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Pozvánka na maškarní bál
TJ VČS Tmaň srdečně zve širokou veřejnost
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

MAŠKARNÍ BÁL,
který se bude konat v sobotu dne 29. dubna 2017
od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina BOSS BAND V.H.
Předtančení: Taneční kroužek Petry Kellerové.
Vstup ve společenském oblečení nebo maškarním převleku.
Bohatá tombola. Koktejlový bar. Soutěž o nejlepší masku. Vstupné 100,- Kč.
……………………….
Předprodej vstupenek a příjem věcných darů do tomboly
v Kulturním domě ve Tmani v pátek 28. dubna 2017 (14:00 – 16:00 hodin)
a v sobotu 29. dubna 2017 (9:00 – 12:00 hodin).
Za dary do tomboly předem děkují pořadatelé.
Přijďte společně s námi pomoci obnovit tradici maškarního bálu ve Tmani!
Pozvánka na tradiční geologickou exkurzi
Muzeum Českého krasu, p.o., Vás srdečně zve na tradiční geologickou exkurzi

POJĎTE S NÁMI SBÍRAT ZKAMENĚLINY
Z PRAVĚKÉHO TROPICKÉHO ÚTESU
V OKOLÍ KONĚPRUS.
Pro paleontology, zájemce o pravěk a sběratele zkameněli představuje tato oblast
doslova opravdový ráj – zkamenělý útes mechovek, stromatopor, lilijic a dalších
prvohorních živočichů.
Sraz účastníků v sobotu dne 29. dubna 2017 v 10:45 hodin na parkovišti u
Koněpruských jeskyní.
Noviny na balení s sebou! Délka trasy cca 4 km. Exkurzi povede Mgr. Štěpán Rak.
Účastnický poplatek: dospělí: 50,- Kč, děti: 25,- Kč, rodina: 100,- Kč.
Případné bližší informace získáte:
telefon 601 374 208, www.muzeum-berouncz , produkce@muzeum-beroun.cz nebo
na geologickém facebooku www.facebook.com/geoparkbarrandien/ .
Konání akce podporují:
Vápenka Čertovy schody a.s., Berounský deník, Podbrdské noviny, Středočeský kraj.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 13. března 2017
V pondělí dne 13. března 2017 se konalo v pořadí již druhé letošní veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které bylo současně prvním řádným na rozdíl od toho
předcházejícího únorového, které bylo mimořádným veřejným zasedáním
zastupitelstva obce a z něhož byly materiály otištěny v dubnovém vydání OBZORU.
V tomto čísle se budeme podrobněji věnovat březnovému jednání našich zastupitelů.
Zpráva z činnosti Rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce
13. března 2017 přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
V této zprávě vás budu informovat o činnosti Rady obce od posledního pravidelného
veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 12. prosince 2017.
Následné první zasedání Rady obce se uskutečnilo ještě v témže měsíci – a to 21.
prosince 2017.
Byly projednány následující záležitosti:
• Na svých jednáních Rada obce přijala pravidla pro poskytování dotací na základě
individuálních žádostí. Jedná se o řešení dosud poskytovaného příspěvku na
lyžařské zájezdy a školy v přírodě. Podle projednaného postupu pak byly
schváleny a po podpisu veřejnoprávní smlouvy schváleny dotace – příspěvky
v celkem čtyřech případech. Tento komplikovaný postup, který znepříjemňuje
celou věc rodičům dětí, si bohužel vynutilo hodnocení dosavadního poskytování
příspěvků ze strany auditorů.
• Do 10. února 2017 byly také přijímány žádosti o dotace podle směrnice schválené
na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. prosince 2016 o poskytování
příspěvků a dotací z rozpočtu obce. Rada obce projednala podané žádosti a
poskytla dotace v následující výši:
•
•
•
•
•

•

•

Dotace TJ VČS Tmaň na maškarní bál 29. dubna 2017, na zimní soustředění
oddílu kopané a na Sportovní den s biatlonovým závodem v celkové výši 22 000,Kč.
Dotace Mysliveckému spolku HORA Tmaň na činnost kroužku Koloušci a na
nákup biatlonových terčů v celkové výši 17 200,- Kč.
Dotaci Církvi československé husitské ve Tmani na činnost dětské skupiny
Světlušky v souvislosti s oslavou 100. výročí bitvy u Zborova ve výši 10 000,- Kč.
Dotaci Klubu důchodců Tmaň ve výši 10 000,- Kč.
Rada obce také objednala služby spojené s péčí o zraněná zvířata u Základní
organizace Českého svazu ochránců přírody a Záchranné stanice živočichů
Rokycany ve výši 1.000,- Kč, což je částka, která byla v minulosti každoročně
poskytována formou daru.
Rada obce také projednala a schválila dvoje rozpočtové změny, a to změny č.
13/2016 a změny č. 1/2017. Druhé jmenované byly vynuceny výdaji
předpokládanými ještě v roce 2016, podobně jako změny č. 2/2017 schvalované
na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném v pondělí dne
27. února 2017.
Rada obce také poněkolikáté projednávala překážky výstavby na pozemcích
v ulici Gregoryho. Současná šíře komunikace neumožňuje jednoduše zastavovat
pozemky, které se nacházejí „nad cestou“, tzn. jižně, a jsou zařazeny v územním
plánu v zastavitelném území. Zásadním krokem v řešení situace je rozšíření
uličního prostoru podle požadavků Stavebního úřadu v Králově Dvoře, které
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předpokládá, že Obec Tmaň získá do svého majetku části některých okolních
pozemků. S ohledem na postup v zastavitelném území v Louníně zpracovaném
v minulém roce studií, Rada obce zamítla možnost odkupu potřebných ploch
v ulici Gregoryho obcí. I v tomto případě se totiž domníváme, že darování
potřebných výměr je v zájmu vlastníků okolních pozemků. Pro potřeby stavebníků
budou muset být mimo jiné zpracovány plánovací smlouvy, které garantují
výstavbu infrastruktury a její financování.
Rada obce dále zamítla možnost koupě pozemku p.č. 646 v k.ú. Lounín při cestě
z Chaloupek do Málkov na základě doručené nabídky.
Rada obce také celkem třikrát projednávala žádost pana Ing. Krátkého o změnu
výšky oplocení dětského hřiště na pozemku p.č.115/114 k.ú. Tmaň. Připomínám,
že na pozemku je plánováno jednak umístění dětských herních prvků, které
plánujeme pořídit z dotací v programu Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, a jednak je zde plánovaná zatravněná herní plocha pro pohybové a
sportovní hry dětí. Oplocení, které by mělo být realizováno s výškou cca 4,3 m,
navrhuje pan Ing. Krátký snížit na 3 m. Rada obce v přístupu k věci není jednotná
a svým hlasováním nevyjádřila podporu plánované podobě projektu. Protože je
navrženo jen jedno možné dočasné řešení a není jasně rozhodnuto o dalším
postupu, můžete jako zastupitelé k věci vznášet podněty.
Rada obce dále schválila dvě smlouvy o zřízení věcného břemene, a to smlouvu
č. IV 12-6018900/1 „Tmaň“ kNN pro p.č. 312/10 k.ú. Tmaň a smlouvu č. IP-126008616/1 Tmaň-redukce + SS100 pro p.č. 115/121 k.ú. Tmaň.
Společně s pojišťovnou Kooperativa byla aktualizována již 20 let stará pojistná
smlouva obce, kde byly především aktualizovány hodnoty nemovitostí v majetku
obce.
Dále v obci proběhly schůzky starosty obce s pracovníky Dopravního inspektorátu
Beroun, Odboru dopravy Městského úřadu v Berouně a s projektantem fy Adsum,
která se zabývá dopravním značením. V současné době vzniká projekt na
značení parkovacích míst ve vybraných ulicích, kde byla situace kolem parkování
na podzim 2016 nejvyhrocenější.
Dále byly dojednány poslední detaily studie na úpravu centra obce, která zde byla
na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce představena. Ze studie
vyplývají další změny v dopravní situaci a možnostech parkování.
Ve čtvrtek dne 26. ledna 2017 také proběhla kolaudační prohlídka stavby
s názvem „Prodloužení vodovodu a kanalizace Tmaň – Nové Sídliště“ a poté bylo
Odborem životního prostředí Městského úřadu v Berouně vydáno kolaudační
rozhodnutí.
Rada obce také projednala a po konzultaci stanovila konání oslav Dne dětí na
sobotu dne 3. června 2017 s tím, že podobně jako v předchozím roce bude
součástí odpoledního programu nízké lanové překážky z nabídky projektu „Zažij
léto a zimu“.
Po projednání v Radě obce také byla vyvěšena výzva na prodej nepotřebného
majetku obce, a to vozidla Multicar M25 za minimální nabídkovou cenu 25 000,Kč.
Pravidla fungování pečovatelské služby si vynutila přijetí pracovníka na pozici
sociální pracovnice. Na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 0,1 pracovního
úvazku byla přijata paní Marie Bendová.
K 31. prosinci 2016 ukončila pracovní poměr pečovatelka paní Lucie Řehořová,
která měla uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Vzhledem k tomu, že
další z pečovatelek – paní Renata Kosová je dlouhodobě v pracovní
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neschopnosti, vypsala obec výběrové řízení na pozici pečovatelky. Přihlášky byly
podávány do 25. února 2017 a pohovory s uchazečkami se uskutečnily v pondělí
dne 27. února 2017. K témuž dni Obec obdržela výpověď paní R. Kosové. Proto
byly osloveny hned dvě z pěti uchazeček. Jelikož druhá nejlépe hodnocená na
výzvu nereagovala, byla oslovena uchazečka, která se umístila jako třetí.
V současnosti jedna pečovatelka již nastoupila a největší personální krize by tak
měla být zažehnána a poté, co ke dni 15. března 2017 nastoupí druhá
z vybraných uchazeček, by měl být tým pečovatelek kompletní. Pro období
zaučení a seznámení se s během činnosti pečovatelské služby počítáme i nadále
s pomocí paní Dany Tyslové.
Již na konci roku 2016 jsem byl osloven paní Jindrovou v souvislosti s jejími
úvahami o změně nájemního vztahu s obcí.
V minulém týdnu po několika schůzkách paní Jindrová požádala o ukončení
nájemní smlouvy k 31. březnu 2017, na což jsem na základě předchozí schůzky
reagoval kladně a vyhověl jsem jí. V nejbližší době tedy obec vyvěsí záměr na
pronájem prostor pohostinství, jehož podmínky projedná na svém středečním
zasedání Rada obce. K této záležitosti můžete rovněž vznášet své připomínky a
návrhy, nejlépe tak, že je zašlete na mail obce ou@bectman.cz. V prostorách
pohostinství bude v dohledné době nutné patrně rekonstruovat rozvody elektřiny,
odpady a v letošním roce byla zvažována rekonstrukce WC. Za současných
podmínek však bude třeba nejspíš pronajmout pohostinství v existujícím stavu,
rekonstrukce projektovat a domluvit s novým provozovatelem termín realizace.
Rada obce také projednávala nabídku na zpracování projektu veřejného osvětlení
v ulici K Lounínu, představující 7 světelných míst. Zpracování bylo zadáno
autorům pasportu veřejného osvětlení - společnosti Sathea.
V měsíci únoru byla také dokončena dodávka nového výtahu v domě č.p.178 a
výtah byl uveden do provozu. Dům tím získal zařízení, které splňuje nejnovější
požadavky inspekce a které bude sloužit obyvatelům řadu let, nehledě na to, že
prostory domu se tím znatelně posunuly na kulturně vyšší úroveň. V letošním
roce jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky, pomocí kterých bychom chtěli řešit
nedostatky na vnějším plášti budovy, nebo ocelových konstrukcích balkónů.
V budově Základní školy a Mateřské školy Tmaň proběhla také návštěva
pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Při prohlídce byly
zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 410/2005 Sb1. Na
základě toho bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na kompletní
rekonstrukci záchodků a umyváren ze sedmdesátých let, kdy vzniklo křídlo MŠ a
ŠD. V současnosti je dokumentace hotova, zbývá získat potřebná stanoviska a
vyjádření, a o prázdninách rekonstrukci realizovat. Finanční prostředky by byly
vyčleněny rozpočtovými změnami až na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce podle vývoje rozpočtu obce. Pokud se vše podaří podle
představ, vyhneme se sankcím a omezení ze strany orgánu ochrany veřejného
zdraví Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Tolik zpráva o činnosti Rady obce za období od posledního řádného veřejného
zasedání zastupitelstva obce. Případné dotazy budou zodpovězeny v dalším
průběhu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Děkuji za pozornost.
1

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
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Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 13. března 2017
I.
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního a revisního výboru p. Jiřím
Eschnerem;
2) zprávu kontrolního a revisního výboru přednesenou předsedou výboru
Jiřím Eschnerem;
3) zprávu finančního výboru přednesenou členem výboru Mgr. Pavlem
Pavláskem st.;
4) zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.;
5) diskuzi k výstavbě osvětlení v ulici K Louníní, diskuzi k hřišti Na Boru a
diskuzi k úhradě za využívání tělocvičny ZŠ.
II.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Tmaň ve výší 50 000,-Kč
pí. Zlatuši Malíkové, bytem Nové Sídliště 175, Tmaň;
2) podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR č. 298220 na
výstavbu komunikace Travnatka, tj na akci „Výstavba místní obslužné
komunikace včetně veřejného osvětlení Na Boru“ se spoluúčastí min. 30%,
tj. 1 647 632,46,- Kč.
III.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů, a na případné negativní poznatky včas reagovat;
3) začít budovat hřiště Na Boru – travnatou plochu, dětské prvky a nízké
oplocení, aby se udržel v platnosti územní souhlas;
4) zaujmout jednotné stanovisko, jak pokračovat dál a toto předložit na
příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výroční členská schůze MS HORA Tmaň
V sobotu dne 1. dubna 2017 se konala na Louníně výroční členská schůze
Mysliveckého spolku HORA Tmaň, která hodnotila činnost v roce 2016 a přijala plán
práce na rok 2017. Jednání myslivců zahájil předseda mysliveckého spolku Antonín
Plátěnka uvítáním přítomných členů MS HORA Tmaň, členů Honebního společenství
(dále jen „HS“) a hostů. Jako první na programu bylo vystoupení dětí ze Základní
školy Tmaň vedených učitelkou Mgr. Marcelou Závorovou, které předvedly pásmo
veršů a písniček, které se přítomným velmi líbilo. Po jeho skončení poděkovali
předseda a myslivecký hospodář MS HORA Tmaň dětem za jejich sběr žaludů a
kaštanů, které myslivci používají na zimní přikrmování zvěře, předali jim finanční
odměnu ve výši 5.000,- Kč na učební pomůcky jako projev díků za dosavadní
spolupráci a na závěr konstatovali, že s jejich pomocí počítají i v letošním roce. Poté
se jednání výroční členské schůze vrátilo do svých obvyklých kolejí – schválení
programu výroční členské schůze, volba komisí, zprávy jednotlivých funkcionářů,
diskuze, schválení plánu práce, usnesení a závěr. Na dalších stránkách přinášíme
základní materiály z tohoto jednání, z jejichž obsahu se mohou čtenáři přesvědčit o
širokém rozsahu a prospěšnosti práce našich myslivců, která mnohdy není vidět, ale
bez níž by obklopující nás příroda a život v ní nebyly tak pestré.
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Zpráva o činnosti MS HORA Tmaň v roce 2016
přednesená jeho předsedou Antonínem Plátěnkou
Vážení přítomní myslivci! Dámy a pánové! Vážení hosté!
Náš spolek má k dnešnímu dni celkem 29 řádných členů, z čehož dva členy bez
oprávnění k držení střelné zbraně, dva členy v roční zkušební době, jednoho
čekatele na členství – p. Josefa Hoška, dále stálé honce a příznivce: paní Zbuzkovou
a paní Plátěnkovou,pana Celtu a pana Zdeňka Motyku. Dále jsme měli od počátku
roku 2016 jednoho adepta – pana Petra Havlíka, kterého nyní očekávají závěrečné
zkoušky z myslivosti. Nám v tuto chvíli zbývá popřát mu mnoho zdaru při jejich
absolvování.
V souvislosti s tímto výčtem složení naší členské základny dávám na zvážení
dnešnímu jednání možnost vyjádřit se k absolventům roční zkušební doby k získání
právoplatného členství v našem spolku pro pány Kováče a Svobodu. Možnost
vyjádřit se k oběma bude v rámci diskuze a následně bude jejich konečné
odsouhlasení za členy našeho spolku zapracováno do návrhu usnesení.
Činnost spolku řídí sedmičlenný výbor a na jeho chod dohlíží tříčlenná kontrolní
komise. Výbor zajišťuje organizačně chod a práce ve prospěch spolku. Schází se na
schůzích v průměru jednou měsíčně a účast členů výboru je dobrá s tím, že případná
neúčast je vždy řádně omluvena.
V minulosti jsme se museli vyrovnat s nutností transformace sdružení na spolek a
naplnit tak literu nového občanského zákoníku a zaregistrovat se u Městského soudu
v Praze. Bylo nezbytné schválit nové Stanovy spolku a upravený Provozní řád.
Registrací spolku a nových Stanov u Registračního soudu jsme se stali následníkem
našeho – dnes již bývalého mysliveckého sdružení – se vším s tím souvisejícím.
Znamená to, že i funkcionáři zůstávají ve svých funkcích až do roku 2018, kdy
proběhnou řádné volby na dalších pět let.
V nových Stanovách je sice dle nového občanského zákoníku statutárním zástupcem
spolku jeho výbor, ale my jsme odsouhlasili, aby za spolek na veřejnosti vystupovali
předseda, místopředseda a myslivecký hospodář. Dále je ve Stanovách dán
maximální počet členů spolku – a to 30 členů. O tomto počtu jsme přesvědčení, že
odpovídá naší honitbě.
Ve schváleném Provozním řádu se mění oproti minulosti povinnost, aby všichni noví
členové byli členy Českomoravské myslivecké jednoty a aby noví členové při podání
žádosti o členství ve spolku dali současně čestné prohlášení, že nejsou členy v jiném
spolku a ani o něj neusilují. Odsouhlasili jsme si zvýšení ročního členského příspěvku
z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. To se daří ve valné většině plnit.
Nemusím zdůrazňovat, že jsme každým rokem starší a že náš spolek potřebuje
omladit. Podstatné je, že poslední roky se díky přílivu nových adeptů – a věřím, že i
budoucích členů – daří tento vysoký věkový průměr snižovat. Podařilo se získat naše
děvčata za vedoucí kroužku mladých přátel přírody a myslivosti pod názvem
Koloušci. Kroužek se schází jednou za čtrnáct dní vždy v pátek od 16:00 hodin se
srazem zde v našem lounínském klubu. Kroužek má zpracovánu náplň své činnosti.
Nám dospělcům zbývá jen jim popřát hodně úspěchů, vytrvalosti a přislíbit
všestrannou pomoc. Díky pochopení Obecního úřadu ve Tmani jsme v minulém roce
získali na činnost kroužku finanční podporu ve výši téměř deset tisíc korun a i náš
rozpočet též počítal a počítá s náklady pro děti. Žádost o podporu kroužku vyslyšela
v loňském a již i v letošním roce i akciová společnost Vápenka Čertovy schody a
přispěla částkou 25 tisíc korun. Chci zde poděkovat oběma jmenovaným za finanční
pomoc ve prospěch aktivit pro děti a věřím, že budeme nalézat pochopení pro tuto
naši činnost i nadále. Současně chci vyjádřit přesvědčení, že učiníme maximum pro
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zdárnou činnost kroužku. Obecní úřad ve Tmani vyslyšel naši žádost o podporu naší
činnosti s mládeží a odsouhlasil nám grand ve výši téměř 18 tisíc korun, které již
máme na účtu.
V minulosti jsme se potýkali s problematikou dozoru při sportovním rybaření na
rybníku ve Tmani. v loňském roce jsme měli porybné pod vedením pánů Zbuzka a
Foltýna. Zkoušeli jsme jejich počet rozšířit, nicméně nám to problém nevyřešilo.
Jaroslav Karmazín jako další je časově zaneprázdněný a tak je porybným značně
sporadickým. Rybářskou sezónu dodělávali pouze pánové Zbuzek a Foltýn. Protože
v našich řadách jsme další zájemce o funkci porybného nenalezli, oslovili jsme
inzerátem ostatní zájemce. K dnešnímu dni – pokud mám ty správné informace –
máme již opět tři porybné. Novým porybným bude pan Miloš Puffer. Pevně věřím, že
se osvědčí a že letošní rybářská sezóna bude lepší loňské. Bylo vydáno 12 legitimací
opravňujících provádět kontrolu u rybníka nejen v době rybolovu, ale hlavně
v nočních hodinách, kdy prokazatelně dochází k pytlačení. Žel evidovaných kontrol je
poměrně málo, a to se musí změnit. Je však nutné připomenout, že kontroly by měly
probíhat minimálně ve dvojicích, a to z důvodů bezpečnosti a případného svědectví.
Úklid v okolí rybníka si musíme kromě odpadkových košů zajistit svépomocí.
Skutečností však je, že za výsledky hospodaření na rybníku si zaslouží poděkování
všichni, kdož se nějakou měrou o ně přičinili, včetně prodejců povolenek.
Hospodářský výsledek je opět v mírné ztrátě – a to částkou 2.039,- Kč. Nakoupili
jsme mnohem více ryb, než tomu bylo v minulosti a tak lze říci, že ryby v rybníce
jsou. Nákup ryb činil 174.999,- Kč. Dle záznamů bylo v roce 2016 vyloveno a
z rybníka odneseno 615 kusů kapra, 8 kusů amura, 2 kusy candáta a jedna štika.
Letošní brzké jaro nám umožní zahájit rybářskou sezónu od neděle 2. dubna 2017.
Zahájení proběhne bez rybářských závodů, na jejichž nekonání jsme se dohodli již
dříve. Plánujeme pouze zase „Sranda závody na Louníně“ někdy během letošního
léta.
Pár slov k zhodnocení plnění úkolů během minulého roku, jak jsme si je před rokem
odsouhlasili. Vyjádřeno v číslech, pak jsme měli odpracovat pro spolek celkem 2364
hodin. Ve skutečnosti jsme toto číslo překročili o téměř 700 hodin a celkem jsme
odpracovali na brigádách pro myslivost 3056 hodin. Je to úctyhodné číslo zvláště
proto, že dnes každý má čím dál méně času.
Aniž jsme se stačili pořádně rozhlédnout, máme za sebou již čtvrtý rok od podpisu
nové nájemní smlouvy. Naše myslivost se mění tak rychle, že to mnohdy ani
nestačíme plně vnímat. Jedná se hlavně o změny legislativy s myslivostí související.
V návrhu na usnesení s tímto počítáme. Mění se vyhlášky nebo jsou důsledněji
vyžadována některá jejich ustanovení Krajskou veterinární správou a k tomu se
přidávají různé tlaky z Evropské unie. Mám na mysli návrhy na omezení možnosti
držení střelných zbraní nebo diskuze na téma, co je původní a co nikoliv v oblasti
živočišné či rostlinné. Na druhé straně nikdo neřeší zásadním způsobem nešvary,
které naši činnost značně znehodnocují. Mám na mysli svévolné jízdy motocyklů,
čtyřkolek, ale i koní po zemědělských kulturách bez ohledu, zda tuto poškozují či ne.
Značně se rozšířily turistické aktivity, a pokud se k tomu přidají pejskaři, pak je
nasnadě, že podmínky pro zvěř se dále zhoršují.
I to je jeden z důvodů omezení vjíždění do honitby motorovými vozidly mimo účelové
komunikace kromě výjimek, které jsou uvedeny v našem Provozním řádu.
V uplynulém roce se podařilo uskutečnit řadu pozitivních věcí, z nichž některé uvedu:
• Především je to realizace odchovu bažantů a koroptví včetně dotovaných
podpůrných opatření na ochranu této zvěře a podmínek pro ni ve volné přírodě.
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•

Podařilo se podstatně zlepšit technický stav mysliveckých zařízení a vybudovat
řadu nových. Pravdou je, že se většinou jedná o posedy a kazatelny – a to
z prostého důvodu, kterým je v naší honitbě stále vysoký stav zvěře černé a zvěře
mufloní.
• Zhotovením dalších třech odchytových zařízení na divočáky v uplynulém roce
máme vytvořeny podmínky ke snížení počtů přemnožené zvěře, a to se nám již
daří.
Nicméně stejně úspěch lovu spočívá na naší přítomnosti v honitbě. Zde bych rád
vyzdvihl ty naše členy, kteří se většinově zasloužili o výši odlovu černé a mufloní
zvěře. Díky snahám mladší části členské základny se podařilo v roce 2016 odlovit
71kusů divočáků a 3 kusy zvěře mufloní. K dnešnímu dni je v letošním roce odloveno
13 kusů divočáků. Za to jim patří naše poděkování, neboť jejich zásluhou je, že
zemědělci naše počínání berou na vědomí a zatím nevyžadují úhradu škod. Pravdou
je, že předmětná zvěř se pohybuje na pozemcích několika honiteb, a tudíž není
možné nás vinit za vše, co zvěř způsobí. Domnívám se právem, že náš spolek má
dost velké zásluhy na snižování jak způsobených škod, tak na snižování stavů.
Současná legislativa umožňuje za určitých podmínek po předchozím podání žádosti
lovit prakticky veškerou černou zvěř patřičnými zbraněmi. Je to však z mého pohledu
neetické a připadá mi to až zvrhlé. Kdo je schopen ulovit březí samici či samici od
mláďat? Příčina přece není v tom, že se neloví v době okolo březosti této zvěře.
Příčina je ve způsobu hospodaření na zemědělských pozemcích a na řadě dalších
faktorů. Možná, že připravovaný nový zákon o myslivosti do této problematiky vnese
něco pozitivního – anebo možná také ne – musíme si počkat na výsledek práce
našich legislativců. Byli bychom rádi, aby zemědělci v naší honitbě měli pro nás
pochopení tak, jako doposud, za což jim děkujeme a současně slibujeme, že pro
snižování škod učiníme z naší strany maximum.
V naší honitbě máme však i ostatní zvěř. Tam registrujeme velké ztráty u srnčí zvěře
způsobené celou řadou příčin – zvyšujícím automobilismem, zemědělským
hospodařením – ať již to je jednotná plodina na velké části honitby nebo
širokozáběrová technika. Je třeba zdůraznit, že výše zmíněné nešvary v honitbě mají
dopad i n srnčí a ostatní zvěř. Je až s podivem, že se daří držet stavy srnčí zvěře nad
stanovenými počty.
Nově se chceme pokusit o oživení chovu zajíce, a to zakoupením 6 – 9 kusů zajíců
od Roudnice za 2.000,- Kč za kus s tím, že Středočeský krajský úřad toto dotuje
částkou 1.500,- Kč za kus. Máme již vytypovaná místa pro jejich vypuštění. Kde jsou
ty časy, kdy jsme je chytali pro Interlov v počtech 30 a více kusů!
Abychom udrželi v honitbě drobnou zvěř, opět se budeme zabývat odchovem
bažantů a koroptví, kde nám na jejich odchov přispívá Středočeský krajský úřad.
Avšak bez finanční pomoci akciové společnosti Vápenka Čertovy schody,
brigádnické činnosti za odměnu v akciové společnosti Velkolom Čertovy schody a
Obce Tmaň bychom nemohli v takové míře toto konat. Všem jmenovaným náleží
poděkování a pevně věříme, že nalezneme pochopení i v budoucnu. Dnes již mohu
oznámit, že bažantí i koroptví kuřata jsou už v Litni objednána.
Počátkem roku jsme dostali nabídku od Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň na
spolupořádání tzv. „Letního biatlonu“ pro děti různých věkových kategorií. Za tímto
účelem jsme zakoupili 2 kusy padacích terčů, na které jsme získali od Obce Tmaň
dotaci 8.200,- Kč. Osobně jsem přesvědčen o prospěšnosti tohoto záměru, jehož
cílem je posílit tělesnou zdatnost dětí a trochu jinak je zaměstnat, než jsou počítače
nebo tablety. Věřím, že se určitě zapojí i děti z řad mladých hasičů a že se do
spolupráce při organizačním zabezpečení celé akce zapojí i Sbor dobrovolných
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hasičů Tmaň. vše bude třeba velmi dobře připravit a vzhledem k našemu věku bude
náš myslivecký spolek spíše garantem.
Nyní ještě trochu pracovně. Ve středu 5. dubna 2017 se sjedeme u Červeného lomu
s vleky za auty a zajistíme úklid příkopů a okolí silnice od Koněpruských jeskyní
k lomu Homolák s následným pokračováním na komunikaci k lomu Kosov. O
detailech organizačního zabezpečení této akce se domluvíme v dalším průběhu naší
dnešní výroční členské schůze.
Věřím, že jste si všichni pečlivě prostudovali seznam s údaji, jak kdo a kolik ulovil
divočáků a tím se aktivně podílel na snižování jejich počtu při zachování myslivecké
etiky vůči všemu živému.
Uznání přísluší všem těm našim členům, kteří se podílejí na obdělávání našich
mysliveckých políček, kterých máme více než 4 hektary.
Vážíme si spolupráce s ostatními spolky působícími v obcích a s obcemi jako
takovými. Jsme si vědomi toho, že je zde prostor na její další rozvíjení, především
v oblasti práce s dětmi.
Závěrem hodnocení činnosti Mysliveckého spolku HORA Tmaň za rok 2016
konstatuji, že všechny skupiny si řádně plnily povinnosti plynoucí z plánu práce
minulého roku a v mnoha případech se udělalo mnohem více, než jsme plánovali.
Domnívám se, že mohu zodpovědně konstatovat, že můžeme být s uplynulým rokem
spokojeni. Za tento výsledek vám všem patří poděkování. Končím svoji zprávu
s přáním hezkého prožití lovecké sezóny a pozdravem „Myslivosti zdar!“
Zpráva o činnosti kroužku KOLOUŠCI při MS HORA Tmaň
Od začátku října 2016 se s dětmi scházíme ve čtvrtém ročníku fungování
mysliveckého kroužku KOLOUŠCI při Mysliveckém spolku HORA Tmaň. Interval
schůze zůstal stejný jako v předešlých ročnících – tedy jednou za čtrnáct dní od
16:00 do 18:00 hodin.
V průběhu minulého podzimu jsme s dětmi podnikly výlet na Šumavu, přesněji za
vlky do Srní a za sovami do Borových Lad. Výlet byl nádherný a všem se moc líbil.
Měli jsme štěstí a vlky jsme opravdu viděli. Chtělo to notnou dávku trpělivosti, ale
vyplatilo se to. Voliéry se sovami v Borových ladech, kde jsme si mimo jiné dali také
oběd, slouží pro další chov zachráněných a hendikepovaných jedinců a vidět byly
všechny druhy, které se v daném zařízení nachází. Výlet jsme uskutečnili ve dvou
vozech, při čemž bychom tímto chtěli poděkovat členům MS HORA Tmaň, kteří nám
tento výlet umožnili zajistit.
Dalšími činnostmi během podzimu bylo pro nás již rutinní sbírání žaludů pro zimní
přikrmování zvěře, opakování znalostí z přírody a myslivosti formou her, zápisů a
čtení. Připravovali jsme krmná zařízení pro zvěř, která jsou zvěří využívána v době
nouze. Během našich toulek podzimní a zimní přírodou jsme pozorovali
dalekohledem zvěř, k čemuž jsme využívali myslivecká pozorovací zřízení, hledali
jsme její stopy a pobytové znaky, a předkládali jsme zvěři krmivo do krmných
zařízení. Letos konečně napadl i sníh a právě díky němu bylo stop vidět daleko více
a i díky tomu jsme měli možnost konečně si pořádně v reálu prohlédnout rozdíly mezi
stopami srnčí a černé zvěře.
V době nouze jsme s dětmi chodily plnit krmná zařízení (žaludy, obilím, senem) a
hrály při tom hry, aby nám bylo teplo. Při konání mysliveckého plesu ve Tmani jsme
na nástěnku umístily snímky z různých akcí, aby bylo vidět, že kroužek opravdu
funguje a děti to v něm baví. Také jsme pro zajímavost zařadily fotografii ze
společného lovu (naháňky) MS HORA Tmaň.
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V adventním čase jsme pro zpestření dětem zorganizovaly návštěvu Mikuláše
s čertem a s andělem. Děti si čekání na Mikuláše krátily povídáním o adventu nebo
zpíváním koled a doprovázely se na různé hudební nástroje. Mikuláš s čertem
přinesli dětem zasloužené balíčky dobrot a čerti tam byli spíše pro připomenutí, že
děti nejsou celý rok jen hodné.
V průběhu zimního období jsme více zůstávali v zázemí lounínské myslivny a
využívali jsme výukové pomůcky a poznávací hry zaměřené na tématiku přírody,
které jsme mohly pro kroužek zakoupit díky příspěvkům MS HORA Tmaň, Obce
Tmaň a akciové společnosti Vápenka Čertovy schody. Také jsme si četli z knih a
časopisů různé myslivecké příhody a vyplňovali křížovky nebo hádanky.
Naše schůzky a témata na nich probíraná směřujeme pro každý rok k účasti
v soutěži Zlatá srnčí trofej, která se letos koná po roce v Karlštejně dne 17. června
2017 – tudíž se nám letos termín jejího konání nebude krýt s termínem konání
Dětského dne ve Tmani, jehož je MS HORA Tmaň spolupořadatelem.
V letošním roce chystáme pro děti v červnu přespání pod širým nebem v Chodouni u
srubu. Toto místo nabídl další člen našeho mysliveckého spolku Ing. Josef Stehlík,
který srub vlastní.
Na jaře budeme s dětmi provádět asanaci vybraných krmných zařízení. Při
pochůzkách v terénu budeme průběžně uklízet odpadky. Dále bychom chtěly
pokračovat v navázané spolupráci s členy MS HORA Tmaň praktickými ukázkami
některých činností myslivců při výkonu práva myslivosti, jako jsou ukázky výcviku
loveckých psů, troubení mysliveckých signálů, mysliveckého odívání a ukázka
loveckých zbraní. Průběžně celý rok bude probíhat vzdělávání dětí z myslivosti a
přírody.
Do budoucna máme v plánu s dětmi navštívit nějakou oboru – například bažantnici,
aby si lépe dokázaly představit intenzivnější péči o zvěř. V plánu máme i nějaké
výlety pěšky či na kole. Jelikož doufáme i v nové členy kroužku, pracujeme na tom,
abychom zvládly se současnými členy pokračovat ve výuce a opakování a zároveň
abychom byly schopné začlenit nové členy do chodu kroužku a ti mohli získávat nové
poznatky o přírodě.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Stanislava Hrudková a Vendula Plátěnková

Plán práce MS HORA Tmaň na rok 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Společné akce
Zajistit na základě dohody s obecními úřady průběžný celoroční úklid odpadků
z příkopů, lesa a podobně – celoročně po skupinách.
Zajistit průběžný pořádek v okolí rybníka ve Tmani.
Organizačně zajistit rybářskou sezónu ve Tmaně ode dne 2. dubna 2017 a
rybářské závody na Louníně.
Zajistit v celé honitbě asanaci krmných a odchovávacích zařízení včetně vnadišť.
Zajistit odchov bažantů, koroptví a zajíců včetně zdárného vypuštění do honitby.
Organizačně se podílet na zajištění oslav Dne dětí.
Zajistit v rámci tradiční spolupráce s akciovými společnostmi Vápenka a Velkolom
Čertovy schody a Zemědělským družstev Bykoš úklid přístupových komunikací
alpo dohodě sběr kamene na polích zemědělců.
Uskutečnit tradiční myslivecký ples v lednu 2018.
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9. Každý poslední čtvrtek v měsíci se uskuteční schůze výboru od 19:00 hodin
v Louníně. Členské schůze se během roku uskuteční 6x dle potřeb. Zvaní zajistí
úsekoví hospodáři.
10. Zabezpečit pravidelné a dostatečné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
Plán pro skupinu Lounín – vedoucí Plátěnka Antonín st.:
1. Opravy mysliveckých zařízení.
2. Opravit dřevěné části vypouštěcích voliérek (5 kusů).
3. Vizuálně oddělit odchovávací voliéru.
4. Likvidace nepotřebných zařízení.
5. Zhotovení nových jeslí pro srnčí ve Višňovce.
6. Dokončení venkovních úprav skladu krmení V Lukách.
7. Asanace všech krmných zařízení včetně odchovávacích voliér.
8. Zhotovení posedu pod Vinicí nad borovičkami ve Slavíkách.
9. Vybudování nových 3 ks zásypů v oblasti bývalé obalovny.
10. Zajištění přepravních beden na 9 ks zajíců.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán pro skupinu Tmaň – vedoucí Hošek Vladimír:
Opravy stávajících mysliveckých zařízení a likvidace nepotřebných.
Zhotovení slanisek a všech krmelců a oprava stávajících.
Zajištění krmné základny pro období zimního strádání 2017 / 2018.
Zhotovení jeslí v oblasti Deponie.
Oprava koroptvích bud a kachních budek – VČS a rybník Tmaň.
Zhotovení 1 ks zaječích jeslí.

Plán pro skupinu Chodouň – vedoucí Perlinger Miroslav:
1. Oprava zásypu a zhotovení krmelce – Homolka.
2. Oprava zásypu a posedů – Hořkov, Vyšebohy.
3. Oprava zásypu a zhotovení zaječího krmelce.
4. Oprava krmných zařízení a posedů – Háje.
5. Zhotovení zásypu – Za Kafákem.
6. Zhotovení lapacího zařízení.
7. Oprava krmných zařízení a posedů – Zdický les.
8. Oprava a likvidace starých posedů – Studený.
9. Zajištění krmné základny – pro skupinu.
10. Zhotovení mysliveckých zřízení, oprava zásypu a krmelců – Studený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I.

Plán kroužku „Koloušci“:
Vycházky do honitby za poznáváním přírody a života v ní.
Na schůzkách se seznamovat s náplní soutěže o Zlatou srnčí trofej pro rok 2017.
Uskutečnit 2 – 3 poznávací výlety.
Účast na chovatelské přehlídce trofejí na Tetíně ve dnech 10. – 12. 5. 2017.
Aktivně se zapojit do oslav Dne dětí ve Tmani, na Louníně a v Chodouni.
Víkend pod širým nebem dne 24. června 2017 u srubu pana Stehlíka.
Zúčastnit se adventních akcí Okresní myslivecké společnosti Beroun.
Mikulášská nadílka Na Myslivně s programem.
Usnesení z výroční členské schůze MS HORA Tmaň a HS konané 1. 4. 2017
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti spolku za rok 2016;
2. s plánem práce na rok 2017 včetně rozpočtu;
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II.

III.

3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy dle rozpisu kynologa
spolku;
4. s podáním žádosti Středočeský krajský úřad o dotace na odchov koroptve
a další dotační body;
5. s nákupem 300 ks jednodenních bažantích a 50 ks koroptvích kuřat v Litni;
6. s vypuštěním 6 – 9 ks zajíců v rámci dotačního titulu Středočeského
krajského úřadu pro rok 2017;
7. s plánem práce kroužku mladých přátel přírody přednesenou vedoucí
kroužku;
8. s obděláním a zasetím mysliveckých políček v každé skupině – celkem 4
ha;
9. s návrhem výboru na ocenění členů u příležitosti zhodnocení práce za rok
2016;
10. s návrhem delegátů na okresní sněm Českomoravské myslivecké jednoty,
a to na pp. Perlingera a Plátěnku Jana;
11. s přijetím za stálé členy pana Kováče a pana Svobody.
Výroční členská schůze ukládá výboru Mysliveckého spolku:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Ve spolupráci s vlastníky pozemků, obecními úřady, Okresním
mysliveckým sdružením v Berouně a Středočeským krajským úřadem
zajistit odchov bažantů a koroptví v počtech roku 2016.
3. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského
úřadu na odchov koroptví.
4. Nadále spolupracovat se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň a
podpořit činnost „Mladých přátel přírody“.
5. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (Myslivecký ples, Poslední leč,
Dětský den apod.).
6. Zajistit zdárný průběh rybářské sezóny ve Tmani od 2. dubna 2017 a v létě
zorganizovat rybářské závody na Louníně.
7. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiv pro zimní přikrmování zvěře.
8. Spolupracovat s honebním výborem Honebního společenství při
sestavování plánů chovu a lovu.
9. Do následující pracovní členské schůze udělat rozbor a členské schůzi
předložit návrh na úpravy, budování nových a likvidace starých a
nepotřebných mysliveckých zařízení.
Výroční členská schůze ukládá kontrolní komisi:
1. Průběžně během roku provádět kontroly všech zodpovědných funkcionářů
a všech činností zabezpečujících řádnou péči o honitbu a zvěř v ní.
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 pátek 31. března proběhla na naší škole soutěž Tmaňský slavík. Zúčastnili se jí
žáci ze všech tříd. Tentokrát však nezpívali pouze jednotlivci, ale užili jsme si také
sborový zpěv i hru na hudební nástroje. Vystoupení všech účastníků byla úžasná,
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•

•

až nám všem běhal mráz po zádech. Vyhrát však všichni nemohli.
Porota proto měla velice těžký úkol, ale nakonec se shodla na těchto vítězích:
V sólovém zpěvu se na 1. místě umístily žákyně třetí a páté třídy Kačenka Šilhavá
a Bětuška Drobíková, 2. místo obsadily žákyně čtvrté a páté třídy Bára
Macourková a Saša Patočková a na 3. místě se umístil žák druhé třídy Filip
Plátěnka. Ve sborovém zpěvu nás ohromila první třída a ve hře na hudební
nástroj Adam Klepáč ze čtvrté třídy. Všem účastníkům soutěže děkujeme za
krásná vystoupení, porotě za objektivní hodnocení a divákům za příjemnou
atmosféru.
V sobotu 1. dubna 2017 se žáci naší školy zúčastnili kulturního vystoupení pro
Myslivecký spolek HORA Tmaň u příležitosti jejich výroční členské schůze.
Připravili si pro ně pásmo básní a písní jako poděkování za finanční příspěvky,
které od nich naše škola každoročně dostává na zakoupení potřebných pomůcek
na výuku do základní školy, školní družiny a mateřské školy. Děti také přislíbily
myslivcům spolupráci ve sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř na dokrmování v
zimě. Vystoupení se dětem povedlo a poděkováním za jejich pěkné vystoupení
jim byl vřelý potlesk a sladká odměna na závěr.
I letos se naše škola zapojila do charitativní sbírky pro občanské sdružení Život
dětem. Děti spolu s třídními učitelkami hovořily o důležitosti takovýchto akcí a
jejich smysluplnosti. Zakoupením mnoha užitečných upomínkových předmětů pak
pomohly jiným dětem, které pomoc nás všech potřebují. Výtěžek z akce činil 4
450 Kč. Bude použit k zakoupení různých rehabilitačních pomůcek, invalidních
vozíčků, zdravotních kočárků a jiných nezbytností sloužících k usnadnění jejich
života. Všem zúčastněným moc děkujeme. Pro lepší informovanost našich čtenářů
komu svým konáním pomáháme, přinášíme ještě jednou 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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V polovině dubna obdržela naše škola děkovný dopis o.p.s. Život dětem tohoto
znění:

Život dětem tímto srdečně děkuje žákyním, žákům a zaměstnancům
Základní a Mateřské školy Tmaň, rodičům i všem ostatním, za účast při
sbírce ve školním roce 2016/2017 a za finanční částku 4 550,- Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Vaše pomoc je pro
„naše" děti nenahraditelná.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními,
které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně
na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu
zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv.
S přáním všeho jen dobrého za Život dětem, o.p.s.
Zdenka Hollerová
•

•

V pátek 7. dubna jela celá naše škola do Divadla Lampion v Kladně na hru
Tajemství naší skříně. Představme si krátce toto kulturní zařízení. Divadlo vzniklo
na sklonku čtyřicátých let v rámci velké vlny řízeného zakládání divadel jako
pobočka Ústředního loutkového divadla. Profesionální působení zahájilo 8. ledna
1950 a sídlí od roku 1951 v budově na náměstí Starosty Pavla v Kladně. O
navštíveném divadelním představení budou čtenáře informovat ve svých
příspěvcích tři bezprostřední účastníci:
o Bylo to hra o tom, že se tři sourozenci jménem Eva, Václav a Jiří prodávali
chatu, ve které našli starou skříň. Do té jeden z bratrů schovával hračky
svých sourozenců, kteří se domnívali, že jim je vzal Max. Po tom, co mu
hračky schované ve skříni málem vyplatili 20 ran vařečkou, si bratr
uvědomil, že schovávat hračky druhým se nevyplácí. Na konec vše dobře
dopadlo, sourozenci našli své hračky a měli velkou radost. Divadlo se
všem moc líbilo. Tereza K.
o Cesta do divadla byla báječná, když jsme dojeli, tak tam byla hromada lidí,
takže jsme museli čekat. Když jsme vešli dovnitř, sundali jsme si bundy,
mikiny, batohy a šli jsme do hlediště. Divadlo bylo moc hezké. Nejvíc se mi
líbil medvídek s balonkem. Ondra S.
o Pohádka byla o třech sourozencích, kteří si připomínají zábavné historky z
dětství. Slečna Eva vzpomínala na své problémy s vlasy, Jakub jak moc
miloval rajskou omáčku a Václav zase jak neuklízel hračky. Také si
vzpomněli na svoji kapelu KUDRNÁČI. Aneta L.
o Hra se mi moc líbila, ale cesta autobusem moc ne. Hra byla o tom, že se
rodina Kudrnových vrátila na chatu, kde vyrůstali. Zpívaly se písničky,
třeba Byl to Max atd. Matěj S.
V neděli 9. dubna se v Kulturním domě ve Tmani konal PIRÁTSKÝ KARNEVAL,
kterým letos provázel Martin Krulich alias DJ Veselá HUBA. I když slunečné
počasí lákalo spíše ven, opět se tu sešly nejrůznější krásné masky s úsměvem na
rtech a s chutí si zařádit. Všichni účastníci se skvěle bavili - tancovali, soutěžili,
dováděli a užívali si skvělou atmosféru nedělního pirátského odpoledne. Nakonec
byl každý odměněn nafukovacím mečem a super časopisem.
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Vyúčtování XV. Dobročinného plesu konaného 18. března 2017
V dubnovém vydání OBZORU byla otištěna informace o výši zisku XV. Dobročinného
plesu konaného ve Tmani v sobotu 18. března 2017. Dnes přinášíme detailní
vyúčtování příjmů a výdajů:
Vyúčtování XV. Dobročinného plesu
Příjmy
sponzorské dary do pokladny OÚ
6.300,- Kč
sponzorské rady na plese
4.400,- Kč
sponzorský dar a.s. VČS
5.000,- Kč
sponzorský dar a.s. VLČS
5.000,- Kč
hotovost za vstupenky v předprodeji
19.200,- Kč
tombola
27.800,- Kč
vstupenky na plese
5.335,- Kč
Příjmy celkem
73.035,- Kč
Výdaje
hudba
8.000,- Kč
tombola – OÚ
8.950,- Kč
občerstvení (vystupující děti)
676,- Kč
cestovné
766,- Kč
praní ubrusů, poplatek OSA
4.000,- Kč
administrativa, kancelářské potřeby, úklid
2.000,- Kč
Výdaje celkem
24.392,- Kč
Zisk
48.643,- Kč
Peněžní dary:
Věcné dary:
• Agrodružstvo Bykoš – 1.000,- Kč
• Zahradnictví Šimek Jaroslav
• Kozlerová Jana – 3.000,- Kč
• fa Beko – p. Kantor
• Kešner Petr – 3.000,- Kč
• fa Šmic
• Krejčí Petr – 2.000,- Kč
• fa Apolonia
• Klímová – 1.000,- Kč
• ARRIVA Králův Dvůr
+ ostatní drobní přispívající
• Rumpold Příbram
• MS HORA Tmaň
• Nesvadbová Dana
• Jindrová Jana
+ ostatní drobní dárci

Zisk XV. Dobročinného plesu použije Základní škola a Mateřská
škola Tmaň na školní výlety – školáci pojedou do Zoologické
zahrady v Plzni a děti z mateřinky navštíví hrad Točník.
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. 27. května 2017 v 16:30
hodin.
Z liturgického kalendáře.
Dne 16. května římskokatolická církev slaví svátek svatého Jana
Nepomuckého. Jan či Johánek z Pomuka (narozen mezi rokem 1340 a 1350 v
Pomuku, dnešním Nepomuku – zemřel 20. března 1393 v Praze) byl generální
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•
•

•

vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký,
mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.
Jan je v křesťanské ikonografii (tak ho zobrazil poprvé již Brokoff) zobrazován
jako kanovník, tedy oblečen v albě, rochetě, klerice a kanovnickém pláštíku
(mozetta) s biretem. Janova svatozář je obvykle doplněna pěti hvězdami, v ruce
drží kříž a též palmovou ratolest, někdy také knihu. Palma je symbolem vítězství,
hvězdy zastupují legendu, podle níž vltavští rybáři nalezli po smrti Janovo tělo,
případně pět ran Kristových či písmena latinského tacui (mlčel jsem). Nevyzrazení
zpovědního tajemství je symbolizováno prstem na ústech. Hvězdy kolem hlavy
jsou atribut mezi světci velmi zvláštní, neboť s hvězdami kolem hlavy je
zobrazována pouze Panna Maria. Jiným atributem je jazyk, který měl být nalezen
v 18. století v Janově lebce neporušený; podle nových výzkumů se však jednalo
o mozkovou tkáň. Dalšími atributy jsou Palladium země české ve Staré Boleslavi
(podle barokní legendy sem sv. Jan putoval), most, kotva či chuďas, jemuž Jan
udílí almužnu.
Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokem, kdy Jan
patřil k nejvýznamnějším světcům rakouské monarchie. Je zemským patronem
Čech a Bavorska. Populární byl již od baroka v celé katolické Evropě, například v
Polsku i v Belgii a Francii, díky Marii Leszczyńské také na francouzském
královském dvoře. Sv. Jan Nepomucký získal díky jezuitským misiím velký věhlas
po celém světě, také v zemích Latinské Ameriky a v Asii. Je uctíván jako
mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních
(kvůli způsobu své smrti). Jeho vyobrazení lze nalézt na mnoha místech v
kostelech. Svatojánské sochy patří k typickým atributům české krajiny, především
na mostech (sv. Jan jako patron vod).
Sochu Sv. Jana Nepomuckého máme i ve Tmani – je součástí sousoší
Svatých na autobusové zastávce u Veského rybníka. Ústředním prvkem
sousoší je kamenný kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem provedeným
v kovu a nalevo od kříže je socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 1999 byla
provedena celková rekonstrukce této v té době chátrající památky. Organizačně
rekonstrukci tehdy zajišťoval Obecní úřad ve Tmani a náklady na opravu byly
hrazeny z obecního rozpočtu na rok 1999. Zednické práce na podstavcích
sousoší provedl pan Miloš Puffer, pan Josef Ježek svou vstřícností vytvořil
technické podmínky pro pracovníky firmy Špírek, kteří prováděli rekonstrukci
sousoší Svatých.
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 koná ve čtvrtek 11. května 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.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v měsíci květnu 2017 konají:
o slavnostní poutní bohoslužby v neděli 30. dubna 2017 od 17:00 hodin;
o v neděli 14. května 2017 v 17:00 hodin;
o v neděli 28. května 2017 v 17:00 hodin.

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.
Na programu bude hudba Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea
Mozarta, Cesara Francka, Antonína Dvořáka a Guiseppe Verdiho.
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.
•

Z činnosti Dětské skupiny Světlušky:
o Dne 8. dubna 2017 – „Klubíčko pomáhá již 20 let". Mnohokrát děkujeme
paní ředitelce Aleně Peckové za krásnou akci, při které jsme mohli být.
Klubíčko a jeho práce je pro nás krásným příkladem skutečného lidství v
pomoci bližnímu, tak jak tomu rozumíme i my.
Z mailu od paní ředitelky:
Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za spolupráci při pořádání akce
"Klubíčko pomáhá již 20 let". Velice si vážíme času, který jste s námi
strávili. Vaše prezentace a tvořivé dílny vytvořily na naší narozeninové
oslavě úžasnou atmosféru, kterou všichni návštěvníci s radostí vnímali a
oceňovali.
Alena Pecková, ředitelka Klubíčko Beroun, z.ú.
Ráda bych tímto také poděkovala paní Petře Kučerové a Matějovi
Sarvašovi, kteří pomohli při organizaci tvořivé dílny a prezentaci Dětské
skupiny Světlušky při CČSH ve Tmani. Bez jejich úžasné pomoci si to
neumím zpětně představit. Děkuji.
o Velikonoce se Světluškami byly opravdu pestré. Nevyráběli jsme jen
velikonoční dekorace, které se nám opravdu povedly, ale dokonce jsme se
pustili do výroby vlastních dřevěných hraček z odřezků dřeva, které zbyly
po rekonstrukci části střechy. Podařilo se nám vyrobit krásné dřevěné
„dabldekry“, se kterými jsme se také hned pochlubili na našich stránkách
na FB (@svetluskytman). Pro nás zvláštní spojení – na Advent jsme jeli
dabldekrem do Všeradic a o Velikonocích jsme si jeho malou verzi –
funkční! (kolečka opravdu jedou) – vyrobili.
o Děti se výborně zhostily ČTENÍ BIBLE, bylo nás méně, ale o to větší dík
patří těmto odvážlivcům. Byli skvělí a snad by si také zasloužili příští rok
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více posluchačů. Neznamená to přeci vyznávat nějaké bludy, ale mít
trochu kulturní rozhled. A tyto děti jistě zvládnou záludnosti maturitních
otázek v tomto směru. Děkuji jim i rodičům, kteří s tím byli svolní.
o V pondělí velikonoční přišla do kostela (sboru) spousta dětí a Světlušky
samozřejmě nesměly chybět. Těm, co přišly před 9 hodinou, se omlouvám,
ale bylo vyvěšeno i připomínáno otevření od 9:00 do 10:30 hodin. Je
pravda, že se končilo až po jedenácté hodině, ale to už bylo spíš jako
bonus před ZVONĚNÍM POLEDNE ve 12:00 hodin.
o V pátrání Po stopách Mikoláše Alše, jsme v současné době se Světluškami
na konci. Z Památníku národního písemnictví nám přišla tato zpráva od
paní doktorky Hubáčkové:
„Dobrý den,
píšu Vám osobně, protože záležitost není jednoduchá. V OUS PNP se
nacházejí tři zápisníky týkající se Alšových pobytů v Tmani:
Zápisník z r. 1908, 28 stran
Zápisník z let 1910-11, 27 listů
Zápisník z let 1911-12, 8 listů
Problém je ale v tom, že nejsou dlouhodobě přístupné. Celá sbírka byla
přestěhovaná ze Starých Hradů do Litoměřic, kde PNP buduje centrální
depozitář. Hotová je pouze část. Alšova sbírka je nyní umístěná
v prozatímním prostoru a k materiálu není přístup. Z tohoto důvodu ani
nemůžeme zjistit dataci vzniku kreseb duchovního. Alšovy práce, které
vznikly pro rodinu Noltschových, se bohužel ve sbírkách PNP
nenacházejí.
S pozdravem
Vilma Hubáčková“
Světlušky už vědí, že se jen tak nevzdají a klidně se do pátrání pustí za pár
let, až bude vybudován nový depozitář. Co je však důležité – zrodilo se pár
zajímavých nápadů spojených s osobou a tvorbou M. Alše. Zjistili jsme, v
kterých místech stál M. Aleš, když kreslil kostel sv. Jiří a zámeček; také, že
fotografie zámečku v brožuře o Alšovi ze sedmdesátých let je otočená! Na
naše stránky dáme obě fotografie pro srovnání. Bylo to báječné.
o Dne 8. května 2017 dopoledne nás čeká v rámci projektu „ 100. VÝROČÍ
BITVY U ZBOROVA A VÝZNAM LEGIONÁŘŮ PŘI BUDOVÁNÍ ČS.
STÁTU A CČSH NA TMANI“ výlet do Berouna a setkání s předsedou
Legionářské obce v Berouně bratrem Janem Součkem.
Prohlédneme si bunrk („řopík“), pan Souček nás seznámí s touto pro děti
již vzdálenou historií, s dobovými zbraněmi, uniformami atd. jistě velmi
zajímavou formou. A ve škole při vlastivědě ve čtvrté a páté třídě se to
bude všem velmi dobře hodit. Určitě s sebou vezmeme také naši vlajku,
kterou pro nás nechal vyrobit grafik pan Martin Lišaník podle našeho
návrhu. Děkujeme! Děkujeme také obci Tmaň za podporu našeho projektu,
v rámci kterého chystáme výstavu a divadelní představení a doprovodné
akce. Výsledek našeho snažení budete moci shlédnout 9. června 2017 od
17:00 hodin na NOCI KOSTELŮ.
o Další projekt do kterého se zapojujeme je MARTIN LUTHER. O něm v
dalším čísle OBZORU...
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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
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.
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 ve 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

Povinné očkování psů
Podle zákona č. 166/99 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), hlava II – O zdraví zvířat a jeho ochrana, oddíl 1 –
Povinnosti chovatelů § 4 odst. 1 písm. f)2, musí být všichni psi starší 6 měsíců
udržováni v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je povinné pro všechny
psy. Vakcinace má platnost jednoho roku. Vakcinace se provádí u psů bez zjištěných
klinických příznaků nemoci.
K vakcinaci přineste očkovací průkaz psa, pes musí být označen známkou. Poplatek
za očkování 1 psa je 100,- Kč.
Očkování se koná v úterý dne 9. května 2017:
• Lounín – 17:00 – 17:30 hodin;
• Tmaň – u zámku – 17:40 – 18:15 hodin.
V případě, že se nemůžete dostavit v uvedeném termínu se psem k očkování, je
povinností chovatele zajistit si očkování samostatně.
2

Povinnosti chovatelů.

§4
(1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické
funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o
odbornou veterinární pomoc,
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na
jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat,
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete,
odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete
v zájmovém chovu,
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho
pokynů,
f) zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti
vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o
očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,
g) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou
veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za
okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou,
h) dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropské unie.
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POZOR! Poslední možnost uhradit 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

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v květnu 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.
Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny,
krůty, koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka
pro jehňata a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo
a potřeby pro chov holubů.
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.

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

29.+30.4.2017

MUDr. Valta Richard ml.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Valta Richard st.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Kirichenko Denis
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Valta Richard st.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Veselá Vladimíra
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732/3

311 533 384

1.5.2017
6.+7.5.2017
8.5.2017
13.+14.5.2017
20.+21.5.2017
27.+28.5.2017

311 533 384
727 836 818
311 533 384
601 371 200
311 624 375
727 836 818

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

Ve IV. třídě začala na konci března jarní část ročníku 2016 / 2017
a naši fotbalisté jsou v tabulce na třetím místě
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).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový, Fiala M., Hora, Sulík – Večeřa (65. Svoboda
O.), Rys J., Kincl, Vrátný – Fiala L., Fron.
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 4:1 (1:1),
rozhodčí zápasu Pos Josef, 80 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Rpety
– Tmaň 2:1 (2:1).
Hned úvodní domácí utkání jara nachystalo týmu Tmaně soupeře z nejtěžších,
vedoucí tým SK Rpety, který do minulého kola suverénně vládl naší skupině a
v celé soutěži doposud ztratil pouhé čtyři body. Na hřišti však tato suverenita
hostů nebyla vůbec znát a náš tým si od počátku zápasu udržoval mírnou
převahu, kterou korunoval v 17. minutě po rohovém kopu, pohledným gólem
hlavou Michal Kincl. Po této brance se hra v poli postupně vyrovnala a gólové
šance se střídaly na obou stranách. V dobrých pozicích se postupně ocitlo několik
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našich hráčů, ale místo navýšení vedení, udeřil těsně před poločasem soupeřův
útočník Pavlis, který využil zaváhání obrany a lobem přehodil špatně postaveného
brankáře Šlégra.
Ani tento gól do šatny však náš tým nijak neovlivnil a do druhého poločasu
nastoupilo mužstvo s ještě větší aktivitou, kterou podtrhl vedoucím gólem
střídající Láďa Fišer. Domácí si však i po této vstřelené brance dokázali vytvořit
další šance a naopak hosty tentokrát do žádných větších gólových příležitostí
nepouštěli, vyjma nepříjemného závaru po standardní situaci, který zachránil na
brankové čáře hlavičkující Standa Nový. Odměnou za naši aktivní hru byla v 75.
minutě druhá branka Kincla a navýšení vedení na 3:1, které ještě více zmrazilo
snahu hostí a určilo zbylý ráz zápasu. Definitivní pojistku i tečku za velmi pěkným
zápasem přidal těsně před koncem utkání navrátilec Pepa Rys, který usměrnil
rohový kop pohotovou tečí, za záda bezmocného brankáře hostí.
Tým zaslouží velkou pochvalu jako celek, nejen za výsledek, ale i za předvedený
výkon, který po utkání ocenili velkým potleskem všichni přítomní diváci.
Sestava VČS Tmaň:
D. Šlégr – S. Nový (86. P. Malík), M. Fiala, R. Haas, J. Sulík – J. Vrátný (60. J.
Večeřa), J. Rys, M. Hora (45. L. Fišer, 75. L. Hrubý), M. Kincl – L. Fiala, R. Fron.
Branky: 17. Kincl, 54. Fišer, 75. Kincl, 89. Rys
Žlutá karta: 58. Fišer
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 6:1, Vižina – Újezd B 3:1, Libomyšl – Osek B 1:4, Chyňava B
– Liteň 5:4, Tetín B – Tlustice B 5:1, Rpety – Drozdov B.
17. kolo – sobota 15. dubna 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chyňava B 3:1
(1:0), branky: 26. Rys Josef, 78. Fiala Lukáš, 89. Rys Josef, rozhodčí zápasu
Špivák Radek, 60 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Chyňava B – Tmaň
3:5 (2:3). Další zápasy 17. kola: Liteň – Tetín B 2:2, Rpety – Libomyšl 2:3,
Lochovice B – Vižina 0:1, Tlustice B – Osov 1:7, Újezd B – Osek B 4:1.
18. kolo – neděle 23. dubna 2017 – 17:00 hodin – Tetín B – VČS Tmaň 4:0 (2:0),
rozhodčí zápasu Knotek Václav, 40 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016:
Tmaň – Tetín B 3:4 (0:2). Další zápasy 18. kola: Osov – Liteň 5:1, Libomyšl –
Újezd B 2:0, Vižina – Tlustice B 4:3, Osek B – Lochovice B 4:3, Chyňava B –
Drozdov B 1:0.
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:
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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 osmnáctém kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
15
15
14

13
11
11
10
8
9
7
5
5
3
4
3
2

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

3
3
4
3
4
6
8
8
9
10
11
11
11

54:17
59:30
58:23
54:23
56:39
31:31
40:42
40:42
34:50
26:52
25:59
30:60
15:54

39
34
33
33
28
28
22
18
17
12
12
10
7

DNESKA PRVNÍ LIGA!
Středočeský krajský fotbalový svaz si vás dovoluje pozvat na akci
DNESKA PRVNÍ LIGA!
… když nemůže váš tým do první ligy, tak musí první liga za vaším týmem …
kdy: sobota 29. dubna 2017;
kde: fotbalový stadion Zdice;
v kolik: 14:30 – 17:00 hodin (fotbalové utkání začíná v 15:00 hodin).
1. část – mistrovské utkání FK OLYMPIE ZDICE – FK KOMÁROV.
Co vás čeká:
• Pod taktovkou Jakuba Koháka a Pavla Čapka zažijete stejné neopakovatelné
fotbalové zážitky, jako zažívají fanoušci a hráči při prvoligových zápasech.
• Bohatý předzápasový, přestávkový i pozápasový program – divácké soutěže,
fotbalové atrakce pro děti i dospělé atd. A samozřejmě mistrovské utkání. Patroni
z řad bývalých prvoligových hráčů přidělených k oběma týmům, kteří budou mít
svoji důležitou roli před i během zápasu.
Zábavné odpoledne je určeno pro celou rodinu.
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2. část – povídání u pivka – POZÁPASOVÁ TISKOFFKA
Co vás čeká:
Unikátní fotbalová talkshow Jakuba Koháka a Pavla Čapka ve společnosti
patronů mužstev.
Spousta zábavy s fotbalovou tématikou, přičemž dojde i k pozápasové tiskoffce
proběhlého mistrovského zápasu.
Kde: Společenský dům Zdice – v kolik: 17:30 – 18:45 hodin.
Neváhejte! … Dorazte! … Zažijete neopakovatelnou atmosféru!
Prostě se přijďte pobavit fotbalem!!!!

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 Dětský den 2017 ve Tmani
Obecní úřad ve Tmani a společenské organizace působící v obci:
MS HORA Tmaň, SDH Tmaň, TJ VČS Tmaň,
OS VRTULE a ZŠ a MŠ Tmaň
zvou všechny děti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
a jejich rodiče na

DĚTSKÝ DEN,
který se uskuteční v sobotu dne 3. června 2017.
Dopoledne od 09:30 hodin na fotbalovém hřišti se můžete těšit na
zábavné soutěže pro děti různého věku. Odpoledne od 17:00 hodin
v Lipkách na Louníně na Vás čeká jízda na koních pana Trojana a
táborák s opékáním špekáčků.
Další podrobnosti o programu sledujte na plakátech.
Pro děti je připraveno občerstvení zdarma. Doprava na Lounín je
zajištěna vozidlem SDH Tmaň – odjezd v 16:30 hodin od Obecního
úřadu Tmaň.
Na hojnou návštěvu dětí a rodičů se těší pořadatelé!

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. května 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.
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