostatními pořadateli, kteří
se snažili ples všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Sál se plnil usměvavými tvářemi
všech věkových kategorií a každý si jistě našel u vkusně připravených stolů místo v blízkosti
svých přátel. Ples zahájily svým vystoupením malé tanečnice a tanečníci z tanečních
kroužků, které vede paní Petra Kellerová. Předvedly nám velmi krásné vystoupení a mnoho
z nás chytili za srdce, za což jim i jejich vedoucí patří velké poděkování a uznání. K poslechu
a tanci nám hrála již tradičně naše oblíbená hudební skupina Boss Band V.H. Opět dokázala
zvednout ze židle téměř každého tanečníka či tanečnici, takže zábava na parketu byla
opravdu skvělá. Zásluhou sponzorů, kteří věnovali velmi hodnotné ceny, byla i letos
mimořádně očekávanou částí plesu opravdu bohatá tombola. Nejeden z nás doufal, že číslo
kýžené výhry bude právě v jeho obálce. Dobrá zábava probíhala několik hodin. Lidé se
radovali na tanečním parketu, při posezení s přáteli i ze svých výher. A my děkujeme všem
pořadatelům, dárcům i účastníkům plesu za pomoc, dary a hlavně za velmi krásný večer,
který jsme společně mohli prožít.

Poděkování
Jednou z činností, kterou mám ráda, je děkování za něco výjimečného. A to mohu právě
nyní udělat. Tím výjimečným se stal jubilejní XV. Dobročinný ples, který se vydařil po všech
stránkách na jedničku s hvězdičkou a patřil svojí atmosférou k těm, na které budeme rádi
dlouho vzpomínat. Dobře jsme se pobavili, skvěle si zatančili při hudbě „Boss Band V. H.“ a
někteří z nás měli šťastnou ruku při vytáhnutí správné obálky tomboly. Dovolte mi proto
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto jubilejního plesu. Seznam
všech, kterým chci poděkovat, je opravdu dlouhý. Jmenovitě uvedu jen ty subjekty a osoby,
které nám věnovaly nejhodnotnější věcné a peněžní dary: Myslivecký spolek HORA Tmaň,
fa BEKO s.a. Praha, VáČS a VlČS Tmaň, Jana Kozlerová, Petr Kešner, Petr Krejčí, Lahůdky
Apolonia Tmaň, Jaroslav Šimek – Zahradnictví Tmaň, Agrodružstvo Bykoš, Michaela
Klímová, Jana Jindrová, Dana Nesvadbová, fa ARRIVA Králův Dvůr, fa Šmic, fa Rumpold a
další přispívající. Mnohokrát všem děkujeme. Poděkování náleží také těm nejmenším.
Postarali se o to, že jsme začali ples opravdu zvesela a někteří i se slzičkou dojetí na tváři.
Vždyť co je dojemnějšího, než pohled na naše usmívající se děti, na kterých je radost z
pohybu
a
tance
viditelná!
Děkujeme,
paní
Petro
Kellerová!
Paní Ditě Vinšové děkujeme za sladkost na uvítanou – medové perníčky pro všechny
účastníky plesu.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Výtěžek XV. Dobročinného plesu
Rada obce na svém pravidelném zasedání ve středu dne 29. března 2017 projednala a
schválila vyúčtování XV. Dobročinného plesu konaného 18. března 2017 a
konstatovala, že jeho výtěžek byl 48.643,- Kč. Rada obce děkuje touto cestou všem
sponzorům, společenským organizacím a pořadatelům za zdárný průběh plesu.

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 27. února 2017 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Na následujících stránkách přinášíme základní materiály z tohoto jednání –
zápis a usnesení.
Zápis č. 1/2017
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 27. 2. 2017 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
Přítomno:

13 zastupitelů – omluveni: Slavomír Malík, Roman Sudík
11 občanů
Mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční
většina členů zastupitelstva obce Tmaň, a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil
starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml.
Seznámil přítomné s navrženým programem a návrhem na jeho doplnění – za bod 7.
zařadit bod 8. Rozpočtová skladba.
Hlasování o doplnění programu
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Tmaň a k.ú. Lounín
4. Poskytnutí finančního daru
5. Rozpočtové změny č.2
6. Prezentace architektonické studie obce
7. Projednání programu rozvoje obce
8. Rozpočtová skladba
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Byla navržena návrhová komise ve složení Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Do návrhové komise byly zvoleny Petra Reková a Mgr. Miroslava Kepková.
Ověřovateli zápisu byly jmenovány Jarmila Rysová a Petra Reková.
K bodu 3.
Schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Tmaň a k.ú. Lounín.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné se změnami.
Hlasování o změně katastrální hranice:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
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K bodu 4.
Poskytnutí finančního daru.
• Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné, proč jsme se
k poskytnutí daru rozhodli.
• Paní Sarvašová podala žádost o finanční výpomoc.
• Starosta obce navrhl finanční dar ve výši 30 000 Kč.
Hlasování o finančním daru ve výši 30 000 Kč:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
K bodu 5.
Rozpočtové změny č.2
Hlasování o rozpočtových změnách č. 2:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
K bodu 6.
Prezentace architektonické studie obce.
Ing. arch. Tlachová představila architektonickou studii a poté následovala diskuze o
studii:
• p. Laně – příliš betonu, zachovat ráz obce;
• p. Plátěnka – kanalizace a odvodnění komunikací;
• Ing. arch. Tlachová – s vybudováním nové komunikace souvisí také vybudování
inženýrských sítí včetně odvodnění;
• p. Sakáč – jak jsou řešeny kontejnery na tříděný odpad?
• p. Karmazín – parkování před prodejnou Coop;
• Ing. arch. Tlachová – je tam místo max. na dvě auta, kolmé stání není kvůli
rozměrům možné;
• p. Kolář – budou lavičky zastřešeny?
• Ing. arch. Tlachová – nepočítá se se zastřešenými lavičkami.
K bodu 7.
Projednání programu rozvoje obce.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné s připravovaným
strategickým plánem rozvoje obce.
K bodu 8.
Rozpočtová skladba.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné se změnami platnými od 1.
ledna 2017.
K bodu 9.
Diskuse:
• p. A. Plátěnka ml. – příliš prořezané křoví a jeho následné pálení;
• p. Frühling – přístavba kabin, oddíl fotbalu by případně vystavěl přístavbu kabin
svépomocí.
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K bodu 10.
Usnesení a závěr.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. předal slovo předsedkyni návrhové komise
paní Mgr. Miroslavě Kepkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo
hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program mimořádného veřejného zasedání vyčerpán, prohlásil starosta
Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.

I.

II.

Usnesení č. 1
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 27. února 2017
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) změnu rozpočtové sklady – změnu čísla položky dle novely vyhlášky
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., platné od 1. 1. 2017;
2) studii na úpravu centra obce;
3) dosavadní průběh tvorby programu rozvoje obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími 767611 Lounín a
767620 Tmaň v rámci KoPú;
2) poskytnutí finančního daru 30 000 Kč paní Evě Sarvašové;
3) rozpočtové změny č. 2/2017.

Program rozvoje obce
Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce v pondělí dne 27. února
2017 byly představeny podklady pro tvorbu dokumentu PROGRAM ROZVOJE
OBCE (zkráceně PRO). Je to dokument, kterým se po jeho vypracování bude obec
řídit v horizontu delším, než je jedno volební období. Dokument PRO v současné
době mají, nebo vytvářejí téměř všechny obce. Rada obce v roce 2016 rozhodla, že
PRO budeme vytvářet samostatně, nebudeme jeho tvorbu zadávat externistům
(nabídky se pohybují v řádech desítek tisíc Kč). Koordinátorem tvorby je sl. Martina
Ježková – členka zastupitelstva obce.
V tomto příspěvku přinášíme základní myšlenky tohoto projektu. Podrobněji si
upřesníme vymezení rozvojových směrů, které by dokument měl nebo mohl řešit, a
analytickou část, heslovitě budou pojmenovány možné strategické cíle, které budou
konkrétně reagovat na podmínky ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve
Slavíkách. Je třeba zdůraznit, že se jedná o dokument, který je na samém počátku
svého vzniku. Upřesnění vymezení směrů a analytické části, a především konkrétní
podoba strategických vizí, programových cílů, opatření a aktivit bude předmětem
diskusí, do nichž se předpokládá, že se zapojí vedle členů zastupitelstva obce a
jednotlivých komisí také zástupci společenských organizací a církví působících
v obci, tak jako i občané, kterým leží na srdci co nejoptimálnější všestranné
podmínky každodenního života ve Tmani nejenom pro nás, ale i pro budoucí
generace.
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta
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Teze Programu rozvoje obce
1. Vymezení tzv. rozvojových směrů - oblastí života obce, které by dokument měl
řešit:
• Občanská vybavenost, veřejná a technická infrastruktura.
• Dopravní obslužnost – veřejná doprava, komunikace, pohyb pěších.
• Bezpečnost dopravní, občanská, osobní, majetková, krizové řízení.
• Přístupnost – bezbariérovost.
• Správa obce a lidské zdroje.
• Ekonomika, zaměstnanost – podpora zaměstnanosti, místní ekonomika.
• Životní prostředí – veřejná zeleň, odpadové hospodářství, vodní
hospodářství.
• Sport, tělovýchova a zájmové činnosti.
• Cestovní ruch.
• Školství a vzdělávání.
• Zdravotnictví a sociální péče.
2. Analytická část, která popisuje hlavní
• přednosti („silné stránky“): kvality krajiny a životního prostředí; úroveň
občanské vybavenosti a služeb (prodejny potravin a smíšeného zboží,
pošta, ZŠ a MŠ, pohostinství, sportovní zázemí); kvalita a rozsah
technické a dopravní infrastruktury (vodovod, kanalizace, plyn,
komunikace); dlouhodobě vyrovnané hospodaření obce; příjem z těžby
nerostných surovin; spolkový a společenský život v obci; příznivá věková
skladba;
• nedostatky („slabé stránky“): úbytek rozloh přírodní a zemědělské
krajiny vlivem průmyslové činnosti a rozsáhlé výstavby, snížení estetických
hodnot krajiny a dostupnosti volné krajiny; vzdálenostní poměry mezi
částmi obce, komplikovaná pěší dostupnost (např. centra na východě
obce); pokles frekvence a kvality autobusového spojení s Berounem,
nárůst automobilizmu; nízký přirozený přírůstek obyvatelstva; slabý
cestovní ruch a turistika; nízký zájem občanů o záležitosti obce;
• příležitosti: využití nemovitostí obce pro vznik veřejných prostor,
infrastruktury a vybavenosti a stimulaci rozvoje obce; využití existence
CHKO a přírodních hodnot okolní krajiny pro rozvoj cestovního ruchu;
příležitosti plynoucí z členství v DSO Mikroregion Klonk a v MAS
Karlštejnsko; využití prostředků z dotačních programů EU;
• rizika: nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva obce; chátrání a
destrukce nevyužitých historických objektů v areálu zámku a velkostatku a
areálu v Louníně; další nárůst automobilového provozu; pokles příjmů obce
po ukončení těžby vápence na katastru obce;
3. Strategická vize (B1) – v zásadě jde o stručnou formulaci, popisující, jak si
představujeme ideální budoucnost.
4. Strategické – programové cíle (B2). Jedná se o několik (5 je asi ideální) obecně
zformulovaných cílů (formulace toho, čeho bychom chtěli dosáhnout). Splnění
cílů by mělo být kontrolovatelné, tj. mělo by se dát zjistit, zda byl cíl splněn (tím,
že se něco realizovalo).
5. Opatření (B3). Každý strategický cíl je dosažen nějakým opatřením – to už je
konkrétnější.
6. Aktivity (B 4). Jedná se o konkrétní akce, např. realizaci stavebního projektu
(např. „oprava chodníků v ulici Dlážděná“).
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Tisková zpráva VAK Beroun
Představenstvo společnosti VAK Beroun rozhodlo o snížení ceny pitné vody na
rok 2017 o 1,92 Kč na metr krychlový v porovnání s původně oznámenou
plánovanou cenou na letošní rok. Na konci minulého roku byla stanovena cena
s ohledem na oznámené zdražení nakupované vody z Prahy. K tomu ale
nakonec nedošlo. V lednovém vydání OBZORU byla otištěna první tisková zpráva
obsahující cenové údaje počítající z výše zmiňovaným navýšením ceny vodného a
stočného.
„Protože jsme počítali s tím, že ostatní náklady udržíme na úrovni roku 2016,
můžeme nyní cenu snížit,“ říká Jiří Paul, ředitel společnosti. V regionální ceně pitné
vody se tak projeví jen zvýšení ceny nakupované vody, které proběhlo již v dubnu
minulého roku. „Snížení vodného nebude mít vliv na naše investice do obnovy. Letos
dokončíme rekonstrukce vodojemů Loděnice a Jinočany. Zahájíme také rekonstrukci
čerpací stanice v Praskolesích, kde se čerpá voda pro Hořovicko,“ ujišťuje Paul.
Na tento rok plánují vodohospodáři několik velkých investic i v oblasti odpadní vody.
„Čeká nás další etapa rekonstrukce čistírny v Berouně,“ říká Roman Badin, technický
ředitel. Další významnou akcí bude odvedení potoka ze Starče v Hořovicích mimo
kanalizaci a zahájení další fáze rekonstrukce hořovické čistírny. Celkem plánuje VAK
Beroun investovat v letošním roce přes 60 miliónů korun.
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 2930 Kč na osobu za rok, tj.
244 Kč za měsíc.
Vodné + stočné

bez DPH
Kč/m3
80,55
83,77
82,10

Cena 2016
Původní cena na rok 2017
Aktuální cena 2017

s 15% DPH
Kč/m3
92,63
96,32
94,40

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
V pondělí 27. února se ve školní družině konalo velké karnevalové odpoledne.
Hemžily se tam čarodějnice, víly, princezny a Karkulky, ale objevil se i anděl, upír
nebo duch. Velkou radost udělaly tanečky v maskách nejen dětem v družině, ale i
ve školce, kde jsme si byli pěkně společně „trsnout“. Bylo to moc hezké
masopustní odpoledne.
V úterý 28. února se zúčastnili naši spolužáci z 5. ročníku soutěže v anglickém
jazyce málotřídních škol v Hýskově. Naši školu reprezentovali Viktor Pavlásek a
Aneta Lukášová. Jejich spolusoutěžící přijeli ze základních škol v Nižboru,
Karlštejně a Hýskově. Soutěž byla zahájena slečnou Klárou Štětkovou, která si
pro zúčastněné připravila poslech nahrávek - hláskování a rozhovor, dále
následovalo čtení a práce s textem - děti vyhledávaly informace v jídelním lístku a
označovaly, zda je tvrzení správné či nikoliv. Tyto aktivity vystřídala nejtěžší část,
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•
•

•

•

a to dvoustránkový gramatický test. Poslední aktivitou byly odpovědi na otázky a
popis obrázku. Všichni zúčastnění se zhostili soutěže zodpovědně a s plným
nasazením. Za své snažení obdrželi diplomy a drobné anglické ceny. Naše
spolužačka Aneta Lukášová obsadila krásné bronzové 3. místo a poděkování
patří i Viktoru Pavláskovi za zasloužené 6. místo.
V týdnu od 6. do 10. března 2017 byly na Berounsku jarní prázdniny a do školy
jsme se vrátili odpočinutí a natěšení současně v pondělí dne 13. března 2017.
21. březen je světovým Dnem poezie. Snad právě proto se v tento den konalo
okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Pořadatelem byla Základní škola
Lochovice, která ten den hostila na své půdě recitátory z Hořovic, Berouna,
Zaječova, Zdic, Hudlic, Příbrami, Dobříše, Žebráka, Litně, Osova, Hostomic,
Lochovic a také Tmaně. Jirka Cikánek, žák V. třídy, si připravil do soutěže
přednes básně Františka Hrubína, Květuška a její zahrádka – Předzpěv. Jirka
přípravě věnoval hodně času, což se také zúročilo v jeho soutěžním přednesu.
Jeho bezchybná a poutavá recitace si hlasitý potlesk opravdu zasloužila.
Jirkovi moc děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mateřská škola Tmaň
V pondělí 20. března 2017 naší školku navštívili dva kynologové se svými psy.
Seznámili nás s naučným programem „Bezpečný pes“. V tomto zábavně
naučném programu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o kynologii. Naučili
jsme se pozorovat „řeč“ psího těla, mimiku, rozpoznat varovné signály, jak se ke
psům správně chovat a jak předejít útokům psa. Také jsme se naučili ochranou
techniku, kterou si ochráníme nejdůležitější části těla v případě napadení psem.
Programem nás provázeli lektor s lektorkou a jejich psí kamarádi pitbulové Chilly
a Gucci.
V úterý 28. března se děti zúčastnily Velikonočního workshopu, a vyrobily si dva
velikonoční výrobky – košíček s vajíčky a kuřátko. Vyrábění se dětem líbilo a
výrobky se jim moc povedly.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2017 / 2018 se koná ve středu dne
3. května 2017 od 13:00 do 16:00 hodin v Mateřské škole Tmaň. S sebou si
vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihlášky si přijďte vyzvednout
ve středu dne 12. dubna 2017 do mateřské školy od 14:00 do 16:00 hodin.

Stolní kalendář Berounsko 2017
Na letošní rok připravil Ing. Stanislav Olt jedenáctý díl stolního kalendáře Berounsko
2017 – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích. Jeho tisk zajistila
Tiskárna Ireny Kadečkové ze Strakonic. Kdo si ho pořídil, určitě nelituje … může
opět celý rok cestovat v čase po Berounsku a Hořovicku. V letošním vydání
nalezneme staré pohlednice těchto míst: Beroun, Bezdědice, Běštín, Broumy, Bzová,
Cerhovice, Černín, Drozdov, Hořovice, Hostomice, Hudlice, Hvozdec, Hýskov,
Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Komárov, Koněprusy, Králův Dvůr, Kublov,
Libomyšl, Liteň, Lhotka, Loděnice, Lochovice, Malý Chlumec, Mořina, Mrtník,
Nenačovice, Neřežín, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Olešná, Osek, Osov,
Praskolesy, Rovina, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Tetín,
Tmaň, Točník, Újezd, Vráž, Zadní Třebáň, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák, Železná a
Žloukovice. Staré pohlednice jsou doplněny textem o historii jednotlivých míst, jenž je
čerpán převážně z publikací Prof. Augusta Sedláčka, Dr. Antonína Profouse,
z místních publikací a z kronik obcí.
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Jak vyplývá z uvedeného abecedního seznamu, nalezneme tam také barevný pohled
z Tmaně. Je na lístku na 37. týden – od pondělí 11. do neděle 17. září 2017 a
pochází z roku 1923. Jsou na něm tři fotografie – v horní části je panoramatický
pohled přes Veský rybník na zástavbu na severním břehu. Ve spodní části jsou dva
snímky – ten levý představuje kostel sv. Jiří, na pravém je titulek „Obchodní dům E.
Reicha“ s pohledem na náves na jižním konci dnešní Dlážděné ulice.
Krátký pohled do historie Tmaně je tohoto znění: „Tmaň: První zmínka je z roku
1170, když pány vsi i tvrze jsou bratři Budislav a Havel. Dále ves vlastní začátkem
14. století Dobrští z Tmaně, v roce 1380 Albert z Tmaně, v roce 1391 Markvart
z Tmaně, v roce 1425 Buzek z Tmaně, v roce 1532 Karlové ze Svárova, později
Trmalové z Toušic (1554 Havel, 1581 Václav, 1592 Anna, 1608 Zdeněk), v roce 1622
Jan Mencl z Kolsdorfu, v roce 1680 Greifenfelsové z Pilsenburku a posledním
majitelem byla v letech 1862 – 1945 rodina Noltschova. Památkou je zbarokizovaný
kostel sv. Jiří, zámek vystavěný hrabětem Bedřichem Desfoursem, kaple z roku 1832
a barokní sousoší u rybníka z roku 1899. V letech 1870 – 1883 byl v provozu místní
pivovar se sladovnou. V roce 1869 měla obec 492 obyvatel a 78 domů a stavení,
škola byla vystavěna v roce 1884, hasiči byli založeni v roce 1904. Ve stáří v letech
1909 – 1912 místní zámek navštěvoval malíř Mikoláš Aleš (1852 – 1913).“
Letos je již asi pozdě pokoušet se tento kalendář někde shánět. Lze předpokládat, že
se Tmaň dostane na některé ze starých pohlednic i do XII. ročníku plánovaného na
rok 2018 a pak bude možno vše napravit a určitě si stolní kalendář Berounsko na
starých pohlednicích 2018 koupit.
Před 45 lety byl zřízen Chráněný přírodní výtvor Zlatý kůň1
Chráněný přírodní výtvor bylo označení určené pro jednotlivé stromy, skály, tedy
nikoli plošně chráněná území v Československu v letech 1956 až 1992.
V letech 1955–1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody.
Pro české země to byl zákon č. 40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č. 1/1955 Sb.
Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v
Československu. Vznikly tak tyto kategorie:
• Národní parky (NP)
• Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
• Státní přírodní rezervace (SPR)
• Chráněná naleziště (CHN)
• Chráněné parky a zahrady (CHPZ)
• Chráněné studijní plochy (CHSP)
• Chráněný přírodní výtvor (CHPV)
• Chráněná přírodní památka (CHPP)
V nově přijatém zákonu o ochraně přírody a krajiny v roce 1992 (zákon ČNR č.
114/1992 Sb.) kategorie chráněný přírodní výtvor již definována není. Nahradilo ji
označení jiné podoby, např. památný strom, případně došlo k překategorizování na
chráněnou přírodní památku.
Kategorie chráněný přírodní výtvor (CHPV) byla určena původně pro významné
stromy, stromořadí, prameny, skály vyskytující se mimo maloplošně chráněná území
1

Literatura:
Geologie chráněného přírodního výtvoru Zlatý kůň, Jan Němec, Bohemia centralit, Praha, 11:29 –
59, 1982;
• Wikipedie – otevřená encyklopedie: Chráněný přírodní výtvor;
• Kam na výlet? Chráněný přírodní výtvor Zlatý kůň, ECHO, číslo 24, strana 5, úterý 13. 6. 1995.
•

8

ve městech, či obcích. Postupem času se však toto označení začalo používat i pro
plošná území lokální hodnoty.
CHPV nepatřil mezi chráněná maloplošná území. Vyhlašování tohoto typu ochrany
proto neprovádělo ministerstvo životního prostředí, ale okresní úřady. Podle
původního znění zákona vyhlašovaly ochranu rady krajských národních výborů s
výjimkou krasových jevů, o kterých rozhodovalo ministerstvo školství a kultury.
Evidenci vedly úřady, které rozhodovaly.
Chráněný přírodní výtvor Zlatý kůň patří k nejvýznamnějším chráněným územím
v České republice. Toto území je pozoruhodné nejen z hlediska speleologie, ale i
stratigrafie a paleontologie. Jednotlivé poznatky z těchto oborů se objevují hojně
v literatuře, dosud však neexistuje souhrnný přehled geologických jevů tohoto
chrněného území.
Chráněné území se nachází v bezprostředním okolí vrcholu Zlatého koně. Chráněný
přírodní výtvor Zlatý kůň, jehož výměra činí 37,0585 ha, byl zřízen výnosem
Ministerstva kultury ČSR č.j. 17 864/72 ze dne 29. prosince 1972. Ve výnosu se
uvádí, že byl zřízen „k ochraně Koněpruských krápníkových jeskyň a jiných
krasových jevů jako jedněch z geologicky nejstarších v Evropě, s fosilními zbytky
zvířat a člověka z mladšího pleistocénu a s archeologickými a historickými nálezy“.
Masiv Zlatého koně představuje významnou dominantu širokého okolí. Vystupující
vápencové skalky upoutaly již pověkého člověka. Zdejší jeskyně sloužily
pravděpodobně jako úkryt pravěkých lidí a na několika místech se dokonce
zachovaly jejich kosterní pozůstatky a jiné stopy po lidské přítomnosti.
Pravděpodobně již ve středověku se na Zlatém koni těžil kámen, přitom byly znovu
objeveny jeskynní prostory. Ve středověku zřídili padělatelé v Koněpruských
jeskyních mincovnu, kde se razily falešné tzv. Husitské haléře. Padělatelé podnikli i
jeskynní výzkumy, ale pochopitelně nám o nich nezanechali žádnou zprávu. Různé
zmínky nalezneme pouze v pověstech, kterými je Zlatý kůň opředen jako málokterý
jiný vrch ve Středočeském kraji. I tato druhá etapa objevu a využívání jeskyň skončila
a upadla v zapomenutí.
V roce 1950 byly vlastně již po několikáté objeveny rozsáhlé jeskynní prostory na
Zlatém koni. V této době se zde prováděl komplexní speleologický, geologický a
archeologický průzkum, jehož výsledky byly publikovány v několika desítkách prací.

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 dubnu 2017 koná v
sobotu 29. dubna 2017 v 16:30 hodin za účasti skautů ze Skautského střediska
Radost a Naděje z Berouna. Bude to vyvrcholení jejich střediskové výpravy na
počest svátku sv. Jiří, který je patronem skautů.
Přijměte pozvání ke společné modlitbě v přírodě – křížová cesta na Koukolovu
horu se uskuteční v neděli 2. dubna 2017. Sraz účastníků je v 14:30 hodin na
parkovišti pod Koukolovou horou na křižovatce Pěticestí.
Křížová cesta je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše
Krista. Je obvykle rozdělena na čtrnáct zastavení. Je to také název pro výtvarné
zpracování jednotlivých zastavení v podobě cyklu obrazů v kostele.
Velikonoce – mohlo by se zdát, že o nich bylo napsáno snad již úplně všechno.
Připomeňme si význam některých termínů bezprostředně souvisejících
s Velikonocemi. Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období
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•

•
•

•

křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si
připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a
vzkříšení. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí
Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem:
Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota (viz dále). Mezi tradiční
zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na
Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do
Velikonoční vigilie.
o Velikonoční triduum či velikonoční třídení, tj. umučení, pohřbení a vzkříšení
Ježíše Krista je v křesťanském liturgickém roce období tří dnů, které
bezprostředně předchází Neděli Zmrtvýchvstání.
o Zelený čtvrtek připadá na 13. dubna 2017 – představuje den, kdy Ježíše
zradil přítel, který s ním krátce předtím seděl u stolu při poslední večeři
Páně.
o Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován. Tento den je v České republice
státním svátkem a volným dnem.
o Během Bílé soboty věřící rozjímají. Po velkém smutku se blíží Velikonoční
noc a s ní Kristovo vzkříšení.
o Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena
sváteční hostina, Boží hod velikonoční.
o Velikonoční pondělí je již dnem veselých lidových oslav a hodování,
svátkem jara a znovu se probouzející přírody, vyjádřením naděje na dobrý
hospodářský rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný život.
Velikonoční triduum se letos koná v Římskokatolické farnosti Žebrák ve farním
kostele sv. Vavřince v Žebráku. Patronem žebráckého kostela je sv. Vavřinec,
jáhen a mučedník. Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími legendárními
prvky, ale už ze 4. století je doloženo, že mu jako arcijáhenovi papeže Sixta II.
byla svěřena péče o hmotný majetek a charitativní činnost církve v Římě, a také
to, že před smrtí byl mučen ohněm. Tam, kde byla 10. srpna 258 pohřben, dal
Konstantin Veliký postavit baziliku. Dnešní bazilika zbudovaná ve 13. století na
témže místě je jednou z pěti římských patriarchálních bazilik. Jeho úcta se brzy
rozšířila po celé západní církvi.
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 .
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. Bible je soubor starověkých textů, které
křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto
se nazývá také Písmo svaté. Skládá se ze dvou částí, které se označují jako
Starý a Nový zákon. Nejbližší biblická hodina zaměřená na výklad Nového
zákona se s ohledem na termín velikonočních svátků koná výjimečně až ve třetí
čtvrtek v dubnu – tzn. ve čtvrtek 20. dubna 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. V průběhu týdne se ve Zdicích pravidelně koná mše sv. ve
středu v 16:30 hodin v kostele Narození Panny Marie a ve čtvrtek v 9:30 hodin
dopoledne v Domově důchodců.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská

Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v dubnu 2017 konají:
• v neděli 2. dubna 2017 od 17:00 hodin;
• pobožnost na Velký pátek 14. dubna 2017 v 17:00 hodin;
• bohoslužby v neděli 16. dubna 2017 od 17:00 hodin;
• slavnostní poutní bohoslužby v neděli dne 30. dubna 2017 v 17:00 hodin.
•

•

V pondělí dne 6. března 2017 jsme zastoupili Náboženskou obec Církve
československé husitské ve Tmani na setkání u příležitosti 167. výročí narození
Tomáše Garrigua Masaryka, které se konalo pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Setkání zahájil úvodním projevem
patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th. D., předseda
Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček a Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,
pražský biskup CČSH. Akce to byla důstojná, hojně navštívená, zaznělo mnoho
myšlenek TGM, které překračují časový horizont minulé doby a dotýkají se nás v
současnosti.
Přijměte tímto také pozvání ke „ČTENÍ BIBLE“, do kterého se v rámci
celorepublikového projektu také s Náboženskou obcí CČSH a s Dětskou
skupinou Světlušky zapojujeme (letos poprvé!).
Celonárodní čtení Bible je jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou
Nadační fond Bible21 podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje. Každoročně
se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Po několika úspěšných
ročnících je dnes již zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice.
Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její
nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat jen další „velikonoční program“.
Čtení je mediálně velmi přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je i
vřele přijímáno lidmi v našich městech a obcích. Veřejné čtení je organizačně i
finančně nenáročnou akcí.
Dalším z cílů je vzbudit zájem o společenský a kulturní význam hodnot Bible.
Celonárodní čtení Bible prezentuje Písmo jako součást kulturního života obyvatel
a poukazuje také na jeho společenskou hodnotu ve formě morálních a etických
základů moderní společnosti.
Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou
Celonárodní čtení Bible vytváří, mají zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími
hodnotami či se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či
rozhovoru, hudby, umění, zážitku…každý si může sám zvolit, do jaké míry se
přiblíží.
Naším přáním a modlitbou je, aby skrze překlad zazníval Boží hlas k naší
generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v
generacích minulých.
Čtení Bible se ve Tmani ve Sboru Jiřího z Poděbrad uskuteční na Zelený čtvrtek
13. dubna 2017 od 16:00 do 17:00 hodin. Zván je každý. Více o tomto projektu
a přehled dalších míst, kde čtení probíhá, naleznete na webových stránkách
http://ctenibible.cz/ .
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VELIKONOCE 2017
Vážení přátelé,
dny, které se před námi otevírají, přinášejí důležité poselství pro nás všechny.
Připravujeme se na ně dobou postní, víme, co bude následovat, ale zkusme se
podívat do doby dávné. To, co se kdysi odehrálo, byl pro lidi přihlížející i zúčastněné
kolotoč neuvěřitelných zvratů, které se odehrály v rychlém sledu během několika
dní. Zkusme si to představit, vžijme se do role pozorovatele či hlavních aktérů. Ten,
kterého oslavovali a mohl se mít jako král, mohl být králem, odmítl tento post
přijmout a místo slávy světské nechal s sebou smýkat jako nejhorší zločinec. Proč,
kladli si lidé otázku tenkrát, proč táží se mnozí i dnes. Pro naši neustálou nevíru,
naše pochyby a nestálost. Cožpak by někdo z nás odmítl vysoký post a spoustu
výhod? Jak je to tedy možné?
Ježíš se obětoval pro lásku k Bohu a lásku Boží k nám. Věděl od Otce, co ho čeká a
že se vše naplní, tak, jak bylo předpovězeno, ale podstoupil krutý lidský soud,
protože věřil a miloval.
Kristus se stal svým životem, učením a nakonec svým činem naší Cestou k Bohu.
Věří a miluje nás stále. Přijměme také my s důvěrou tento dar milosti a děkujme za
něj.
Bůh je s námi a prostřednictvím svého syna nám to říká.
Apoštol Pavel napsal:
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? “
Tajemství je v Ježíšově lásce, stále přítomné,
schopné proměňovat lidská srdce a darovat víc,
než si dovedeme představit.
Rada starších Církve československé husitské ve Tmani
a kazatelka Jana Šmardová Koulová

Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve do Sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani na sváteční koncert u příležitosti 72. výročí ukončení 2.
světové války, který se bude konat v pondělí 8. května 2017 v 17:00 hodin.
Vystoupí:
• Varhany – Marie Šestáková.
• Zpěv – Miroslava Časarová.
• Housle – Štěpán Lauda.
Společně se zaposloucháme do zvuků varhan – letos si připomínáme 70. výročí od
jejich instalace ve Sboru Jiřího z Poděbrad a je to současně i 70 let co je od samého
počátku po dlouhé roky rozezníval IVAN KOULA (20. ledna 2017 oslavil 94.
narozeniny) – syn Antonína Kouly, zakladatele CČSH ve Tmani a na Podbrdsku.
•

V pátek dne 9. června 2017 se Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani zapojí do Noci
kostelů 2017. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost
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•

navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se
seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.
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.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v dubnu 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.
• Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších
či větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky,
skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy,
okrasné keře a dřeviny, jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a
stanoviště vám rádi poradíme.
• V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých
stromů, které používáme např. při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství
solitérů, které jsme u nás vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své nové
majitele.
• V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od
20 do 75 l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro
rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
• Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, sezónní dekorace,
keramiku, svíčky atd.
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.
Zahájení rybářské sezóny
Zahájení rybářské sezóny na rybníku ve Tmani
bude v neděli dne 2. dubna 2017 od 6:00 do 21:00 hodin.
Cena povolenek je 80,- Kč. Prodej v čp. 50 – paní Smíšková
(v době nepřítomnosti pan Dolejš čp. 15 nebo pan Zbuzek čp. 162).
V případě dotazů kontaktujte pana Plátěnku Antonína – mobil 606 923 895.
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;
• 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
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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.

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/ ks.
Prodej: sobota 29. dubna a čtvrtek 25. května 2017
Tmaň – autobusová zastávka nad školou – 16:20 hodin.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hodin
na telefonních číslech: 601 576 270 nebo 728 605 840

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v dubnu a 1. května 2017 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1.+2.4.2017

MUDr. Kirichenko Denis
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Švábová Ladislava
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Tesařová Ssimona
Loděnice, U GZ 69
MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Třesohlavá Magdalena
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Valta Richard ml.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Valta Richard st.
Žebrák, Hradní 68

727 836 818

8.+9.4.2017
14.+15.4.2017
16.+17.4.2017
22.+23.4.2017
29.+30.4.2017
1.5.2017

311 513 375
311 672 253
727 836 318
311 621 497
311 533 384
311 533 384

Pirátská karnevalová diskotéka
Obec Tmaň ve spolupráci se ZŠ a MŠ Tmaň srdečně zve
všechny děti a jejich rodiče z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na
DĚTSKÝ PIRÁTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v neděli dne 9. dubna 2017 od 15:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
Vstupné dobrovolné!

Správa CHKO Český kras zvou …
•

•

•

… na vycházku Vítání ptačího zpěvu v Tachlovicích v sobotu dne 22. dubna 2017. Sraz
před obecním úřadem v Tachlovicích v 9:00 hodin. Trasa povede podél potoka kolem
Prostředního mlýna do Chýnického lomu, kde proběhne ukázka odchytu a kroužkování
ptáků. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu a dobré boty), ale
také dalekohled. Vycházka potrvá zhruba do 12:00 hodin.
… v neděli 23. dubna 2017 na zoologickou exkurzi Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Sraz v 9:00 hodin u železniční zastávky v Srbsku. Trasa povede kolem Kubrychtovy
boudy a Bubovických vodopádů k lomu Na Chlumu a zpět do Srbska. S sebou si
vezměte obvyklé vybavení (velkou svačinu a dobré boty), ale třeba také dalekohled či
síťku na drobné vodní živočichy.
Exkurzemi Vás provede zoolog Správy CHKO Český kras Jaroslav Veselý. Exkurze jsou
neplacené a není třeba se přihlašovat, jen přijít. Případné podrobnější dotazy na telefonu
728 878 352 nebo na adrese jaroslav.vesely@nature.cz .
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Zdická muzea zvou na zahájení letošní sezóny
Army muzeum Zdice společně s muzeem Výtopna Zdice a Modeláři Zdice zvou na společné
zahájení sezóny 2017, které se koná
v sobotu dne 1. dubna 2017 od 9:00 do 17:00 hodin.
POZOR, mezi akcemi bude probíhat kyvadlová doprava historickou vojenskou a
autobusovou technikou.
• Expozice Army muzeum Zdice v areálu bývalých vojenských kasáren ve Zdicích v ul. Čs.
Armády představuje v halách i ve venkovních prostorách zejména americkou
druhoválečnou techniku, předměty související s československou armádou od konce I.
světové války do devadesátých let XX. století a unikátní kolekci britských vozidel Land
Rover, která je jedinečná i v evropském měřítku. Pokud jste ještě neměli tu možnost
Army muzeum Zdice navštívit, podívejte se jeho webových stránkách
www.armymuzeumzdice.com na krátké video, které vás ve zkratce seznámí s expozicí
v areálu muzea.
• Muzeum Výtopna Zdice má ve svých sbírkách železniční a silniční techniku umístěnou
v bývalém železničním depu v původním kruhovém stání pro lokomotivy – více
podrobností na webových stránkách www.saxi.cz . V areálu budou k vidění nejen
historické železniční vozidla, silniční technika, ale také některá technika se předvede v
činnosti. Určitě největší magnetem budou ukázky sovětského kombajnu SK-4 v činnosti,
nebo historického popelářského vozu Bobr na podvozku Škody 706 RT. Potěší vás od
dvanácté hodiny svoji hudbou poberounská skupina Třehusk. Dále bude možné od
jedenácté hodiny zhlédnout malé divadelní představení Černý den na Tolštejně souboru
Alfa a Omega. Celý den bude možné se občerstvit v areálu Výtopny Zdice točeným
pivem regionálních pivovarů Herold Březnice a Vilémem z Jinců, nebo poctivou, českou
malinovkou opravdu slazenou cukrem a ne náhražky. Vedle opékaných klobás na
dřevěném uhlí určitě někteří podlehnou výzvě ochutnat guláš z vojenské polní kuchyně.
• Modeláři mají výstavu ve Společenském domě ve Zdicích. Náplní jejich činnosti je
nezisková klubová činnost zaměřená na stavbu plastikových modelů letadel, vojenské
techniky, dioramat a figurek.

Poděkování
Poděkování paní Janě Jindrové za vždy přítomnou vstřícnost a ochotu po mnoho let.
Děkují dárci krve

Pozvánka na divadelní představení ve Tmani
Myslivecký spolek HORA Tmaň srdečně zve
v sobotu dne 6. května 2017 od 15:30 hodin do Kulturního domu ve Tmani
na divadelní představení hry Jaroslava Koloděje
„JEŽIBABY Z BABÍNA“
v provedení ochotnického divadelního souboru Chodouň.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude předán Adélce a Tomáškovi na zdravotní pomůcky.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Zápis z Valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s.
Termín konání:
sobota 25. března 2017 na Louníně
Přítomni:
9 členů a 2 hosté
Valná hromada se řídila tímto programem:
1. Řídící schůze VH byl Zdeněk Tlach. Dále byl určen ověřovatel zápisu z valné
hromady pan Josef Sakáč. Jednání valné hromady zahájil Zdeněk Tlach a přivítal
hosty, pana starostu obce Tmaň Mgr. Pavla Pavláska a zástupce Mysliveckého
spolku HORA Tmaň pana Antonína Plátěnku.
2. Program valné hromady byl jednohlasně odsouhlasen.
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3. Návrh a volby mandátové a návrhové komise provedl pan Zdeněk Tlach.
Mandátová komise – předseda Jindřich Laně, člen Ivan Nedúchal.
Návrhová komise – předseda Pavel Pátecký, člen Ing. Josef Krejčí.
Všichni navržení byli zvoleni jednohlasně.
4. Zprávu o činnosti TJ v roce 2016 přednesl pan Zdeněk Tlach a krátce vystoupili i
vedoucí jednotlivých oddílů.
5. Zprávu o hospodaření TJ v roce 2016 a revizní zprávu přednesl pan Josef Sakáč.
6. Zprávu mandátové komise přednesl Jindřich Laně a uvedl, že valná hromada je
usnášení schopná.
7. Plán činnosti na rok 2017 přednesl pan Zdeněk Tlach.
8. Diskuze. V diskuzi pan Josef Sakáč poukázal na malou informovanost akce
závodu pro veřejnost v letním biatlonu. Na jeho dotaz odpověděl předseda TJ
Zdeněk Tlach a další diskuzí byla přijata opatření k vytvoření organizačního
výboru a přípravy této akce (viz usnesení z valné hromady).
9. Návrh na usnesení z valné hromady přednesl předseda Pavel Pátecký a
hlasováním bylo usnesení přijato všemi 9 hlasy.
10. Jednání valné hromady bylo ukončeno s tím, že výkonný výbor se bude řídit
schváleným usnesením z valné hromady.
Zpráva o činnosti TJ VČS, z.s. v roce 2016 přednesená p. Zdeňkem Tlachem
Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové, milí hosté!
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností TJ VČS Tmaň, z.s. za uplynulý rok 2016.
Na konci roku 2016 máme zaregistrováno 208 členů TJ. Tak jako loni, tak i letos
můžeme konstatovat, že tento stav neodpovídá skutečnosti. A to je hned první úkol
na nejbližší období pro výbor TJ VČS Tmaň, z.s., ale především i pro vás aktivní
členy, abychom početní stav členské základny uvedli na pravou míru. Výbor se již
dohodl na postupu, jak informovat neaktivní členy TJ o jejich dalším setrvání v TJ.
Výbor tělovýchovné jednoty (dále jen „TJ“) se v uplynulém roce scházel nepravidelně
a někdy neúplně, ale vše řešil aktivně a dobře. Největší podíl na tom má předseda TJ
a hospodář.
Na svých jednáních výbor řešil:
• registraci spolku v rejstříku u Městského soudu v Praze;
• přípravy oslav 95. výročí sportu ve Tmani, a to jak zhotovením upomínkových
předmětů, knihy ale i oslav samotných na poli sportovním i společenském včetně
poskytnutí finančních prostředků na tyto akce;
• v říjnu 2016 podal žádost o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky na údržbu a provoz tenisových kurtů;
• v prosinci 2016 výbor odsouhlasil návrh na příspěvek všem členům TJ za užívání
tělocvičny, a to finanční částkou 50,- Kč na každou hodinu provozu, tedy třetinou
za stanovenou hodinovou sazbu;
• v lednu 2017 výbor schválil finanční příspěvek 5000,- Kč na soustředění
fotbalistů;
• v únoru 2017 úspěšně připravil hospodář účetní podklady k podání daňového
přiznání za rok 2016 a účetní uzávěrku za rok 2016, za což patří panu Josefu
Sakáčovi velký dík;
• dále se v únoru 2017 zabýval přípravou na valnou hromadu a seznámení členů
na valné hromadě s předpokládanými opravami na tenisových kurtech a na
fotbalovém hřišti a odsouhlasil realizaci těchto akcí na údržbě sportovišť.
Předpokládané náklady na údržbu:
o beton na podezdívku 7 m3 s dopravou 13.535,- Kč;
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o kompletní oplocení severní strany kurtů – cena celkem s DPH 43.077,- Kč;
o oprava střechy a pláště buňky na tenisových kurtech do částky 10.000,Kč;
o bezuzlová ochranná síť za spodní branku – cena 11.265,- Kč s DPH;
o celkem tedy 77.877,- Kč.
o To jsou hlavní úkoly a cíle k údržbě, ale nemůžeme zapomínat na výdaje
s provozem na fotbalovém hřišti (voda, elektřina apod.)
• v únoru výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 2.800,- Kč na přípravu před soutěží
tenistů za tréninkové jednotky v nafukovací hale v Edenu v Berouně.
Rok 2016 byl rokem, kdy jsme podle nového občanského zákoníku splnili vše,
abychom jako spolek TJ VČS Tmaň, z.s. mohli existovat i po právní stránce. Již
v předcházejících letech jsme si změnili název, schválili stanovy a vloni v červnu
jsme se zaregistrovali u Městského soudu v Praze jako právní subjekt se všemi
náležitostmi. Během roku se nám podařilo ještě doplnit vše u České unie sportu
(ČUS), Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a jinde.
Co se týká sportovní činnosti oddílů, tak tyto vám budou prezentovány za chvíli
zástupci samotných oddílů. Mohu jen s potěšením konstatovat, že v současné době
máme v činnosti fotbalový oddíl, oddíl tenisu a nohejbalu, cvičení žen a aktivní
Starou gardu fotbalového oddílu. V okresních soutěžích máme družstvo fotbalistů, a
to ve IV. třídě okresní soutěže, a družstvo tenisu v okresní soutěži. V současnosti TJ
nemá žádné aktivní družstvo mládeže, jen za zmínku stojí, že děti ze Tmaně hrají
tenis v tenisové škole Radost pod vedením pana Šilhavého a pana Sudíka.
Jaký byl rok 2016 na poli společenského soužití v obci Tmaň? Zde se mohu zmínit o
spoluúčasti na akcích pořádaných obcí (Dobročinný ples, Dětský den).
Dále bych se chtěl zmínit o kulturní akci Hudební revoluce ve Tmani v květnu 2016,
což bylo pořádání koncertu dvou začínajících kapel a skupiny Moped 56.
Organizačně jsme akci zvládli, ale bohužel Tmaňští tuto nabídku nepřijali. Koncertu
se převážně zúčastnili příznivci začínajících kapel.
O čem bych rád s pýchou hovořil, jsou oslavy 95. výročí sportu ve Tmani a 60. výročí
oddílu kopané. Oslavy začaly již v červnu turnajem Staré gardy v malé kopané, který
se opět vydařil. Ale především to byly oslavy konané v sobotu dne 22. října 2016
dopoledne v Kulturním domě ve Tmani, které měly pokračování tentýž den
odpoledne na fotbalovém hřišti. Co předcházelo těmto oslavám, bylo to, že jsme
nechali vyrobit a zhotovit trička, dresíky do auta, vlaječky a v neposlední řadě
zpracovat a vydat knihu o historii sportu ve Tmani, a to jak v knižní, tak i
v elektronické podobě na CD.
Samotné oslavy konané 22. října 2016 v Kulturním domě ve Tmani spojené se křtem
knihy a výstavou fotografií byly velmi dobře organizačně připraveny a účast veřejnosti
byla výtečná. Proto mi ještě jednou dovolte poděkovat panu Jaroslavu Horáčkovi za
jeho dílo, dále mi dovolte poděkovat výboru TJ VČS Tmaň, z.s. a panu Jaromíru
Frühlingovi za skvěle odvedenou práci. Musím se ještě zmínit o pokračování na
fotbalovém hřišti. Bylo to vše hodné oslav a den byl pro mě osobně velký zážitek a
dlouho na ně budu vzpomínat. Děkuji Vám všem, kdo jste se o tento den zasloužili.
Na závěr mého příspěvku bych se chtěl zmínit o dění v druhé polovině roku 2016, o
tmaňském fotbalu na fotbalovém hřišti. To, co pan Jaromír Frühling se svou partou
fotbalistů a příznivců dokázal jak na hřišti při mistrovských zápasech, tak především
na hřišti samotném, v kabinách, pergole, garáži jako skládku a celém okolí hřiště
zaslouží obrovské poděkování a zároveň je to i výzva abyste i nadále pokračovali v
nastoupeném trendu. Na úplný konec mi dovolte poděkovat všem členů TJ VČS
Tmaň, z.s. za jejich práci a za sportovní výsledky.
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Dovolte mi jménem vedení naší tělovýchovné jednoty a všech našich členů
poděkovat Obci Tmaň, především panu starostovi Mgr. Pavlu Pavláskovi za
nadstandardní spolupráci, našim sponzorům – společnostem Lhoist, Zeppelin Cat,
Beko, Pivovar Krušovice, Apolonia, Autoslužby Smrž a panu Petru Krejčímu, pánům
Vladimíru a Markovi Černovskému, panu Pavlu Augustovi – za podporu, bez které
bychom svoji činnost nemohli tak dobře vykonávat.
Jaký bude rok 2017? Opět to bude rok ve znamení příprav na klání ve fotbalových a
tenisových okresních soutěžích, rok usilovné práce na údržbě a opravách sportovišť,
a nezapomeneme ani na oslavy – připomeneme si 30 let od založení tenisového
oddílu. Nesmíme zapomínat ani letos na naši budoucnost a neustávat v hledání
cesty jak rozšířit nabídku sportovních aktivit pro děti a mládež, aby jednou měl kdo
nastoupit na naše místa. Já osobně se na rok 2017 těším, a nebojím se vyslovit
přesvědčení, že stejného názoru jste vy všichni členové naší tělovýchovné jednoty,
kteří se aktivně zapojujete do sportovního dění ve Tmani.
Děkuji za pozornost a všem přeji v roce 2017 pevné zdraví, hodně sportovních
úspěchů a zážitků.
I.

II.

III.

IV.

Plán činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. na rok 2017
Sportovní činnost:
1. Podpořit v činnosti fotbalového oddílu mužstvo dospělých tak, aby se ve
Tmani hrál i v následujících letech fotbal a to v okresních soutěžích.
2. Podpořit v činnosti oddíl tenisu a udržet jej v okresní soutěži.
3. Podporovat v činnosti Starou gardu fotbalového oddílu, oddíl nohejbalu,
cvičení žen a další aktivity členů TJ, a to poskytnutím finanční podpory při
organizaci turnajů, sportovních akcí. (oslavy a turnaj tenistů k 30. výročí
tenisu ve Tmani).
4. Umožnit využívání sportovišť místními občany a sponzory dle provozních
podmínek
Kultura:
1. Aktivně se zapojit do akcí pořádaných obcí a ostatními společenskými
organizacemi jako Dobročinný ples, Dětský den apod.
2. Uspořádat taneční zábavu – a to maškarní taneční zábavu (termín 29.
dubna 2017) a uvolnit prostředky na pořízení tomboly.
3. Uspořádat setkání členů TJ a veřejnosti k 30letému výročí tenisu ve Tmani
Údržba:
1. Na tenisových kurtech provést opravu podezdívky a oplocení kurtů na
severní straně k zahrádkářům a opravu střechy a pláště buňky na kurtech.
Celkem předpokládané náklady 66.612,- Kč
2. Na fotbalovém hřišti provést opravu zástěny, sítě za spodní brankou
(11.265,- Kč).
3. Průběžně udržovat pořádek a zajištění údržby v areálu fotbalového hřiště a
tenisových kurtů.
Ostatní:
1. Aktualizovat členskou základnu dle skutečného zájmu občanů o sportovní
vyžití na stávajících sportovištích.
2. Připravit a realizovat novou smlouvu o užívání fotbalového hřiště s Obcí
Tmaň.
3. Aktualizovat webové stránky TJ VČS Tmaň, z.s., a pravidelně je doplňovat
tak, aby byly funkční.
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4. Podporovat činnost s mládeží ve sportovních kroužcích (kroužek
sportovního tance Petry Kellerové) či oddílech a podpora oddílů při
pořádání turnajů a akcí pro veřejnost.
Usnesení 13. valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s., konané dne 25. 3. 2017
Valná hromada vyslechla a schvaluje:
1. Zprávu o činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. za rok 2016.
2. Zprávy z oddílů TJ.
3. Zprávu o hospodaření TJ.
4. Plán činnosti TJ VČS Tmaň, z.s. na rok 2017.
5. Zprávu o výdajích na opravy a údržbu na tenisových kurtech a fotbalovém
hřišti v roce 2017 v celkové částce 78 tisíc Kč
6. Zprávu o přípravě závodu letního biatlonu.
II.
Valná hromada ukládá výboru TJ VČS Tmaň, z.s.:
1. Připravit a zrealizovat s Obcí Tmaň (zastupitelstvem obce) novou nájemní
smlouvu o užívání fotbalového hřiště na dobu min. 15 let tak, aby TJ VČS
Tmaň, z.s. mohla v dalších letech čerpat dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na údržbu a provoz fotbalového hřiště a
činnost fotbalového oddílu.
2. Aktualizovat členskou základnu, výběr členských příspěvků a webové
stránky TJ VČS Tmaň, z.s.
3. Zajistit finanční prostředky ve spolupráci s oddíly na činnost oddílů TJ
VČS Tmaň, z.s.
4. Hospodárně nakládat s finančními prostředky a provádět pravidelnou
kontrolu.
5. Zajistit finance na údržbu a opravy na tenisových kurtech a fotbalovém
hřišti.
6. Ustanovit do 15. dubna 2017 organizační výbor pro detailní přípravu
závodu v letním biatlonu, který dotčeným organizacím předloží přesný
plán podmínek a plán zajištění akce.
I.

•

•
•
•
•

Ve IV. třídě začala na konci března jarní část ročníku 2016 / 2017
a naši fotbalisté do ní vstoupili vítězně
14. kolo – neděle 27. března 2017 – 14:00 hodin – Drozdov B – VČS Tmaň 2:4 (1:2),
branky: 3. Fiala Lukáš, 25. Hora Martin, 75. Svoboda Ondřej, 88. Fiala Lukáš, rozhodčí
zápasu Kros František, 60 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Drozdov B
6:1 (3:0). Další zápasy 14. kola: Libomyšl – Vižina 5:0, Osov – Osek B 6:0, Tetín B –
Újezd B 5:1, Chyňava B – Lochovice B 4:3, Rpety – Liteň 7:2.
15. kolo – sobota 1. dubna 2017 – 13:30 hodin – Tmaň – Rpety. 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.
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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). 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). 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 prvním jarním kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

11
11
9
7
7
6
5
4
4
4
2
3
2

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

1
2
4
3
3
6
7
6
7
8
8
10
10

56:23
47:10
51:21
38:20
48:33
24:29
30:34
36:34
28:43
22:43
20:44
24:53
14:51

34
34
27
24
24
19
16
15
14
12
9
9
7

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 .

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. dubna 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.
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