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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
První prosincovou nedělí nám letos začíná Advent, doba čtyř týdnů do Štědrého dne.
Je to období plné očekávání a uspokojování. Já bych byla velmi ráda, abychom dobu
Adventu i u nás ve Tmani využili nejen ke shánění dárečků pod vánoční stromeček,
ale abychom se také zastavili a zavzpomínali, co se nám v právě končícím roce 2017
podařilo a co nikoliv, a abychom si našli čas posedět s přáteli. Především to má být
ale čas věnovaný našim dětem. Tuto klidnou a pohodovou dobu si zaslouží každý
z nás – vždyť všichni víme, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Přeji vám, aby
se letošní Advent vydařil ke spokojenosti nás všech.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Obecní úřad ve Tmani a příspěvková organizace Obce Tmaň Základní škola a
Mateřská škola Tmaň srdečně zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a
Slavík v předvečer první adventní neděle na

V I . s la vn o s t n í r o z s ví c e n í
vá n o č n í h o s t r o m u ve T ma n i ,
které se letos opět uskuteční v areálu Kulturního domu ve Tmani

v sobotu 2. prosince 2017 od 17,00 hodin.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program navozující vánoční atmosféru:

• Divadelní představení v provedení žáků základní školy o narození
Ježíška.
• Koledy s živou hudbou a živá zvířátka u betlému.
• Jako host zazpívají bývalé žákyně základní školy Aneta
Špačková a Denisa Černá.
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první svíce na
adventním věnci starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Doporučujeme návštěvníkům přinést si vlastní vydlabané jablíčko
a čajovou svíčku, aby si mohli pod tmaňským rozsvíceným vánočním
stromem vyslovit své vlastní přání.
Malé občerstvení pro zahřátí návštěvníků bude zajišťovat SDH Tmaň.
Občerstvení pro děti bude zdarma.
Na bohatou účast se těší pořadatelé!
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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 11. prosince 2017 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení.
Organizační záležitosti.
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zpráva revizního a kontrolního výboru.
Zpráva finančního výboru.
Zpráva z Rady obce.
Diskuse
Usnesení a závěr.

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

Zveme srdečně všechny maminky, tatínky i další rodinné příslušníky
na naši společnou a již tradiční

VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se uskuteční
v Kulturním domě ve Tmani v úterý 19. prosince 2017 v 15,30 hodin.
Moc se těšíme na Vaši návštěvu a doufáme,
že se Vám bude program líbit a odměníte děti velkým potleskem.
Základní škola Tmaň
•

•

V loňském školním roce se spolužáci Tomáše Blahníka, který má vážné zdravotní
problémy, rozhodli, že pro něj zahájí sbírku plastových víček. Správa o sbírce se velice
rychle rozšířila po celé republice i díky Policii ČR OO Beroun. Víčka pro Tomáše sbírali
také děti ze severočeských Lovosic a Litoměřic, které mu poslaly také krásné dopisy a
pozdravy. Tyto mu přivezly až do Tmaně policistky nprap. Marcela Pučelíková a npor.
Lucie Švestková. Tomáš bohužel onemocněl a nebyl ve škole, proto si vše převzala jeho
třídní učitelka Mgr. Ludmila Cikánková, která mu tyto krásné věci předá. Věříme, že bude
stejně nadšený, jako jeho spolužáci, kteří se předání účastnili.
Protože je okolo nás mnoho nebezpečí, se kterými se děti každodenně setkávají,
požádali jsme o spolupráci tiskovou mluvčí berounské policie nprap. Marcelu
Pučelíkovou, která mezi nás zavítala v pátek 20. října se svojí kolegyní npor. Lucií
Švestkovou, zástupkyní vedoucího OOP Beroun. V rámci prevence rizikového chování si
pro žáky IV. a V. třídy připravily interaktivní program, při kterém řešili „skutečný" případ
přepadení pošty a seznamovali se tak nejen s prací policistů, ale také se zásadami
správného chování. Vyzkoušeli si způsoby policejní práce, poznávali a třídili důkazy,
seznámili se i s výcvikem policejních psů a připomněli si, jak se správně zachovat v
případě, že jsou svědky nehody či nějakého nezákonného nebo podezřelého činu. Tato
jedinečná akce se všem žákům moc líbila a už nyní se těší na návštěvu v budově Policie
v Berouně, kterou mají slíbenou v druhém pololetí.
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•

•

O volbách se nyní kolem nás stále mluvilo, protože v pátek 20. října a v sobotu 21. října
2017 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterých se
účastnili dospěláci. Ale i my jsme si o nich povídali v hodinách Vlastivědy, Prvouky,
Informatiky i v jiných předmětech, proto se páťáci rozhodli zorganizovat v naší škole
volby, kterých by se mohli zúčastnit všichni žáci. V rámci projektu Volby jsme volili
nejoblíbenější předmět. V úterý 24. října 2017 byl náš volební den. Ve škole jsme zvolili
volební komisi, jmenovali zapisovatele, seznámili jsme se s volebním řádem a připravili
jsme seznamy voličů - žáků školy. Samotnou volbu jsme pak všichni zvládli se ctí, i když
na nejednom z nás byla vidět nervozita, s jakou jsme přistupovali k zapečetěné volební
urně, kam jsme vkládali lístek s naším „favoritem". Pak už jsme jen s napětím čekali na
výsledky. Volební komise přesně spočítala vhozené lístky, zjistila, že dva hlasy byly
neplatné, jelikož bylo zakroužkováno více možností, a začala s počítáním. Vše pak
pečlivě zaznamenávala do volebního protokolu. Nakonec zjištěné výsledky předala
ředitelce školy a oznámila výsledky voličům, kteří je přijali s nadšením! Verdikt zněl:
Většinou hlasů byla nejoblíbenějším předmětem v naší škole zvolena TĚLESNÁ
VÝCHOVA!!! Naše školní volby jsme brali vážně a ony v nás zanechaly dobrý pocit, že
jsme si zkusili něco podobného, co nedávno prožili naši rodiče. A až jednou opravdu
půjdeme k volbám, už budeme vědět, jak se zachovat, a také to, že i náš hlas je důležitý.
Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je informační kampaň o kybernetické
bezpečnosti zaměřená na občany. V letošním roce si připomínáme její 5. výročí. Cílem je
vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb. Kampaň roku 2017 se zaměří na
kybernetickou bezpečnost na pracovišti, správu, ochranu soukromí a údajů,
kybernetickou bezpečnost v domácím prostředí a na dovednosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti. My jsme se ve škole zaměřili na zásady bezpečného chování na internetu,
které jsou uvedeny také v rubrice Prevence jako:

Desatero bezpečného Internetu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť
webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

•

•

•

Doufáme, že se k nám připojí také naši rodiče a ostatní dospěláci. V případě, že by
kdokoli potřeboval poradit, je to možné v seriálu Jak na internet, který se formou
dvouminutových videí, moderovaných hercem Romanem Zachem, věnuje široké
problematice Internetu.
Je podzim a sluníčko už nás neláká ven. A co s načatým odpolednem? My se určitě ve
školní družině nenudíme. Hrajeme si, zpíváme, kreslíme, posloucháme pohádky a
nejraději ze všeho vyrábíme různé věci. Podívejte se na některé naše výrobky na našich
webových stránkách. Určitě se vám budou líbit!
Všechny naše děti se s vervou sobě vlastní pustily do vyrábění věciček pro vánoční
jarmark, který se bude konat 2. prosince 2017 v přístavbě KD, a jehož výtěžek bude
předán jejich kamarádům, kteří „nemají na růžích ustláno" a musejí se se životem rvát na
úkor spokojeného a bezstarostného dětství. Všichni z naší školy věříme, že výrobky
dětí udělají radost hned dvakrát – pomohou dětem s vážnou nemocí a zároveň
udělají radost těm, kteří si je koupí.
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Přejeme všem čtenářům OBZORU krásné pohodové Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v roce 2018!
Kolektiv Základní školy ve Tmani

Listopad v Mateřské škole Tmaň
•
•
•

V pondělí 30. října proběhlo ve školce dlabání a zdobení dýňových strašáčků. Dýně nám
do školky donesly maminky, kterým moc děkujeme. Dýněmi jsme vyzdobili školku na
Halloween.
V úterý 31. října jsme se ve školce sešli v kostýmech a maskách. Mnohé byly opravdu
strašidelné, a tak jsme postrašili i své starší kamarády ve škole. Po svačině jsme si
společně v klubovně školy zatancovali, zazpívali a zahráli si hry.
V pondělí 13. listopadu nás navštívila lektorka nadačního fondu Albert s programem,
určeným mateřským školám „Zpívánky zdravé 5". Díky milé paní lektorce jsme se
seznámili se dvěma kamarády - Evičkou a Péťou. Evička je zdravá holčička, usměvavá,
na rozdíl od Péti, který je nemocný, pobolívá ho často bříško, zuby a je unavený.
Dozvěděli jsme se, že Péťa se takto cítí díky nezdravé stravě, kterou denně, často a rád
konzumuje. Naučili jsme se, které potraviny jsou pro nás prospěšné, čím nám pomáhají,
abychom byli zdraví. Díky těmto poznatkům jsme dokázali pomoci i malému Péťovi, aby
se z něj stal opět zdravý a veselý kluk, plný života. Mezitím jsme si stihli i zatancovat,
zahrát si na potraviny, ale také si pořádně umýt ruce a poskládat zeleninové obrázky, na
kterých jsme si velmi pochutnali. Děkujeme paní lektorce za hezké dopoledne i za
dárečky.

Zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence dětí na Vánoční tvoření do školky,
které se uskuteční v tyto dny:
• III. třída MOTÝLCI v pondělí 4. prosince 2017 od 15,00 hodin;
• I. třída KOŤÁTKA v úterý 5. prosince 2017 od 15,00 hodin;
• II. třída SLUNÍČKA v pondělí 11. prosince 2017 od 15,00 hodin.
Moc se na všechny těšíme!

Přejeme všem čtenářům OBZORU krásné pohodové Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v roce 2018!
Kolektiv Mateřské školy ve Tmani

Školní řád Základní školy Tmaň pro školní rok 2017/2018
Školní řád je důležitým dokumentem každé školy, jímž jsou mimo jiné stanoveny podrobnosti
k výkonu práv a povinností zákonných zástupců žáků vůči škole, i podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Je proto velmi žádoucí seznámit se s jeho
zněním v zájmu předcházení zbytečných nedorozumění ze strany rodičovské a pedagogické
veřejnosti v důsledku neznalosti stanovených pravidel. Jeho znalost může pomoci širší
veřejnosti zejména v menších obcích, kde jsou si lidé bližší, než v anonymním prostředí
velkých městských sídlištních celků, správně pochopit a hodnotit veškerá opatření k zajištění
provozu školy. Škola – a zvláště ta naše tmaňská – je a vždycky byla věcí veřejnou, a proto
chceme-li se k dané tematice vyjadřovat, měli bychom být v první řadě znalí problematiky.
Školní řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. V ukázce se zaměříme na tu část školního řádu, z níž vyplývá, jak je
zajištěna ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, podmínky zacházení s majetkem
školy ze strany žáků a používání mobilů a elektronické pošty.
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Školní řád s účinností od 1. září 2017 vydává ředitelka školy na základě § 30 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů. Školní řád obsahuje tyto kapitoly:
I.
Práva a povinnosti žáků ve škole.
II.
Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole.
III.
Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými
pracovníky.
IV.
Provoz a vnitřní režim školy.
V.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
VI.
Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.
VII.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
VIII.
Používání mobilních telefonů a elektronické pošty.
IX.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
X.
Komisionální zkoušky.
XI.
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
VI.

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně
sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně
patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení
ohrožených žáků.
2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje
je o preventivním programu školy a dalších aktivitách na zahajovací třídní
schůzce rodičů. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření
ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových
látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního
řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem
včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na
porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude
informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu,
o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
4. Projevy šikanování a diskriminace mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní
svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny
žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto
postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento
zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
Nepřípustný je jakýkoliv projev šikany. Šikanování a stejně tak pasivní přihlížení
šikaně a její nenahlášení je hrubým porušením školního řádu. Projevy tohoto
chování budou projednány s rodiči a dohodnuty kroky k nápravě. Pokud šikanující
žáci své chování nezmění, má škola ohlašovací povinnost Policii ČR. Stejná
pravidla platí, pokud by agresivní jedinci obrátili takové chování vůči pracovníkům
školy.
5. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému
životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním
vzdělávacím programem.
6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat
kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho
skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k
sociálně patologickým jevům mohlo docházet. Vážení rodiče, naše škola je
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příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak Českou školní inspekcí. Velmi
si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu
šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších
slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme
vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás
pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření
či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás
obraťte (na třídní učitelku, školní metodičku prevence M. Kepkovou či ředitelku
školy R. Kybikásovou). Obracet se můžete také na zástupce Školské rady. Vaši
informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
VII.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním
majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či
jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození
způsobil. Vydání nové žákovské knížky (její ztráta) - platí se poplatek 50,- Kč.
2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli
nebo ředitelce.
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit
třídní učitel a pořídit záznam z šetření s podpisy všech zúčastněných.
4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího
okolí.
5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba
odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami a
vypínači,
7. Přesně dodržovat návod při používání vysoušeče rukou na WC.
8. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách v
učebnách a na chodbách.
9. Žák nepracuje s počítači ve třídách bez dozoru vyučujícího, s uloženými exponáty
a modely.
10. Žák dodržuje hygienické zásady na WC a v umývárnách; nesmí otevírat okna;
šetrně manipuluje s vodovodními bateriemi a splachovadly, vysoušeči rukou.

VIII.

Používání mobilních telefonů a elektronické pošty
1. Všem pracovníků i žákům se přiznává právo užívat ve škole mobilní telefon, jako
ideálního komunikačního prostředku při náhlých a nepředvídatelných událostech i
s ohledem k právu každého jedince na sociální kontakty.
2. Nošení mobilního telefonu do školy a jeho používání zde se děje výhradně na
vlastní riziko majitele přístroje. U žáků škola vyžaduje písemný souhlas rodičů.
3. Soukromý mobilní telefon smějí učitelé používat mimo vyučovací hodiny; v době
vyučovací hodiny musí být u přístroje vypnuto hlasité vyzvánění a jeho soukromé
aktivní používání je zapovězeno; použití je povoleno v případě komunikace se
zákonnými zástupci.
4. Žáci po příchodu do školy mobilní telefon vypínají; jeho aktivní použití se děje
pouze s vědomím učitele. Zapnout mobilní telefon smějí žáci až po skončeném
vyučování daném rozvrhem. Mobilní telefon mají žáci po dobu vyučování
uschovaný ve své školní aktovce.
5. Je přísně zakázáno zneužívat mobilní telefon k anonymním a jiným nevhodným
telefonátům, pořizovat filmovou dokumentaci či fotodokumentaci v celém areálu
školy i při školních akcích
6. Komunikačním prostředkem je rovněž elektronická pošta. Používání internetu pro
soukromé účely během vyučovací hodiny je zakázáno. Vyřizování elektronické
pošty je povoleno v době mimo přímou výchovně vzdělávací činnost.
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7. Je přísně zakázáno zneužívání školních PC k odesílání a přeposílání poplašných
zpráv a otevírání stránek s erotickým, rasistickým a nacionalistickým obsahem a
stránek, které nejsou důvěryhodné a mohly by napadnout PC virem.

Tři sta třicet tři …
Podíváte-li se do titulku tohoto vydání OBZORU, zjistíte, že jeho pořadové číslo je 333 – tedy
číslo, které v našem povědomí ihned vyvolá vzpomínku na známý z dětství češtinářský
jazykolam tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.
Může to ale i posloužit k malému zamyšlení nad vydáváním informačního časopisu v naší
obci. Od ledna 2018 začne OBZOR vycházet ve svém třicátém ročníku. Přesto, že se může
zdát, že o Tmani, Louníně, Havlíčkově Mlýně a Slavíkách bylo snad již napsáno všechno, tak
faktem zůstává, že je naštěstí (hlavně při využití internetových zdrojů) díky přístupnosti
k dosud nepřístupným materiálům z minulosti stále co objevovat nebo dosavadní známé
skutečnosti řadit do nových, a mnohdy i velmi překvapujících souvislostí. A potom je zde to
nejdůležitější – stále se u nás něco děje a tak je na stránkách OBZORU stále o čem psát. A
to je dobře. Je to jenom důkaz, že jeho vydávání má své praktické opodstatnění – je jednou
z cest, jak lze svět informovat o dění u nás. A nejsou to jenom informace z veřejných jednání
zastupitelstva obce, informace o dění v Základní škole a Mateřské škole Tmaň nebo jediné
periodikum, kde se dočtete na jednom místě o sportovních výsledcích našich sportovců.
OBZOR má svůj stálý okruh čtenářů ve své tištěné i elektronické podobě jak v naší obci, tak
v našem regionu. Díky internetu a webovým stránkám naší obce si jej může přečíst kdokoliv
a kdekoliv na světě. Ale vraťme se z nadoblačných výšin k nám domů. S jednotlivými čísly
OBZORU se potkáte i v Berouně, kde má své trvalé místo mezi periodiky vydávanými
v jednotlivých obcích na Berounsku v čítárně Městské knihovny. A bez nadsázky můžeme
říci, že díky pravidelností svého vydávání, kdy se vždy prvního v měsíci objeví na světě jeho
další číslo – si nestojí vůbec špatně. Ale takové hodnocení nechme čtenářům.
Krátký pohled do minulosti i budoucnosti současně. Na úvod trochu statistiky … Lednovým
číslem začne současný redakční kolektiv přivádět na svět nová čísla OBZORU nepřetržitě již
dvacátým rokem a to lednové bude jejich 220. v pořadí. Je to hodně nebo málo? Položíme-li
si takovou otázku, mohou se zdát čísla v této úvaze uváděná pro tuto lidskou činnost
opravdu neobvyklá, ovšem nenechme se jimi svádět k laciným závěrům. Ten nejpodstatnější
fakt hodnotící vydávání našeho informačního časopisu je konstatování, že představuje
významný informační tok do řad našich občanů – a jako takovým by měl zůstat.
Poděkujme redakčnímu kolektivu v závěru končícího se roku 2017 za to, že každého prvního
v měsíci máme na stole nové číslo a popřejme mu do jeho další práce mnoho úspěchů a
nových nápadů při objevování dosud široké veřejnosti skrytých zákoutí z minulosti
v konfrontaci s informacemi z nejžhavější současnosti.
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta obce

Matriky vyprávějí … (5)
Knihy manželství
Doposud jsme věnovali svoji pozornost matrikám souvisejících s narozením. V první části
našeho seriálu byly základní informace o obsahu zápisu v jednotlivých matričních knihách.
Tímto dílem vstupujeme do hájemství knih manželství, a proto si zacitujeme nejdůležitější
pasáže věnované této problematice v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů1.
§ 20
(1) Do knihy manželství se zapisují

1

Text se věnuje pouze uzavření manželství, pasáže zákona o matrikách hovořící o vstupu do
partnerství byly vypuštěny, neboť tento vztah nebyl v 19. století aktulální záležitostí.
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a) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná
čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství, (dále jen
„manželé"),
b) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,
c) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů
manželů,
d) dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení,
i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru,
e) jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum
a místo jeho narození,
f) datum zápisu a podpis matrikáře.
(2) Zápis do knihy manželství se provede na základě protokolu o uzavření manželství (§ 40).
Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných k uzavření manželství (§ 33 až
38).
§ 32
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu
úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
§ 33
Je-li snoubenec občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen
matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 32 připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence
obyvatel") o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého
manžela.
Jak vypadal zápis do knihy manželství v devatenáctém století
Podrobnou citaci vybraných pasáží současného zákona o matrikách zde není jen tak
náhodou. Má posloužit k tomu, aby si čtenář mohl porovnat, jak vypadal zápis v knize
manželství v druhé polovině devatenáctého století a ve století dvacátém po vzniku
samostatného československého státu. Kolem roku 1850 se ještě uvádělo, jaké doklady byly
od ženicha a nevěsty požadovány, v osmdesátých letech devatenáctého století se to již
v knize manželství neuvádělo.
1852
Rok, den a měsíc zasnoubení
Místo, jméno a číslo domu
Jméno oddávajícího
Ženich

Nevěsta

Náboženství
katolického
Náboženství
nekatolického

ženich
nevěsta
ženich
nevěsta

Dne 13. ledna 1852
Tmaň č. 35
P. František Havlíček, administrátor
Veselý Josef, oráč v panském dvoře ve Tmani, okresu a
soudu Berounského, hejtmanství Smíchovského, syn
Václava Veselého, domkáře též ve Tmani č.d. 67, a
matky Kateřiny rozené Škodové ve Tmani č.d. 40
Červenková Majdalena, vlastní dcera Václava
Červeného, mistra krejčovského a domkáře ve Tmani č.d.
26, a matky Kateřiny rozené Macourkové též ve Tmani
č.d. 35
katolické
katolické
-----
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Léta věku
Ženich:

ženich
nevěsta
svobodný

27 let
29 let
svobodný

vdovec

---

Nevěsta:

svobodná
vdova
Svědkové

Poznamenání

svobodná
--Josef Macourek, soused ve Tmani, první svědek
František Smrž
1) Povolení obou – ženicha i nevěsty – od
představenstva Tmaňského, datum dne 27. prosince
1851
2) Obcí ženich i nevěsta narozeni a pokřtěni v osadě
Tmaňské. Ženich narozen dne 3. března 1825 dle
matriky farní č. 5, fol. 86. Nevěsta narozena dne 28.
ledna 1823 dle matriky farní č. 5 fol. 65.
Vše schováno ve farním archivu ve svazku 47, rok 1852,
č. 1.
1852

Rok, den a měsíc zasnoubení
Místo, jméno a číslo domu
Jméno oddávajícího
Ženich

ženich
nevěsta
ženich
nevěsta
ženich
nevěsta
svobodný

Dne 9. listopadu 1852
Tmaň č. 40
P. František Havlíček, farář
Škoda Jiří, vdovec a výměnkář ve Tmani č. 40, okresního
soudu Berounského, podkraje Smíchovského, kraje
Pražského, syn † Josefa Škody, chalupníka též ve Tmani
č. 40, a † matky Anny rozené Chvátalové ze
Suchomastského mlýna
Špačková Kateřina, vdova po † Josefu Špačkovi,
výměnkám v Křižatkách č. 2, bývalého panství
Králodvorského, nyní okresního soudu Berounského,
podkraje Smíchovského, kraje Pražského, dcera † Josefa
Krumphanzla, výměnkáře též v Křižatkách č. 13, a matky
† Veroniky rozené Hajnové v Jincích
katolické
katolické
----59
46
---

vdovec

vdovec

Nevěsta

Náboženství
katolického
Náboženství
nekatolického
Léta věku
Ženich:

Nevěsta:

svobodná
vdova
Svědkové

Poznamenání

--vdova
Josef Sklenář, chalupník ve Tmani
Franz Foltýn, kostelník ve Tmani
1) Povolení k ženění od představenstva obce Tmaňské
ze dne 24. října 1852 číslo 134.
2) Úmrtní list první manželky ve farní domácí úmrtní
matrice č. 5, list 189, zemřela 6. června 1850.
1) Povolení nevěsty od představenstva obce Popovice
ze dne 23. října 1852 číslo 45.
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2) Úmrtní list prvního manžela dle domácí farní úmrtní
matriky č. 5, list 199, zemřel dne 11. října 1850.
3) Oba ženich i nevěsta ve Tmaňské osadě narozeni a
v Tmaňském farním chrámu Páně pokřtěni.
Vše schováno ve farním archivu svazek 47, rok 1852,
číslo 9.

Datum sňatku

Dne 4. listopadu •
1883

•

•
Dne 25. října
1886

•

•

Dne 22. května
1899

•
•

•

•

1883, 1886, 1899
Ženich / nevěsta
Holeček Josef, slévač v huti Králodvorské,
bytem ve Tmani č. 19, syn Františka
Holečka, rolníka ve Tmani č.d. 19 a matky
Marie rodem Koláčkovy z Bykoše č.d. 53,
v hejtmanství Hořovickém, náboženství
katolické, 23 let, svobodný. Ženich narodil se
26. máje 1860.
Kimmelová Anna, dcera Kimmela Jana,
domkáře v Louníně č.d. 8, a matky Barbory,
rozené Lepšíkové z Velkých Mokropes č.d.
4, v hejtmanství Smíchovském v Pražsku,
náboženství katolické, 25 let, svobodná.
Oddával Dr. Kubát, farář. Nevěsta narodila
se dne 25. února 1858.
Kovařík František, dělník a domkář
v Berouně č.d. 86, vdovec po zemřelé
Kateřině, rozené Mužíkové z Bubovic č.d.
19, syn Josefa Kovaříka, rolníka z Vráže č.
29, a Kateřiny rozené Landové z Vráže č.
26, hejtmanství Hořovické, kraj Pražský,
náboženství katolického, 49 let, vdovec,
narozen 20. 11. 1838.
Bartoníčková Anna z Lounína č.d. 18, dcera
Josefa Bartoníčka, domkáře v Louníně č.d.
18 a Lidmily rozené Růžičkové z Louníně
č.d. 18, náboženství katolického, 27 let,
svobodná.
Oddávající kněz Josef Schneider, farář.
Kozler Ondřej, dělník ve Tmani č. 53, okres
Beroun, hejtmanství Hořovice, narozen 28.
6. 1875 v Libomyšli č. 1, okres i hejtmanství
Hořovice, syn † Ondřeje Kozlera, domkáře
ve Tmani č. 53, a Barbory, rozené Čiperové
ze Životic č. 30, okres Hořovice, náboženství
katolického, věk 23 a 10/12 let, svobodný.
Klobásová Josefa ze Suchomast č. 81,
okres Beroun, hejtmanství Hořovice,
narozená 24. 11. 1876, dcera † Václava
Klobásy, domkáře ze Suchomast č. 58, a
Anny, rozené Cajthamlové ze Suchomast č.
58, okres Beroun, hejtmanství Hořovice,
náboženství katolického, věk 23 let,
svobodná.
Oddávající kněz: Jiří Bayerle, farář.
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Svědci
Jan Jedlička, domkář
v Tmani č.d. 27

František Foltýn,
v Tmani domkář č. 14

Josef Franěk, rolník
z Trubína č.d. 3

Zelenka Josef, čeledín
v panském dvoře ve
Tmani č.d. 42

Kliment František,
dělník ze Suchomast
č. 29

Josef Macourek,
domkář z Tmaně č. 22

1920
Datum uzavření manželství
Ženich
Rodiště
Stav (zaměstnání)
Bydliště
Stáří
Jméno a příjmení rodičů
Nevěsta
Rodiště
Stav (zaměstnání)
Bydliště
Stáří
Jméno a příjmení rodičů
Svědci
Oddávající
Poznámka

Dne 10. dubna 1920
Antonín Slanec
Ohrazenice
Svobodný, dělník
Lounín
Narozen 11. 12. 1896
Matěj Slanec, dělník v Ohrazenicích, a Antonie rozená
Hostošová
Anna Marie Smržová
Zdice
svobodná
Zdice
Narozena 8. 9. 1899
Václav Smrž, kameník, Zdice, a Antonie rozená Rosolová
Marie Slancová v Louníně
Václav Slanec v Louníně
Karel Plavec, okresní hejtman
František Končel, okresní tajemník
Prohlášením písemným bez data dal otec Václav Smrž
nezletilé dceři Anně Marii své svolení ku sňatku

Na Silvestra před 90 lety se na Louníně poprvé rozsvítily elektrické žárovky
Před devadesáti lety v roce 1927 došlo na Louníně k významným událostem. Než se však
k nim dostaneme, je vhodné seznámit se s těmi obyčejnými, jaké přinášel sám život a jak
jsou zaznamenány v zápise lounínské kroniky.
Začněme od počasí. Leden byl mlhavý a deštivý. Ke konci měsíce mrzlo. V květnu ledoví
muži se ohlásili citelnými mrazy: z 11. na 12. května byl mráz -5 0C a z 12. na 13. května -2
0
C a střechy domů byly zasněženy. Letošní výhony ořechů pomrzly místy částečně, ba i
zcela. Sněhové přeháňky připomínaly počasí aprílové. Vcelku byl květen suchý a studený.
Žně byly dobré. Úroda slámy byla slabší, ale zrna bylo více, než roku loňského. Prostřední
žitný panák dal 12 kg, mandel pšenice i přes 40 kg zrna. Úroda vikve a bobů byla slabá.
Podzim byl příhodný, dobře se selo. V prosinci se objevil sníh, ale brzy roztál. Mrazy byly
prudké, i -23 0C, ale trvaly jenom krátkou dobu. Jinak bylo většinou sucho a bez sněhu.
Po stránce sociální byly poměry na Louníně stejné jako dříve. V obci zdejší mimo dvou
chudých byl pouze jeden nájemník, který bydlel v najatém bytě. Všichni ostatní bydleli
v budovách vlastních. V obecním domku používali obecního bytu pouze dva občané a
obecní hlídač s rodinou. Obec podporuje celkem čtyři chudé. Část občanů docházela za
prací do Králodvorských železáren a tamní cementárny, ostatní pracovali buď na svých
pozemcích, nebo vypomáhali místním hospodářům. V obci jsou dva hostince a jeden obchod
se smíšeným zbožím.
Poměry zdravotní byly celkem normální, jen v měsíci lednu se rozšířila chřipková epidemie.
Vlna nákazy nesla se opět od západu. Průběh nemoci byl lehký. Většina lidí chorobu
přechodila. Nemoc se projevovala silnou rýmou, zmalátnělostí těla a nechutí k jídlu.
Roku letošního narodily se v obci 2 dívky. Svateb toho roku nebylo. Všichni občané byli
národnosti československé. Velká většina byla náboženství československého, menší počet
se hlásil k náboženství římskokatolickému nebo byl bez vyznání.
Z obce byl na studiích jeden hoch. Byl to syn řídícího učitele František Zajíček, který studoval
na státním učitelském ústavu v Soběslavi.
Dne 15. května pořádány byly v hostinci Na Myslivně staročeské máje.
Majetek obce se v roce 1927 skládá z 15.41 ha lesů, z 18,76 ha rolí, z 17,51 ha pastvin a
obecního domku. Dluhů má obec 78.957,- Kč. Obecní rozpočet vykazuje v potřebě řádné
12.422 Kč, v úhradě řádné 11.913,- Kč, schodek 509,- Kč uhrazen bude 30% přirážkou
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k daním přímým a 48% přirážkou k daním činžovním. V potřebě mimořádné vykazuje
rozpočet 80.000 Kč, kterýžto obnos hradí se výpůjčkou.
První událostí, o které je třeba se zmínit, je neobvyklá forma průběhu voleb do obecního
zastupitelstva. Dneska bychom řekli, že volby obecní se konaly i nekonaly současně.
Nekonaly se pouze ve své klasické podobě. Občanstvo bez rozdílu stran se totiž v tomto
roce sjednotilo na společné kandidátce, tzn. občanské, kterou jednomyslně schválilo
písemným hlasováním dům od domu. Tato kandidátka všemi občany schválená zaslána byla
okresní správě politické, která takto zvolené členy obecního zastupitelstva nařídila vzít do
slibu. Byli to:
• Antonín Plátěnka, dělník;
• Josef Svoboda, rolník;
• Václav Houba, strojník;
• Karel Kalina, slevač;
• František Novák, rolník;
• Josef Sklenář, rolník;
• František Zikán, rolník;
• Antonín Stibal, dělník.
Slib vykonán dne 6. listopadu 1927. Týž den v ustavující schůzi zvolen starostou obce
Antonín Plátěnka a náměstkem jeho Josef Svoboda. Novým starostou byl převzat úřad až
dne 11. prosince s výhradou čtrnáctidenní lhůty potřebné k dodatečnému prozkoumání
obecních účtů. Toto prozkoumání konáno bylo v několika schůzích a bývalý starosta Josef
Roubal, kovář, byl stále vyzýván k opatření dokladů a konečnému vyjádření proti nejasným
položkám. Dle konečného vyúčtování shledalo obecní zastupitelstvo, že se obci nedostává
8.132 Kč, na kterýžto obnos jako úhradu složil otec bývalého starosty František Roubal, mistr
kovářský, obnos 5.000,- Kč „na schodek obecních účtů za rok 1925 – 1926 – 1927“ jak
v obecním protokolu poznamenáno. Obecní zastupitelstvo se usneslo vyhovět žádosti
bývalého starosty a povolilo mu zbytek schodku uhradit v měsíčních po sobě jdoucích
splátkách po 70,- Kč, kteréžto splátky byly sníženy na 40,- Kč.
A dostáváme se k události nejvýznamnější, která zásadním způsobem změnila kvalitu života
na Louníně. V obci se již jednalo několik roků o elektrizaci. Bylo konáno několik schůzí
informačních. V roce 1927 došlo konečně k realizaci podniku. Usneseno elektrizovat obecně
– tj. na náklad obce. Obec se přihlásila za člena elektrárenského svazu okresů
středočeských a složila předepsaný podíl. Během podzimu zadáno bylo svazem provedení
rozvodné sítě po obci firmě „Ves“ z Prahy. Nad obcí na č.kat. 63 vystavěn byl transformátor a
připojen k primární síti elektrárenského svazu okresů středočeských. Poprvé rozsvíceno na
Louníně bylo dne 31. prosince 1927. Elektrizace obce včetně podílu členského a přípojek
domovních stála 82.722,- Kč. Obnos tento byl kryt výpůjčkou u okresní hospodářské záložny
v Berouně a uhrazen bude jednak subvencí – o kterou bylo žádáno – jednak amortizací.
Až se budeme letos na Louníně na Silvestra připravovat na přivítání Nového roku 2018,
vzpomeňme si na toto významné kulaté výročí – neboť toho dne před devadesáti lety byla
zahájena doba trvající nepřetržitě do dnešní doby.

Ještě jednou o Koněpruských jeskyních
Minulý měsíc jsme si mohli v těchto místech přečíst příspěvek o Koněpruských jeskyních,
který byl otištěn v Rudém právu 16. května 1959. V tomto čísle se k tomuto tématu vrátíme
ještě jednou a navštívíme jeskyně s výpravou mladých vědeckých pracovníků v porovnání
s listopadovým příspěvkem v době ještě o čtyři roky dříve – v roce 1955.
V Koněpruské jeskyni2
Začalo to tím, že jednoho lednového rána vyjel od biologického ústavu Československé
akademie věd malý šedivý autobus a v něm desetičlenná výprava mladých vědeckých
pracovníků parazitologického oddělení ústavu. Směr cesty – Beroun. Konečný cíl – jeskyně
Zlatého koně v Koněprusích.
2

V Koněpruské jeskyni, Olga Svobodová, Rudé právo, 18. února 1955
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Tato třípatrová, dva kilometry dlouhá jeskyně – největší v Čechách – byla objevena dělníky
králodvorských cementáren při lámání kamene v koněpruském lomu v zimě 1950. Byly tu
nalezeny četné pozůstatky diluviálních zvířat, zbytky tří lidských koster, kamenné a kostěné
nástroje a jiné nesmírně cenné doklady o nejstarších dobách.
Autobus se s funěním vyšplhal po pahorkovité cestě až k dřevěné boudě v sousedství
jeskyně, která slouží kolektivu koněpruského výzkumu jako terénní laboratoř a pracovna.
Výpravu doprovází vedoucí koněpruské expedice archeolog František Prošek. Strávil tu ze
čtyř let výzkumných prací plný rok pod zemí a pohybuje se tedy v těžce schůdných, jílovitých
prostorách jeskyně, mezi zejícími propastmi a poházenými medvědími kostmi, se
samozřejmostí znalce.
Výprava se obléká do pracovních šatů a vysokých gumových bot, ale ku podivu svléká
svetry, přestože venku věje mrazivý vítr. V jeskyni je totiž příjemná, i když vlhká atmosféra se
stálou teplotou 9 stupňů nad nulou.
Za chvíli již všichni sestupují po železných žebřících do černé tmy 18 metrů pod zemí – do
středního patra jeskyně. Elektrické osvětlení, zavedené už takřka do všech prostor jeskyně,
je dnes zrovna porouchané a tak je třeba seznamovat se s tajemstvími hlubiny země jen při
světle ručních elektrických svítilen.
První, co upoutá, je množství krápníků, které visí v těžkých závěsech ze stropu, řítí se k zemi
v kamenných vodopádech a na některých místech vytvářejí překrásné kamenné růžice, které
jsou vskutku ojedinělým zjevem. Mezi krápníky jakoby vyrůstajícími ze země má jeden
podobu starce. Dívá se moudře vrásčitou tváří – má na to právo – je mu 12.000 let.
Bledé světlo dopadá na miniaturní, takřka pohádkové jezírko s kamennými lekníny a na
podivné, tak zvané excentrické krápníky, které rostou šikmo a vodorovně ze stěn jeskyně.
Zpředu, z prostory nazvané Zářijová jeskyně, se náhle ozvou zvuky jakéhosi hudebního
nástroje, to archeolog Prošek stojí u varhan“ – nejkrásnějšího krápníkového útvaru – a
tužkou vyťukává na čistě vykrystalizovaný zvučící vápenec neznámou melodii.
Výprava postupuje pomalu do hloubky a stane u jedné z propastí. Kdo máš závrať, odvrať
se! Je hluboká 32 metrů. Nad propastí je úzký komín, který ústí do horního patra, takzvané
Jeskyně loupežnické. Tam byly nalezeny zbytky středověké mincovny z XV. století. Výzkum
odhalil, že měděné mince tu byly dodatečně postříbřovány a že šlo tedy patrně o
padělatelskou dílnu.
Prohlídka jeskyněk nesmírně zajímavá, ale už je třeba pomýšlet na vlastní účel výpravy.
Zatím jsme ho neprozradili a sotva by ho někdo uhodl. Je to – chytání netopýrů (a za chvíli
se dozvíme, k čemu je expedice potřebuje). Visí tu zachyceni drápky u stopu a přezimují.
Sundáni opatrně dolů dlouhými tyčemi probouzejí se, rozčíleně piští a koušou drobnými
zoubky.
Teď mají všichni členové výpravy plné ruce práce. Ale nakonec je v bílých plátěných pytlících
uvězněno 40 netopýrů šesti různých druhů a expedice může nastoupit zpáteční cestu.
Výprava, kterou jsme doprovázeli do koněpruské jeskyně, je jen nepatrnou součástí
rozsáhlého výzkumu, prováděného systematicky po celé republice. Jeho účelem je objevovat
tak zvaná přírodní ohniska nákaz, tj. určité územní oblasti, kde se mezi zvířaty vyskytuje
některá „ohnisková choroba“. Původně zvířecí onemocnění může totiž za určitých okolností
přejít na člověka prostřednictvím přenašeče – hmyzu sajícího krev, klíštěte nebo některého
druhu roztočů.
Pozornost vědců je upřena zejména k místům, kde se počítá s určitým nahromaděním
obyvatelstva a kde je tedy třeba předem zajistit zdravotně nezávadné prostředí a vyloučit i
možnost nákazy ohniskovými chorobami. Pravidelně proto vyjíždějí na stavby nových
průmyslových závodů, sídlišť, do rekreačních středisek a postupně na celé území republiky
vědecké expedice sestavené z pracovníků různých vědních oborů. Zoologové opatřují
materiál, chytají myši, hraboše, krtky, ježky, netopýry, ptáky, zajíce, přesně je určují a
zkoumají způsob jejich života. Parazitologové vyšetřují ulovená zvířata, nemají-li vnější nebo
vnitřní parazity, virologové a bakteriologové odebírají zvířatům různé orgány a zjišťují
přítomnost choroboplodných virů nebo bakterií.
Objeví-li se někde ohnisko nákazy, upozorní se protiepidemická a hygienická služba
postižené oblasti, která učiní vše potřebné, aby se zabránilo přenosu nákazy z ohniska na
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člověka. Při prevenci před ohniskovými chorobami je zvláště důležité seznámit obyvatelstvo
s možnostmi ochrany před nákazou a neustále zvyšovat jeho hygienickou úroveň.
Výzkumem odkryli naši vědci již řadu ohnisek nákazy, zejména encefalitidy (zánětu mozku),
jejímž častým přenašečem bývají např. klíšťata.
A tak tedy i výprava do koněpruské jeskyně – na první pohled jen zajímavý výlet – měla
důležité poslání, jehož konečným cílem je péče o zdraví člověka.

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že ve
čtvrtek dne 9. listopadu 2017 zemřela po delší nemoci ve věku 90 let paní Libuše
Jankovská, rozená Zedníková. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili
v úzkém kruhu rodinném.
Čest její světlé památce!

I n f o r m a č n í
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v prosinci 2017 v obvyklém
termínu konat nebude, ale vánoční program je připraven.

Pozvánka na Vánoce 2017 do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavíků k návštěvě římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani o letošních
Vánocích, kde bude pro velké i malé připraven ve dnech 24. a 25. prosince 2017 zajímavý
program.
Na Štědrý den – v neděli dne 24. prosince 2017 bude kostel sv. Jiří otevřen dopoledne
od 10:00 do 11:30 hodin. Návštěvníci budou moci spatřit a obdivovat velký keramický
betlém a nebude chybět slavnostní vánoční výzdoba. Bude možno zazpívat si společně
v prostředí tmaňského chrámu koledu a na konec si odnést domů ke štědrovečerní večeři
betlémské světlo.
Budete se moci seznámit s tradicí dělení se u Štědrovečerní večeře oplatkem. Oplatek je
tenký bílý plátek – nekvašený chléb pečený z bílé mouky a vody bez dodání kvasnic, kterým
se vzájemně dělí křesťané shromáždění kolem Štědrovečerního stolu na začátku večeře. Je
symbolem smíření a odpuštění, znakem přátelství a lásky. Dělením se jím na začátku
Štědrovečerní večeře vyjadřujeme ochotu a vůli být spolu. Tradice lámání se oplatkem má
své kořeny v prvních stoletích křesťanství, i když tehdy ještě to nebylo spojeno s vánočním
obdobím. V dnešní době si bez tohoto zvyku nelze představit začátek Štědrovečerní večeře
v rodinách v Polsku, na Slovensku, v Itálii, na Litvě, v Bělorusku a na Ukrajině. V České
republice je tento zvyk rozšířen v některých částech Moravy.
V pondělí – 25. prosince 2017 – den narození Páně (Boží hod vánoční), v občanském
kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“ – se v kostele sv. Jiří uskuteční v 15:00 hodin
dnes již tradiční vánoční koncert berounského pěveckého sboru BONBON, který svými
písněmi nejen dobu vánoční připomene a podtrhne, ale také návštěvníky lidsky potěší a
rozjásá. Vstupné dobrovolné.
Přijďte zažít atmosféru opravdových Vánoc do kostela sv. Jiří ve Tmani!

Vánoční a novoroční přání občanům obce Tmaň
Vážení a milí přátelé! Přeji Vám, ať zakoušíte Boží blízkost nejen v době
vánočních svátků, ale také v každém dni nového roku 2018!
P. Zdisław Ciesielski, farář Římskokatolické farnosti Žebrá
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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 .
Z liturgického kalendáře církve římskokatolické
o Zdá se, že nic nového o prosincových svatých již nemůžeme říci – probrali jsme
svatého Mikuláše, několikrát po sobě jsme každoročně psali v tomto místě o
Vánocích. Zaměřme letos svoji pozornost na dva prosincové svaté, kterým jsme
dosud nevěnovali pozornost, ale jejich činy jsou zapsány nesmazatelným písmem
do historie církve římskokatolické a v souvislosti s tím si objasníme další odborné
termíny z této oblasti.
o Dne 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Svatý František
Xaverský (1506 – 1552) je spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova – jednoho
z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve založený
sv. Ignácem z Loyoly roku 1534. Svatý František byl katolickým misionářem, který
se pokoušel o evangelizaci obyvatel jižní a východní Asie. Je označovaný jako
apoštol Dálného východu. Nejznámějším členem jezuitského řádu dnešní doby je
současný papež František, v našich českých vodách to je teolog Tomáš Špidlík
(1919 – 2010).
o Dne 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Sv. Ambrož byl
latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně. Je považován za obratného
politika, který i díky svému vlivu na císaře Gratiana a Theodosia významně
napomohl vítězství nauky nikajského koncilu (svolal ho císař Konstantinos v roce
325 do maloasijského města Nikacia a jedná se o první ekumenický koncil –
shromáždění biskupů křesťanské církve) na Západě. Roku 1295 jej papež
Bonifác VIII jmenoval jako prvního učitele církve – to je titul udělovaný
římskokatolickou církví významným teologům a mystikům, jejichž učení i život
jsou dávány za vzor.
Každý druhý čtvrtek v měsíci se v příjemném prostředí Městské knihovny ve Zdicích
koná od 19:00 do 20:00 hodin BIBLICKÁ HODINA, během které farář Římskokatolické
farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje přítomné s výkladem vybraného oddílu
bible. Nejbližší biblická hodina zaměřená na knihy Starého zákona se koná ve čtvrtek
dne 14. prosince 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.

Slavnostní mše sv. u příležitosti 15. výročí zakončení opravy kostela sv. Jiří.
Sobota 28. října 2017 v den státního svátku – Den vzniku samostatného československého
státu před devětadevadesáti lety, se konala v katolickém kostele sv. Jiří ve Tmani slavnostní
mši sv. u příležitosti 15. výročí zakončení opravy tohoto kostela v říjnu 2002.
V jejím úvodu vystoupil berounský pěvecký sbor BONBON. Sbor byl založen 8. 1. 2007 Mgr.
Bohumilou Vokáčovou. V současné době má Bonbon 13 členů - 3 soprány, 3 alty, 3 tenory a
4 basy. Ve svém programu nabídl posluchačům ukázky ze svého repertoáru skladeb starých
mistrů, lidových i moderních písní, spirituálů a gospelů – zahájil Modlitbou Marty Kubišové a
na závěr zazněla česká státní hymna. Jejich vystoupení přítomní odměnili dlouhotrvajícím
potleskem. Mimo mimořádného hudebního zážitku si mohli návštěvníci odnést vzácný
suvenýr – běžně neprodejné cédečko nazvané Vánoce s Bonbonem s nahrávkami těchto
třinácti písní: 1. Poslouchejte, křesťané – česká koleda, 2. Nesem vám noviny – česká
koleda, 3. Půjdem spolu do Betléma – česká koleda, 4. Čas radosti, 5. Šťastné Vánoce, 6.
Stala se jest divná věc, 7. Co to znamená – česká koleda, 8. Do Betléma spěchejme – česká
koleda, 9. Tam v jeslích, 10. Vánoční rosička, 11. Vánoční pastorela, 12. Nový rok běží a 13.
Den přeslavný – česká koleda. A jsou zde ještě další detaily spojující tento hudební nosič
s Tmaní. Na titulní straně přebalu je překrásná fotografie kostela sv. Jiří zahaleného do
sněhové pokrývky a zvukový záznam skladeb č. 4, 6, 7 a 11 je z koncertu BONBONU
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v kostele sv. Jiří na Tmani dne 25. prosince 2014. Až si ho jeho šťastní majitelé budou v klidu
domova poslouchat, přijde společně s tóny písní do jejich pokoje i kousek atmosféry
tmaňského kostela.
Po vystoupení BONBONU představil kronikář obce pan Jaroslav Horáček přítomným cestu,
kterou bylo třeba absolvovat, než se mohl kostel sv. Jiří opět zazářit v celé své kráse.
Vážení přátelé! Milí hosté!
Začalo to vlastně nápadem instalovat na věži kostela hodiny. Vybraly se, ale zároveň vyplul
na povrch žalostný stav kostela jako celku. To už šlo do tuhého, neboť sehnat finance na
akci se zdálo nad lidské síly. Začalo se tedy jednat, nacházet kontakty a ejhle, věci dostaly
spád. Je nutno vyzdvihnout občany obce, kteří se aktivně podíleli svými sbírkami. Pomoc
přišla i od sponzorů, kterými byli akciová společnost Velkolom Čertovy schody, Vápenka
Čertovy schody a.s. a akciová společnost Českomoravský cement. Kostel sv. Jiří ve Tmani
je jednolodní kostel s obdélníkovým presbytářem a s hranolovou věží v ose západního
průčelí. Stávající kostel byl vystavěn v polovině 18. století. Z původní, tj. pozdně barokní
novostavby je dochována především hmota kostela – obvodové zdivo hlavní lodě, presbytáře
a západní věže. Na ní se pak zachovalo i původní ztvárnění okenních ostění a stopy po
původní barevnosti. Původní je v ní i zvonová stolice s přímou datací 1756. Kostel následně
prošel klasicistními úpravami v letech 1852 a 1891, jejichž výsledkem je stávající vzhled.
Upraven byl především interiér hlavní lodě a presbytáře. Vnější vzhled kostela byl
poznamenán osazením stávajících oken se zakončením stlačeným obloukem a přístavky
sakristie, kaple a východní hrobky rodiny Noltschovy s kryptou, ve které je pochováno šest
posledních majitelů tmaňského panství. Kolem roku 1898 byly péčí a nákladem pánů Dr.
Emanuela Trmala, rytíře z Toušic, a Josefa Trmala z Prahy, přeloženy a zazděny do
obvodového zdiva uvnitř kostela náhrobní kameny majitelů panství Trmalů z Toušic, Tmaně,
Losů a Svárova, které byly původně umístěny na místním hřbitově. Většina náhrobků je z 16.
století, nejstarší je z roku 1488.
Celková oprava byla rozdělena do dvouletého období v letech 2001 a 2002. Zahrnovala
výměnu střešních krytiny a obnovu vnějšího pláště. Krytiny byly vyměněny na všech částech
zastřešení kostela. To bylo podmíněno sanací či asanací narušených nosných konstrukcí
krovů. Nejzávažnější, nebojím se použít slova přímo havarijní, byla přitom situace u
konstrukce krovu věže, kde v důsledku rozšíření dřevomorky domácí došlo k rozpadu
prakticky celého základového roštu krovu. Další havarijnímu stavu se blížící, byla část
konstrukce hlavního krovu nad presbytářem. Zde bylo příčinou tohoto stavu extrémní
rozšíření dřevokazného hmyzu – tesaříka krovového. Narušení dřevěných prvků krovu zde
dosáhlo takové míry, že tato část krovu, včetně vložené konstrukce sanktusové věžičky,
musela být snesena a nahrazena tvarově shodnou kopií. Ve zbývající části hlavního krovu
byla sanována pouze jeho jednotlivá narušení. Zastřešení hlavní lodě, presbytáře a bočních
přístavků bylo zakryto dvojitou taškovou krytinou na husté laťování. Jehlancová střecha
věže, sanktusová věžička a horní část mansardové střechy východního přístavku byly
opatřeny hladkou krytinou z měděného plechu, dolní části mansardové střechy přístavku pak
jednoduchou taškovou krytinou. Z vnějšího pláště byly odstraněny všechny vzhledově a
technicky nevhodné omítky. Obnova vnějšího pláště včetně jeho barevnosti vychází
z rozpoznatelných stop původního barokního stavu. Současně byla provedena na náklady
obce oprava hřbitovní zdi a osazení věže hodinami s ciferníkem na severní, jižní a západní
straně věže. Opravu kostela sv. Jiří prováděla stavební společnost MAX z Buštěhradu.
Práce na opravě kostela sv. Jiří vyvrcholily při tmaňském posvícení v neděli 27. října 2002.
Slavnostní mši sv. celebroval biskup církve římskokatolické Jaroslav Škarvada. V kostele se
v 11:00 hodin shromáždili zástupci sponzorů, starostové z okolních obcí, zástupci státního
orgánů, hosté, členové zastupitelstva obce, věřící i občané naší obce a jejich počet přesáhl
stovku.
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Kostel sv. Jiří se vyloupl do krásy, když dostal novou střešní
krytinu, vyměnily se trámy, osadila nová žaluziová okna ve věži kostela a udělaly potřebné
omítky. Dominanta obce i celého okolí byla zachráněna.
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Poté následovala mše sv., kterou celebroval P. Zdzisław Ciesielski – farář Římskokatolické
farnosti Žebrák, kam spadá i tmaňský kostel sv. Jiří, za hudebního doprovodu v podání pana
Josefa Jonáše, jáhna ze Zdic.
Nechť kostel sv. Jiří dobře slouží svému účelu a je po další desetiletí dobrou vizitkou
naší obce Tmaně, kterou jsme my zanechali příštím generacím.
Myslivecký spolek HORA Tmaň
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků a Chodouně na

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná v Kulturním domě ve Tmani v sobotu dne 13. ledna 2018 od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina ÚŽAS. Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí!
Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek v den konání plesu od 9:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Šťastný nový rok 2018 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve všechny do sboru
Jiřího z Poděbrad
• Úterý 5. prosince 2017 – 17:00 hodin – ZAZPÍVEJ S ANDĚLEM ... MIKULÁŠOVI.
• Sobota 16. prosince 2017 – 17.00 – 18.00 hodin – VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
NOTIČEK VE TMANI. Dětská lidová muzika Notičky je soubor, ve kterém hraje, zpívá a
tančí na pětačtyřicet muzikantů ve věku od 3 do 17 let, zabývá především folklórem
středních a jihozápadních Čech a Chodska. Vánoční koncerty v provedení malých
muzikantů patří mezi nezapomenutelné zážitky a jsou pohlazením po duši v době
Adventu.
• Neděle 24. prosince 2017 – Štědrý den: v 14:00 hodin se koná VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
RODIČŮ S DĚTMI.
• Bohoslužby:
o Neděle 10. prosince 2017 v 17:00 hodin.

V neděli dne 24. prosince 2017 ve 24:00 hodin se koná
tradiční půlnoční bohoslužba.
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
přeje všem požehnaný Advent a pokojné vánoční svátky!
Lásku a Světlo každému Srdci!
•

o Pondělí dne 1. ledna 2018 v 15:00 hodin – Nový rok – Jména Ježíš.
Dětské centrum SVĚTLUŠKY při CČSH ve Tmani se představí ve Vánoční hře a zpívání
s Anetou Špačkovou: v okolních obcích
o v sobotu dne 2. prosince 2017 v 18:15 hodin ve Všeradicích;
o v neděli dne 3. prosince 2017 v 14:00 hodin na Karlštejně;
o v neděli dne 10. prosince 2017 v 14:00 hodin na Husově náměstí v Berouně.

Děti z Dětského centra SVĚTLUŠKY při CČSH ve Tmani přejí všem
hravé a pohodové Vánoce se spoustou světýlek v rozzářených očích i srdcích.
„Hrajme si co nejvíc a buďme všichni na chvilku dětmi. S nimi společně prožijeme
tajemno Vánoc - má tajemství i jemnost, zabalí nás všechny do měkké náruče a my se
rozsvítíme pocitem, že se v nás narozením Ježíše obrodilo dobro a láska. O to světlo
pečujme a posílejme ho dál.“
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Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude do 22. prosince 2017 otevřeno v pátek od 9:00 do 16:00
hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v pondělí – čtvrtek a v neděli bude
zavřeno – toto omezení se nevztahuje na prodej vánočních stromků. Od 23. do 31.
prosince 2017 bude zavřeno.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce, truhlíky,
květináče, mísy, vánoční dekorace, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
V naší nabídce máme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice,
králíky apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků na Sovíně (za rybníkem směr Chodouň) bude probíhat
jako každý rok denně od úterý 5. prosince 2017 do pátku 22. prosince 2017
v době od 8:00 do 16:00 hodin.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Blíží se ke svému závěru další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se pečlivě
připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim zákazníkům některé
novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a na výše uvedených našich
webových stránkách.
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví Tmaň
v roce 2017 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2018!

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v prosinci 2017 a 1. ledna 2018 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

2.+3.12.2017

MUDr. Denis Kirichenko
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk, Komárov
MUDr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Aliaksandr Muzychka
Beroun, Plzeňská32/22
MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Antonín Spal
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Ekaterina Rumovskaya
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Jitka Šedivá
Beroun, Talichova 825
MUDr. Markéta Šedivá
Beroun, Wagnerovo nám. 1541
MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Wagnerovo nám. 1541

727 836 818

9.+10.12.2017
16.+17.12.2017
23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.+28.12.2017
29.+30.12.2017
31.12.2017
1.1.2018
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311 572 389
311 685 674
608 711 181
727 836 818
311 559 813
311 512 119
311 513 313
311 624 375
311 612 291
311 611 241

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Tenisový turnaj žactva
Tenisová škola Radost a TJ VČS Tmaň uspořádala tenisový turnaj žactva u příležitosti 30.
výročí vzniku tenisového oddílu ve Tmani. Turnaj se uskutečnil v sobotu 14. října 2017 od 9
hodin na tenisových kurtech ve Tmani. Účastníci byli v turnaj rozděleni do těchto kategorií:
MINI Tenis do 9 let, MINI Tenis do 11 let, BABY Tenis a mladší žáci. Turnaje se zúčastnilo
15 dětí (9 chlapců 6 děvčat). Byly mezi nimi jak tenisové naděje ze Tmaně, tak i okolí, které
pravidelně trénují v tenisové škole Radost ve Tmani. Zápasy měly velmi dobrou úroveň a
hrál se líbivý a urputný tenis, který pohladil oko tenisové diváka. Ti nejlepší si z turnaje
odnesli poháry. Vítězové tenisového turnaje v jednotlivých kategoriích:
• MINI Tenis do 9 let - Pavel Pavlásek;
• MINI Tenis do 11 let – Jakub Navrátil;
• BABY Tenis - Jakub Navrátil;
• Mladší žáci – David Streit.

Stará garda tmaňských fotbalistů v akci
Dva měsíce od konce srpna do konce října bylo náročné období pro fotbalisty Staré gardy
VČS Tmaň. Vítězně absolvovali turnaj v Novém Jáchymově a sehráli dva zápasy se Starou
gardou Chodouň – nejprve o posvícení u nich a odveta se konala o posvícení u nás ve
Tmani.
Vítězství na turnaji starých gard nad 35 let v Novém Jáchymově
V sobotu 26. srpna 2017 se uskutečnil na hřišti v Novém Jáchymově turnaj starých gard
hráčů nad 35 let za účasti mužstev z Tmaně, Nového Jáchymova „A“, Nového Jáchymova
„B“ a SK Policie České Budějovice.
Výsledky jednotlivých zápasů:
• Nový Jáchymov „A“ – Tmaň 0:3 (0:2). Jistotou obranu a s přehledem hrající zálohu
doplnili brankami střelecky disponovaní Frydrych 2x a Štolba z penalty.
• SK Policie České Budějovice – Nový Jáchymov „B“ 3:1 (1:0). Domácí béčko statečně
vzdorovalo, ale Budějovice hrály velmi jistě a zaslouženě vyhrály.
• Nový Jáchymov „A“ – Č. Budějovice 2:5 (1:2). Rozehrané Budějovice hrály opět
s přehledem a účelně využily nabídnuté šance.
• Tmaň – Nový Jáchymov „B“ 5:1 (3:1). Od první minuty jsme soupeře přehrávali a stříleli
pěkné góly. Ve druhé půli jsme poziční hrou udrželi unaveného soupeře mimo dostřel
naší brány. Góly Štolba 2x, Stuna, Pick, Jungwirth D.
• Nový Jáchymov „A“ – Nový Jáchymov „B“ 3:2 (1:1). Pravá bitva se snahou o vítězství a
získání 3. místa, které v závěru urval A tým!
• SK Policie České Budějovice – Tmaň 1:5 (1:3). Celý turnaj v 11 hráčích velel kontrolovat
míč, nespěchat a využít každou chybu soupeře. Poziční hra opět na jedničku. Soupeřovi
střelci dostali jen minimum příležitostí k ohrožení brány. Ofenzivní hráči Štolba 2x a
Lukeš 3x využili kombinační schopnosti zbytku týmu ke vstřelení pěti branek.
Sestava SG Tmaň: Juppa Lukáš v bráně, Jungwirt D., Tlach Zdeněk, Svoboda Petr, Duchoň
Petr, Zikmund Jan, Pelikán Jirka, Stuna Zdeněk, Pick Míla, Štolba Radek, výpomoc
z Jáchymova Frydrych Tomáš, ve druhé zápase Krumhanzl Karel a v posledním zápase tým
doplnil Lukeš David.
Hodnocení hry SG Tmaň: Jistá obrana, spolehlivě pracující záloha a střelecky disponovaní
ofenzivní hráči. Bohužel díky dovoleným dorazilo 9 hráčů gardy Tmaň. Každý hráč, který tým
doplnil, naprosto zapadl do herního pojetí a všichni hráči měli radost z předvedené hry.
Pohár za první místo je tak zaslouženě ve Tmani.
Konečná tabulka turnaje:

20

1.
2.
3.
4.

Tmaň
SK Policie Č. Budějovice
Nový Jáchymov „A“
Nový Jáchymov „B“

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

13:2
9:8
5:10
4:11

9
6
3
0

Fotbalové utkání starých gard Chodouně a Tmaně o chodovském posvícení
V sobotu 17. září 2017 se uskutečnilo na hřišti v Chodouni u příležitosti tamního posvícení
fotbalové utkání starých gard hráčů nad 35 let Chodouně a Tmaně. Tmaňští nastoupili ve
složení: v bráně Spivák Jan, obrana – Fiala Miroslav, Piskáček Míra, Motyka Václav, Duchoň
Petr, záloha: Zdeněk Stuna, Malík Slávek, Laně Jindra, Svoboda Sláva, doplněno dvěma
hráči Chodouně.
Domluva byla jasná – pobavit sebe a diváky fotbalem, konečné skóre 10:8 pro domácí o tom
jasně hovoří. Zápas měl několik probíhajících zvratů – nejprve jsme do utkání vstoupili velmi
aktivně a zejména Zdeněk Stuna na hřišti dirigoval hru a pohledné útoky, které jsme bohužel
nezakončili, tolik zahozených šancí se jen tak nevidí! A tak se skóre měnilo jak příliv na moři,
ale rozhodčí měl přehled. Na začátku druhé půle musel odstoupit Spivák Jan a do brány
zaskočil z pole Malík. Po srovnání z 6:8 na 8:8 jsme mysleli na vítězství, ale domácí dvakrát
udeřili a navíc na posvícení má vyhrát domácí … Škoda jenom, že tmaňských hráčů se sešlo
na hřišti jenom devět, ale po vzájemné dohodě je v rámci dobrých přátelských vztahů doplnili
dva místní hráči. Fotbalistům obou týmů patří poděkování za předvedený výkon, který se
musel líbit přítomným divákům.
Fotbalové utkání starých gard Tmaně a Chodouně o tmaňském posvícení
U příležitosti tmaňského posvícení v sobotu dne 28. října 2017 oplatili fotbalisté staré gardy
Chodouně návštěvu tmaňským fotbalistům a obě mužstva sehrála odvetné přátelské utkání.
Zápas byl pojat jako oslava padesátých narozenin dlouholeté tmaňské brankářské jedničky
Antonína Kimla, který před zápasem obdržel dary od spoluhráčů ze staré gardy Tmaně,
Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň a od přítomných fotbalistů Chodouně.
Fotbalisté Staré gardy Tmaň nastoupili ve složení: v bráně Kiml Antonín, obrana – Svoboda
Sláva, Svoboda Petr, Fiala Miroslav, Duchoň Petr – Malík Slávek, David Míla, Svoboda
Ondřej, Frühling Jaromír, Pelikán Jiří, Zikmund, Motyka Zdeněk.
Utkání mělo oproti tomu v Chodouni úplně jiný průběh – soupeř byl běhavější (mladší), ale
od toho je stará garda! Tam rozhodují zkušenosti … Po půli bez branek – vynikali oba stopeři
domácí Petr Svoboda a hostující Míla Ježek, ale nejvíc byli v pozornosti oslavenec Tonda
Kiml a Radek Štolba jako neprůstřelní brankáři. Na začátku druhé půle hosté udeřili – po
Kimlově parádě jsme nedokázali uklidit míč z vápna a po otočce šli hosté do vedení 0:1 –
konečně si oba týmy vzpomněli na chodouňský zápas a hrálo se nahoru dolů. Během 15
posledních minut oba týmy předvedly několik výpadů – na horní bráně u kabin pružný panter
Tonda Kiml několikrát chytil i nemožné. Na dolní bráně krásný pas za obranu Ondra
Svoboda ještě v pádu hlavou těsně minul tyč, Jirka Pelikán ale hlavou srovnal do šibenice
1:1, na 2:1 Sláva Svoboda vrátil vyražený míč do sítě. Na 3:1 Jirka Pelikán nádherným
volejem z 12 metrů napnul síť! Obě zálohy dřely a ještě několik šancí bylo zmařeno – Tonda
Kiml zastavil dlaní narážečku v malém vápně – a tři brejky zahodili domácí jdouce ve dvou –
třech na brankáře hostí Radka Štolbu lobem přestřelili branku.
Obě mužstva předvedla výkon, který potěšil početnou diváckou návštěvu, nejdůležitější však
bylo, že jim i sobě ukázali, že v nich i přes „sportovní důchodový věk“ stále něco
z fotbalového umění zůstalo. A hlavně každý, kdo nastoupil na hřišti, kdo pomohl v zázemí,
dal i nezapomenutelný dárek oslavenci Tondovi Kimlovi.
•

Fotbalisté VČS Tmaň mají před sebou ještě jeden odložený zápas
1. kolo – neděle 27. srpna 2017 – 17:00 hodin – Liteň – Tmaň 1:4 (1:3), branky: 13.
Haas Radek, 26. Fišer Ladislav, 43. Hora Martin, 89. Haas Radek, rozhodčí zápasu
Králík Petr, žlutá karta: 56. Kincl Michael, 30 diváků.
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Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Hora Martin, Foltýn Jan, Sulík Jakub, Kroka Patrik,
Večeřa Jakub (77. Fiala Lukáš), Fišer Ladislav, Rys Josef – kapitán (86. Frühling
Jaromír), Překlasa David (64. Svoboda Ondřej), Haas Radek, Kincl Michael; náhradníci:
Svoboda Ondřej, Frühling Jaromír, Zikmund Jan, Fiala Lukáš.
Další zápasy 1. kola: Újezd B – Vižina 5:3, Chyňava B – Zadní Třebáň 1:4, Srbsko –
Chrustenice 3:2, Vysoký Újezd – Tetín B 7:0, Zdejcina – Zdice B 2:2.
2. kolo – sobota 2. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chyňava B 5:1 (3:1), branky: 28.
Fiala Miroslav, 38. Kincl Michael, 47. Haas Radek, 65. Kincl Michael, 89. Rys Josef,
rozhodčí zápasu Vodička Ladislav, žlutá karta: 62. Halák Roman, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Fiala Miroslav (85. Svoboda Stanislav), Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Halák
Roman (78. Šlégr David), Fiala Lukáš, Kincl Michael; náhradníci Svoboda Stanislav,
Šlégr David, Frühling Jaromír.
Další zápasy 2. kola: Vižina – Liteň 10:0, Zadní Třebáň – Srbsko 5:1, Chodouň – Újezd B
3:2, Zdejcina – Vysoký Újezd 0:5, Tetín B – Chrustenice 1:2.
3. kolo – neděle 10. září 2017 – 17:00 hodin – Srbsko – Tmaň 5:3 (3:1), branky: 26.
Kincl Michael, 51. Rys Josef, 77. Foltýn Jan, rozhodčí zápasu Špivák Radek, 30 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Fiala Lukáš, Kincl Michael, Večeřa Jakub, Hora
Martin, náhradníci: Frühling Jaromír, Šlégr David, Svoboda Stanislav, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 3. kola: Chrustenice – Zadní Třebáň 0:5, Újezd B – Zdice B 1:1, Liteň –
Chodouň 2:5, Chyňava B – Vižina 2:2, Zdejcina – Tetín B 1:3.
4. kolo – sobota 16. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1), branky: 5.
Kincl Michael, 33. Překlasa David, 35. Haas Radek, 40. Haas Radek, 52. Fišer Ladislav,
57. Překlasa David, 68. Hora Martin, 72 Fišer Ladislav, 81. Kincl Michael, rozhodčí
zápasu Sekerka Pavel, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík Jakub,
Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Fišer Ladislav, Kincl Michael, Halák Roman, Překlasa
David 58. Hora Martin); náhradníci: Svoboda Stanislav, Svoboda Ondřej, Fiala Lukáš,
Hora Martin.
Další zápasy 4. kola: Vižina – Srbsko 0:0, Chodouň – Chyňava B 4:3, Zdice B – Liteň 5:0,
Vysoký Újezd – Újezd B 3:3, Tetín B – Zadní Třebáň 1:6.
5. kolo – sobota 23. září 2017 – 16:30 hodin – Zadní Třebáň – Tmaň 2:0 (0:0), žlutá
karta: 40. Tlach Zdeněk, 65. Rys Josef, 85. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Chvátal
Vladimír, 60 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Zikmund Jan (46. Fiala Miroslav), Tlach Zdeněk,
Haas Radek, Hora Martin, Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Kroka Patrik, Rys Josef –
kapitán, Halák Roman, Kincl Michael; náhradníci: Svoboda Stanislav, Foltýn Jan, Fiala
Miroslav, Svoboda Ondřej, Frühling Jaromír.
Další zápasy 5. kola: Újezd B – Zdejcina 2:1, Chrustenice – Vižina 0:5, Liteň – Vysoký
Újezd 1:8, Chyňava B – Zdice B 5:3, Srbsko – Chodouň 5:2.
6. kolo – neděle 1. října 2017 – 16:00 hodin – Tetín B – Tmaň 1:3 (0:2), branky: 30. Kincl
Michael, 42. Fiala Lukáš, 87. Kincl Michael, žlutá karta: 82. Nový Stanislav, 86. Hrubý
Lukáš, rozhodčí zápasu Červenka Martin, 50 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík
Jakub, Rys Josef – kapitán (77. Nový Stanislav), Kroka Patrik (85. Hrubý Lukáš), Fišer
Ladislav, Halák Roman (26. Večeřa Jakub), Kincl Michal, Fiala Lukáš; náhradníci: Nový
Stanislav, Hrubý Lukáš, Svoboda Stanislav, Foltýn Jan, Večeřa Jakub, Překlasa David.
Další zápasy 6. kola: Vižina – Zadní Třebáň 0:1, Zdice B – Srbsko 6:1, Chodouň –
Chrustenice 8:1, Vysoký Újezd – Chyňava B 2:2, Zdejcina – Liteň 6:2.
7. kolo – sobota 7. října 2017 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina 2:0 (2:0), branky: 20. Kroka
Patrik, 25. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 40 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav (62. Večeřa Jakub), Hora Martin, Haas
Radek, Sulík Jakub (86. Hrubý Lukáš), Fiala Miroslav, Rys Josef – kapitán (78. Halák
Roman), Fišer Ladislav (89. Svoboda Ondřej), Kroka Patrik (46. Překlasa David), Kincl
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Michael, Fiala Lukáš; náhradníci: Halák Roman, Hrubý Lukáš, Svoboda Stanislav,
Večeřa Jakub, Překlasa David, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 7. kola: Chrustenice – Zdice B 1:3, Zadní Třebáň – Chodouň 5:0, Újezd B –
Tetín B 6:0, Chyňava B – Zdejcina 2:3, Srbsko – Vysoký Újezd 5:1.
• 8. kolo – neděle 15. října 2017 – 10:15 hodin – Chodouň – Tmaň 0:4 (0:2), branky: 33.
Kincl Michael, 41. Rys Josef, 59. Fiala Lukáš, 81. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu
Červenka Martin, delegát Gall Jiří, žlutá karta: 83. Nový Stanislav, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík Jakub,
Fiala Miroslav, Rys Josef – kapitán, Překlasa David (65. Halák Roman), Kroka Patrik (71.
Večeřa Jakub), Kincl Michael, Fiala Lukáš; náhradníci: Halák Roman, Svoboda Stanislav,
Večeřa Jakub, Foltýn Jan, Frühling Jaromír.
Další zápasy 8. kola: Zdice B – Zadní Třebáň 3:2, Újezd B – Liteň 8:0, Vysoký Újezd –
Chrustenice 3:3, Zdejcina – Srbsko 3:1, Tetín B – Vižina 0:3.
• 9. kolo – sobota 21. října 2017 – 12:30 hodin – Tmaň – Zdice B 2:0 (0:0), branky: 50.
Rys Josef, 70. Kincl Michael, rozhodčí zápasu Špivák Radek, žlutá karta: 17., 77. Fišer
Ladislav, 26. Kincl Michael, červená karta: 77. Fišer Ladislav, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Nový Stanislav, Hora Martin, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Halák Roman (50. Fiala Lukáš), Rys Josef – kapitán, Fišer Ladislav, Hrubý Lukáš,
Kincl Michael, Haas Radek; náhradníci: Svoboda Stanislav, Večeřa Jakub, Foltýn Jan,
Frühling Jaromír, Šlégr David, Fiala Lukáš, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 9. kola: Vižina – Chodouň 3:1, Chrustenice – Zdejcina 2:2, Zadní Třebáň –
Vysoký Újezd 0:2, Liteň – Tetín B 4:4, Chyňava B – Újezd B 0:4.
• 10. kolo – sobota 25. listopadu 2017 – 13:00 hodin – Vysoký Újezd – Tmaň.
Další zápasy 10. kola: Zdice B – Vižina 0:0, Újezd B – Srbsko 6:0, Liteň – Chyňava B 1:3,
Zdejcina – Zadní Třebáň 0:1, Tetín B – Chodouň 0:7.
• 11. kolo – sobota 4. listopadu 2017 – 11:00 hodin – Tmaň – Zdejcina 7:1 (0:1), branky:
31. Kroka Patrik – vlastní, 53. Rys Josef, 55. Kincl Michael, 58. Hrubý Lukáš – pokutový
kop, 59. Fiala Lukáš, 61. Kincl Michael, 64. Fiala Lukáš, 76. Fiala Lukáš; žlutá karta: 73.
Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu: Krupa Jiří, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav, Haas Radek, Hora Martin (68. Foltýn
Jan), Sulík Jakub, Fiala Miroslav, Kroka Patrik – kapitán, Kincl Michael, Překlasa David
(46. Hrubý Lukáš), Večeřa Jakub (46. Rys Josef), Fiala Lukáš; náhradníci: Foltýn Jan,
Frühling Jaromír, Hrubý Lukáš, Halák Roman, Svoboda Ondřej, Rys Josef.
Další zápasy 11. kola: Vižina – Vysoký Újezd 2:1, Chrustenice – Újezd B 0:8, Chodouň –
Zdice B 2:3, Chyňava B – Tetín B 2:1, Srbsko – Liteň 7:2.
• 12. kolo – sobota 11. listopadu 2017 – Tmaň volno. Další zápasy 12. kola: Újezd B –
Zadní Třebáň 2:1, Liteň – Chrustenice 2:1, Chyňava B – Srbsko 1:1, Tetín B – Zdice B
1:5, Vysoký Újezd – Chodouň 4:1, Zdejcina – Vižina 1:2.
• 13. kolo – sobota 18. listopadu 2017 – Tmaň – Újezd B 2:3 (1:2), branky: 12. Kincl
Michael, 55. Foltýn Jan, žlutá karta: 60. Foltýn Jan, rozhodčí zápasu Červenka Martin, 70
diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David (46. Šlégr David), Nový Stanislav, Haas Radek,
Foltýn Jan (74. Halák Roman), Sulík Jakub, Večeřa Jakub, Rys Josef – kapitán, Hora
Martin, Kroka Patrik, Fiala Lukáš, Kincl Michael; náhradníci: Frühling Jaromír, Halák
Roman, Svoboda Ondřej, Šlégr David, Svoboda Stanislav.
Další zápasy 13. kola: Chrustenice – Chyňava B 1:4, Zadní Třebáň – Liteň 4:1, Zdice B –
Vysoký Újezd 1:2, Chodouň – Zdejcina, Srbsko – Tetín B.
• Poslední zápas podzimní části IV. A třídy ročníku 2017 / 2018 – odložený zápas 10.
kola Vysoký Újezd - Tmaň – sehrají naši fotbalisté v sobotu 25. listopadu 2017 v
13:00 hodin ve Vysokém Újezdě.
Fotbalisté TJ VČS Tmaň děkují svým příznivcům za podporu při zápasech na domácím
hřišti v podzimní sezóně ročníku 2017 / 2018 ve IV. A třídě a přejí jim a jejich rodinám
pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a životní spokojenosti
v Novém roce 2018!
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Klidné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví, štěstí a osobních
úspěchů v Novém roce 2018
přejí všem občanům
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků
členové zastupitelstva obce a jeho komisí,
pracovnice Obecního úřadu Tmaň
a redakční kolektiv OBZORU!
Děkujeme občanům za jejich důvěru a spolupráci.
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. prosince 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.
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