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Pozvánka na XII. tmaňský dobročinný ples
Obecní úřad ve Tmani a společenské organizace působící v obci – Myslivecké sdružení
HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovná jednota VČS Tmaň srdečně
zvou občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na

XII. tmaňský
dobročinný ples

,

který se koná v sobotu 22. března
v Kulturním domě ve Tmani.
Začátek ve 20,00 hodin.

2014

Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola.
Cíl této akce se od samého vzniku myšlenky pořádat tuto společenskou událost nemění –
stejně jako v minulých letech chceme získat peníze pro potřeby příspěvkové organizace naší
obce – Základní školy a Mateřské školy Tmaň, která je následně použije na nákup učebnic a
pomůcek pro žáky základní školy a hraček a her pro mateřskou školu a školní družinu. Rada
obce a pořadatelské organizace se obracejí na všechny občany a podnikatelské
subjekty působící ve Tmani se žádostí o podporu této akce formou zakoupení
vstupenek, věnováním věcných darů do tomboly nebo jakýmkoliv finančním darem.
Každý, kdo se touto formou zapojí do pořádání XII. tmaňského dobročinného plesu přispěje
na dobrou věc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Péče o školu má ve Tmani tradici
Akce na podporu školy ve Tmani ze strany vedení obce i samotných občanů mají dlouhou
tradici a pořádání tmaňských dobročinných plesů je pouze jejím přirozeným pokračováním
v současnosti. Vzpomeňme třeba na dlouholeté spory s majitelem tmaňského velkostatku
Františkem Nolčem, jenž byl sice patronem školy, přesto však školství ve Tmani moc nepřál.
Jednalo se tehdy o problémy související s výstavbou nové školní budovy před 130 lety, když
původní stará budova školy již neměla potřebné prostory pro počet dětí, které ji
navštěvovaly. Tyto události si v průběhu letošního roku v souvislosti s tímto výročím určitě
ještě připomeneme. Obraťme dnes naši pozornost na jinou událost, která není sice tak
pompézní, jako bylo otevření nové školy a doposud stála tak trochu stranou zájmu. A nebýt
příspěvku na stránkách regionálního týdeníku Stráž Podbrdska1 asi by povídání o tom, jak se
ve škole vařila polévka pro děti, úspěšně upadlo v zapomnění.
Loňské rozdávání polévek se osvědčilo. V zimním období školního roku 1935 – 1936 bylo
rozdáno během 74 dní 4246 porcí polévek. Vařilo se pětkrát týdně. Průměrná denní
návštěva činila 57 dítek. Děti rády chodily. Se zářícíma očima snědlo každé svou porci,
některé i porce dvě, ano i tři. Všechny se těšily, až se svým hrnečkem nebo talířkem, které si
z domova přinesly, zasednou za stůl nebo v lavici. Školní kuchyně je prostorná místnost,
bývala to třída. Dnes je pracovnou dívek a školní kuchyní, neboť místní školní rada ji vybavila
veškerým potřebným nádobím. Nedaleko stolokrbu je úhledný příborník, naplněný nádobím.
I velký hrnec pro vaření polévek byl zakoupen. Otop dává místní školní rada. V lavicích,
v hodinách dívčích ručních prací, dívky pletou, háčkují nebo šijí a na střihačském stole
připravují střihy. Za tento stůl, 5 m dlouhý a 1 m široký, zasedají dítky k jídlu. Židle zapůjčila
místní osvětová komise. Letos jsme se připravili lépe, než roku loňského. Říjnová sbírka
překvapila. Lidé rádi dávali. Dávali všichni podle svých sil. Dávali rolníci, dávali dělníci i
domkáři. Zmizelo politické rozvrstvení tam, kde je spojovala láska k dítěti. Za to pochopení a
za tu lásku k dětem platí náš upřímný dík! Sbírku provedli žáci sami. Putovali dům od domu.
Předkládali sběrací arch s krátkým provoláním: „Občané! Ve škole se budou vařit polévky
jako roku loňského. Proto vás prosíme, přispějte něčím (brambory, moukou, omastkem
apod.). Za všechno děkujeme!“ Během týdne bylo sebráno ve Tmani, Louníně a Málkově
955 kg brambor, 48 kg mouky, 18 kg hrachu, 2 kg sádla, 1 kg másla, 11 vajec, 1 kg krupek a
hotově Kč 151,-, kterážto částka darem divadelního spolku Jiskra vzrostla o 70,- Kč a
příspěvkem ze školní besídky o 50,- Kč na 271,- Kč. Polévku dáváme nejen dětem
nezaměstnaných, ale všem přespolním a dětem chudých zaměstnaných, zkrátka všem, kteří
se o ni přihlásí. Mezi osmou a devátou hodinou se zjistí po třídách počet dítek polévku
žádajících, a úhrnný počet se zašle do kuchyně. I vaření se lehce rozřešilo. Dívky jsou
rozděleny na skupiny, které před vyučováním připraví vše, čeho je potřebí. To lze lehce
uhodnout, neboť denní průměr se blíží 60 porcím. Ostatní práce s vařením připadají čtyřikrát
týdně školnici, jednou týdně přítomné učitelce domácích nauk, která vede záznamy o nákupu
i účetní přehled příjmů a vydání polévkového ústavu školního. Dívky nejsou zkráceny
v učení, neboť příprava, opakuji, se děje před vyučováním a je skončena před osmou
hodinou ranní. Polévky jsou chutné, náležitě připravené. „Ani doma takovou nemáme“, libují
si děti. Konference učitelského sboru uvolnila z vkladní knížky Kč 200,- a usnesla se dávat
dětem jednou týdně celý oběd. Tak po novém roce budou dítky dostávat po polévce i příkrm.
Letos během listopadu a prosince bylo rozdáno 2085 porcí polévek. Celé toto sociální
opatření ulehčuje nejen rodinám s větším počtem dětí v starostech o živobytí rodiny a dětem
ušetří zbytečnou cestu mnohde k nedostatečnému obědu, ale stará se též o výživu všech
přespolních dětí. Proto bylo veškerým občanstvem s radostí a porozuměním přijato a
doufáme, že se v obci udrží trvale.
Od popisovaných událostí uplynulo 77 let. Vyplývá z nich, že ve Tmani si vedení obce i
občané velmi dobře uvědomovali význam školy pro výchovu budoucích generací bez ohledu
na aktuálně vládnoucí společenský systém v zemi. Na to můžeme být právem pyšní.
1

Náš školní polévkový ústav, Stráž Podbrdska, číslo 1 – 2. ledna 1937

2

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na první letošní

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani

v pondělí dne 17. března 2014 od 19,00 hodin.
•
•
•
•

Nezapomeňte včas zaplatit za popelnice a za psa
Poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů se vybírají
pouze v úřední dny: pondělí 7,00 – 16,30 hodin a středa 7,00 – 17,30 hodin.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května 2014.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek za popelnice se řídí podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou přijalo zastupitelstvo obce Tmaň na svém
zasedání dne 17. prosince 2012:

Obec Tmaň – obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 5/2012
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.2
Článek 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí3:
a) fyzická osoba:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
2

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
3
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.4

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Článek 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
757 249,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 757 249,-Kč děleno 1115 (1075 počet osob s pobytem na území obce + 40
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 679,14 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7
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§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
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Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, ale
dlouhodobě žijí mimo její území a žádný odpad neprodukují.
Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.10
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu z nich.11
Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Poplatkové povinnosti vzniklé před
nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. ledna 2013 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
Mgr. Pavel Pavlásek – místostarosta obce

Václav Macourek – starosta obce

Několik poznámek k pořádku na komunikacích v obci
Vážení spoluobčané!
Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s udržováním pořádku na chodnících pro pěší
v naší obci. Jsem přesvědčen, že se poměrně snadno a rychle shodneme na tom, že
největším problémem života ve Tmani je v současnosti extrémní výskyt psích exkrementů na
chodnících pro pěší.
Následující řádky jsou určeny nejenom pejskařům v naší obci, ale jsou směrovány ke
každému, kdo ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách má své trvalé
bydliště. V prosinci přijalo zastupitelstvo obce na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň.
Dovolte mi připomenout, co iniciovalo její vydání. Byla to skutečnost, že na chodnících
obecních komunikacím bylo možno potkávat s množstvím psích exkrementů. Asi
nejvýrazněji tuto situaci vidí člověk, který psa nemá, ale při chůzi po Tmani musí neustále
dávat pozor, kam šlape. Když už dospělého takový „případ“ i přes veškerou pozornost
8

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9
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věnovanou chůzi potká, zákonitě po příchodu domů následuje umývání a čištění obuvi právě
od zmiňovaných psích exkrementů. Současně jej obvykle také napadne, proč právě jeho
něco takového potkalo, když psa nemá. A co teprve děti? Učitelky z naší mateřské školy by
mohly dlouze vypravovat o tom, jak se někdy velmi komplikovaně hledá cesta po obci na
vycházku s dětmi, kde by nebylo riziko, že ty do něčeho takového šlápnou a zašpiní si obuv.
V mnoha případech se jedná přímo o slalom mezi psími výkaly – ale vypravujte o tom dětem,
úplně nejhorší je, když nastane situace, že se není kam vyhnout … A kde je hygiena
s nebezpečím přenášení nemocí, takové důsledky snad ani nebudeme domýšlet, stačí je
pouze konstatovat … Potom jsou zde lidé, kteří jsou majiteli psů. V žádném případě nelze
obecně nařknout všechny pejskaře, ale zajímavé by bylo dozvědět se, co si myslí ti, kteří
nezvednou a neuklidí po svém miláčkovi jeho exkrement. Tou nejjednodušší odpovědí
(pronášenou však spíše v tichu domova, nikoli na veřejnosti) je konstatování, že on zaplatil
roční poplatek za psa, tak ať se někdo stará – to již není jeho problém.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa
doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §
47 odst. 1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí
ten, kdo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. V případě projednání výše
uvedeného přestupku ve správním řízení výše pokuty udělená správním orgánem činí
až 20.000 Kč. Zatím v naší obci takový drastický prostředek nebyl použit ani v té
nejjednodušší variantě. Nechci tímto konstatováním nikoho strašit ani lekat. Možná skončí
moje slova ve vzduchoprázdnu, kde se s ohledem na tento fyzikální stav nešíří zvuk. Nebo
s ohledem na starosti se zajištěním živobytí a pracovním vytížením se jedná pro většinu
našich obyvatel o zcela bezvýznamný problém. Co tedy v daném případě dělat? Obecního
policistu, který by dohlížel na pořádek po obci, nemáme – nebo lépe řečeno – vzhledem
k finanční náročnosti takové služby si ji za současného stavu obecního rozpočtu nemůžeme
dovolit. Je téměř vyloučeno, že by se při kontrolní projížďce králodvorské policie naší obcí
stala tato hlídka svědky spáchání takového přestupku. Věřím, že se mnou budete souhlasit,
že pověřovat naši pracovní četu úklidem psích hromádek vznikajících neomluvitelnou
pohodlností a neplněním si jedné z nejzákladnějších povinností majitele nebo osoby
doprovázející psa. Z výše uvedeného vyplývá jediné – je to záležitost nás všech majících
trvalé bydliště v naší obci a pouhé nadávání na tento negativní jev současnosti nic nevyřeší.
Rada obce je přesvědčena, že by to bylo vhodné téma pro diskusi na veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat v polovině tohoto měsíce v pondělí 17. března
2014, nebo pro kterékoliv další. Je tu však jedno velké ale … ale to by však musela být účast
na veřejných zasedáních zastupitelstva obce ze strany občanů reprezentativnější, než je
tomu doposud – na posledním loňském veřejném zasedání v prosinci 2013 bylo pouhých pět
občanů. Tímto konstatováním však otevřeme další otázky proč je tomu tak a ne jinak, ty však
nejsou předmětem této úvahy. Zůstává jenom apelovat na svědomí nás všech Tmaňáků,
abychom rukou společnou a nedílnou nebyli lhostejní, budeme-li bezprostředními svědky
takového konání. Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své vlastní zkušenosti
z této problematiky, případně nám sdělíte vaše návrhy a představy, jak by bylo možno
problém psích exkrementů ve Tmani trvale vyřešit. Sdělit to můžete nejenom na Obecním
úřadu ve Tmani, ale kterémukoliv z patnácti členů zastupitelstva obce, jež bydlí ve vaší
blízkosti.
Zůstává nám jenom doufat, že by se snad tomuto příspěvku mohlo podařit rozhýbat ve
veřejnosti diskusi a zájem o vyřešení této otázky. V každém případě nezapomínejme na to,
že zmiňovaný problém psích hromádek na našich chodnících v obci vypovídá o kulturnosti
národa. S ohledem na fakt, že by se měly v polovině letošního roku uskutečnit oslavy 110.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů a 130. výročí výstavby nové školní budovy ve
Tmani, kdy do obce zcela určitě přijedou nejen naši příbuzní, ale i další hosté, je to otázka,
jejíž vyřešení nesnese nejmenšího odkladu, neboť bychom se těmto návštěvníkům měli
prezentovat obcí jako ze škatulky s tím, že tento stav by se stal trvalou skutečností po celý
rok – nejen ten letošní, a nikoliv pouze jednorázovou akcí u příležitosti výše jmenovaných
výročí.
Václav Macourek, starosta obce

6

Výroční valná hromada SDH Tmaň
V sobotu dne 25. ledna 2014 se konala od 11,00 hodin v Bouškovně ve Tmani výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň, která hodnotila činnost v roce 2013 a přijala plán
činnost na rok letošní. Pro její jednání byl připraven tento program:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti – volba návrhové, volební a mandátové komise.
3. Zpráva starosty SDH o činnosti za rok 2013.
4. Zpráva velitele o stavu požární techniky.
5. Zpráva vedoucí mladých hasičů.
6. Zpráva o hospodaření SDH Tmaň za rok 2013.
7. Zpráva předsedy revizní komise.
8. Diskuse.
9. Doplňující volby.
10. Návrh práce na rok 2014.
11. Usnesení z výroční valné hromady.
12. Závěr.
Jednání výroční valné hromady zahájil a celý její průběh dále řídil Josef Sakáč. Uvítal
přítomné členy Sboru dobrovolných hasičů Tmaň a hosty jednání:
• Za Obecní úřad Tmaň byli přítomni: starosta obce Václav Macourek, místostarosta
obce Pavel Pavlásek mladší a kronikář obce Jaroslav Horáček.
• Za Myslivecké sdružení HORA Tmaň byl na jednání přítomen pan Antonín Plátěnka
starší.
• Z okolních obcí se jednání výroční valné hromady zúčastnili zástupci Sboru
dobrovolných hasičů z Bykoše a Koněprus.
• Hosty jednání byli pánové Petr Krejčí a Radek Sentenský.
Na následujících stránkách přinášíme základní dokumenty z tohoto jednání.
Zpráva starosty SDH Tmaň br. Víta Hofmanna
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň abychom zhodnotili
činnost našeho Hasičského sboru za uplynulý rok 2013 a zároveň si stanovili úkoly pro
náročný rok 2014.
V úvodu chci mezi námi přivítat nové členy, a to sestru Ivanu Ježkovou, sestru Dagmar
Ošmerovou, dále nové mladé hasiče:Kateřinu Bendovou, Dana Hnízdila, Dominiku
Kinclovou, Michaelu Juhosovou, Alexandru Patočkovou, Matěje Sarvaše, Nikolu Tichou a
Lukáše Vinše. Vítáme vás v řadách členů Sboru dobrovolných hasičů Tmaň.
Náš sbor má k dnešnímu dni 69 řádných členů a 5 čestných členů, z toho je 10 žen a 18
mladých hasičů. Disponuje následující požární technikou: nákladním automobilem Škoda
706, CAS-25 RTHP, technickým automobilem VW Transporter, dopravním automobilem
Ford Tranzit, stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12, pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou
PPS-8 s vybavením, umístěnou na Louníně.
V našem sboru v uplynulém roce bylo svoláno 8 schůzí výboru, na kterých se řešily aktuální
otázky a potřeby sboru, dále 1 výroční valná hromada a 4 pracovní schůze.
Na údržbě výstroje a výzbroje, údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště
za pomoci mladých hasičů bylo odpracováno celkem 1219 brigádnických hodin. Při přípravě
kulturních akcí bylo odpracováno 78 brigádnických hodin.
K vlastní činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tmaň v roce 2013. Jsem rád, že mohu z tohoto
místa zkonstatovat, že usnesení z poslední výroční valné hromady konané téměř přesně
před rokem dne 26. ledna 2013, bylo průběžně plněno. Zde jsou podrobnosti:
• Na začátku loňského roku jsem vás na valné hromadě informoval o probíhající opravě
naší cisterny. Tou dobou jsme však ještě netušili, že z původně vadného kardanového
náhonu čerpadla se vyklubou další skryté, zato vážné závady, a tak se opravy vzhledem
k horší dostupnosti některých dílů protáhly až do konce dubna. Jen letmo zmíním
opravené části: uložení kardanu a čerpadla v rámu, přetěsnění PTO a horní části
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převodovky, generální oprava čerpadla a výtlačného vedení, výroba nového hlavního
uzávěru nádrže, oprava odkalovače, oprava poškozeného výfukového potrubí,
zprovoznění podtlakové části a zprovoznění vývěvy, oprava kompresoru, přetěsnění a
vyčistění vzduchové soustavy, výměna části palivového čerpadla z důvodu
nedostatečného mazání a hrozícího zadření regulátoru, vyčistění nádrže na vodu, oprava
ulomených vlnolamů, nátěr vnitřních prostor pomocí dýchací techniky a nucené cirkulace
vzduchu, oprava olejového filtru a jeho samočistícího mechanizmu, oprava ruční brzdy,
oprava vadné elektroinstalace nebo zprovoznění povinného osvětlení vozidla a další
nutné opravy.
• Na těchto opravách jsme odpracovali 434 člověkohodin, a s velikou pomocí sponzorů a
kamarádů jsme naši CAS uvedli do plně schopného stavu.
• Dále byla provedena renovace kolové stříkačky DS16 a nyní čekáme na nástřik plechů.
• Během roku jsme se vybavili osvětlovací technikou a kabeláží k centrále.
• Bylo dokoupeno vybavení pro opravy a údržbu techniky a doplněno vybavení koupelny
pro běžné užívání.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku 2013 mimo
běžné činnosti následující akce:
• V sobotu 26. ledna 2013 se konala v Kulturním domě ve Tmani výroční valná hromada
hodnotící činnost za rok 2012 a přijímající plán práce na rok 2013.
• Dne 15. února 2013 jsme započali s vlastní přípravou sálu na 99. hasičský bál, který se
konal následující den od 20:00. Ti, kteří se našeho plesu zúčastnili, mi jistě dají za
pravdu, že se ples opět vydařil. Děkuji všem pořadatelům a ostatním členům, kteří se
podíleli na této akci. Věřím, že i ten letošní, výroční 100. bál, se nám povede připravit
stejně dobře, ne-li ještě lépe, a že jej navštíví velký počet návštěvníků. Bude se konat 15.
února 2014. K tanci a poslechu hraje kapela GAMA.
• V sobotu 16. března 2013 jsme se zúčastnili XVIII. ročníku turistické akce Loučení se
zimou na Koukolově hoře pořádané Odborem turistiky Sokola Králův Dvůr.
• Dne 1. dubna 2013 jsme provedli jarní úklid hasičské zbrojnice a vyhodnocení stavu
techniky.
• Dne 6. dubna 2013 se konala brigáda na úklid odpadků v obci.
• Dne 21. dubna 2013 byla uspořádána naučná výprava na Klonk za účelem orientace
v terénu a práce s buzolou, která byla zakončená opékáním špekáčků.
• Dne 30. dubna 2013 byl proveden úklid hasičského areálu a příprava pro pálení
čarodějnic. Následné pálení čarodějnic se setkalo s úspěchem a obešlo se bez zranění.
• Dne 18. května 2013 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Koněprusích, kde i přes
deštivé počasí muži vybojovali 2 místo a ženy místo první.
• V měsíci květnu ještě mladí hasiči úspěšně složili zkoušky pro získání odznaku
odbornosti strojník a preventista junior.
• Počátkem června nás při čistění požární nádrže potkala závada na motoru CASky.
Naštěstí se jednalo jen o zkorodovanou mrazovku druhé hlavy a tak po dvoudenní
odstávce mohlo být vozidlo přihlášeno zpět do výjezdu.
• Dne 8. června 2013 jsme se vypravili do Hořovic na II. kolo hry Plamen.
• Dne 14. června 2013 se konala netradiční noční soutěž v požárním sportu v Hýskově.
• Dne 15. června 2013 jsme vyrazili opět na Memoriál zasloužilých hasičů do Radouše.
Tento Memoriál se nám velice líbí, útok z vozu a netradiční štafeta, stejně jako výborné
zázemí stanů, výčepů a občerstvení nám letos natolik sedlo, že muži ve velké konkurenci
16 družstev vybojovali druhé místo a ženy krásné místo páté.
• Dne 22. června 2013 jsme se podíleli ve spolupráci s Mysliveckým sdružením HORA
Tmaň, Sdružením Vrtule a Obecním úřadem ve Tmani na organizačním zajištění oslavy
Dne dětí.
• Dne 3. srpna 2013 se konal memoriál v Bohutíně, kam jsme opět vyrazili a kde jsme letos
nezískali tradiční poslední, nýbrž místo předposlední.
• Ve dnech od 15. do 24. srpna 2013 jsme uspořádali soustředění mladých hasičů
v Bohutíně, kde byl připraven každodenní náročný program. Dětem se zde líbilo a tak
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bych rád za veškerou práci s mládeží a každodenní dřinu poděkoval zejména vedoucím
mladých hasičů, dále ostatním členům, bez kterých by soustředění nemohlo být
realizováno, místnímu sboru dobrovolných hasičů a občanům Bohutína za ochotnou
výpomoc, a v neposlední řadě děkujeme AUTODOPRAVĚ Vlastimil Hájek za transport
potřebného materiálu a vybavení.
• Dne 14. září 2013 jsme uspořádali již osmý ročník Memoriálu zasloužilých hasičů SDH
Tmaň, kterého se zúčastnilo osm družstev. Memoriál byl pro naše družstva úspěšný.
První družstvo mužů obsadilo druhé místo, druhé mužstvo mužů místo páté a ženy místo
druhé. První místo a putovní pohár vyhráli muži z Vysoké Pece. Na tomto memoriálu se
nám předvedli i mladí hasiči, kteří provedli zásah u dopravní nehody automobilu, který se
následky poškození vznítil. Za úspěšný zásah sklidili od publika velký potlesk.
• Dne 21. září 2013 jsme se zúčastnili hasičských hrátek v Drahlovicích kde se družstvo
mužů umístilo na třetím místě. I přes celodenní déšť se nám zde velice líbilo, neboť nás
zde opět čekalo příjemné zázemí.
• Dne 12. října 2013 se mladí hasiči zúčastnili prvního kola hry Plamen v Podbrdech.
• V listopadu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže a při této příležitosti jsme
provedli taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vody a přezkoušení stavu
veškerého dopravního a sacího vedení. Dále proběhl podzimní úklid hasičské zbrojnice a
úklid areálu.
• Dne 30. listopadu 2013 proběhlo ve spolupráci se Základní školou Tmaň a Obecním
úřadem ve Tmani rozsvícení vánočního stromku a vánoční koncert. Tato akce se dle
našeho názoru povedla a měla mezi občany kladné ohlasy.
• V roce 2013 byla předána blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům:
bratrovi Josefu Ježkovi, bratrovi Františku Páteckému, bratrovi Josefu Sakáčovi a bratru
Karlu Zbuzkovi a bratrovi Karlu Piskáčkovi.
Teď dvě poznámky k aktuálním otázkám života naší základní organizace.
• S ohledem na zajišťování stále náročnějších úkolů stojících před Sborem dobrovolných
hasičů Tmaň navrhuje výbor rozšíření jeho složení v probíhajícím funkčním období.
Krátce připomenu, v jakém složení výbor naší základní organizace pracuje:
o starosta SDH Tmaň – Vít Hofmann;
o náměstek starosty – Václav Motyka;
o jednatel, hospodářka a kronikářka – Radka Nová;
o velitel SDH – Pavel Celta;
o kontrolní a revizní rada – Josef Sakáč.
Výbor naší základní organizace navrhuje dnešní výroční valné hromadě schválit
doplnění výboru o tyto členy:
o zástupce velitele – Michal Černý;
o strojník – Stanislav Nový;
o referent mládeže – Martina Ježková;
o referentka žen – Marcela Závorová;
o člen výboru – Josef Ježek.
Hlasování o tomto návrhu proběhne v dalším průběhu dnešní výroční valné hromady.
• Výbor naší základní organizace SDH připomíná všem členům bod 5 usnesení výroční
valné hromy z roku 2013, ve kterém se hovoří o povinných brigádnických hodinách pro
členy do 60 let věku v rozsahu 25 hodin za rok s náhradou 30,- Kč za neodpracovanou
hodinu.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, našim soutěžním družstvům, mladým hasičům a
ostatním členům za přízeň a aktivní přístup. Dále bych chtěl poděkovat starostovi obce panu
Macourkovi a radě obce Tmaň za pochopení a spolupráci. Děkuji zastupitelstvu obce,
akciovým společnostem Vápenka a Velkolomu Čertovy schody, firmám AUTODOPRAVA –
Petr Krejčí, AUTODOPRAVA – Václav Kozler, AUTODOPRAVA – Vlastimil Hájek i ostatním
sponzorům za podporu naší činnosti. V neposlední řadě také děkuji všem občanům, kteří
přispěli k činnosti našeho sboru.
Děkuji za pozornost.
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Zpráva o činnosti mladých hasičů přednesená jejich vedoucí Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a milí hosté,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností mladých hasičů v roce 2013.
Kolektiv se schází dvakrát týdně, ve středu a v pátek. Schůzky máme v klubovně nebo na
hasičském areálu, v zimě v tělocvičně. Do našich aktivit a soutěží bylo v loňském roce
zapojeno celkem 18 mladých hasičů.
Naše aktivity jsou různorodé. Během schůzek se nepřipravujeme jen na nadcházející
soutěže, ale plníme rovněž odznaky odbornosti, sportujeme, chodíme do přírody nebo
vytváříme nástěnky a učíme se novým hrám. Celkem se v loňském roce uskutečnilo 76
schůzek. Mimo schůzky jsme uspořádali několik akcí, výprav a výletů.
• V lednu a únoru probíhala za naší účasti příprava na výroční valnou hromadu a hasičský
ples. Celý leden byl naplněn přípravou na tradiční zimní hry v Zadní Třebáni, bohužel se
tato akce neuskutečnila.
• V březnu se náš kolektiv zapojil do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima
dětí", ve které jsme však díky velké konkurenci ze základního kola dále nepostoupili.
• Dne 16. března se uskutečnil již 18. ročník turistické akce Loučení se zimou na
Koukolově hoře, kterého se účastnil i náš kolektiv v počtu 15 členů.
• Na začátku dubna byla domluvena brigáda na sběr odpadků v naší obci a jejím okolí.
Ačkoliv nás na sběr tolik nebylo, odpadků jsme vysbírali požehnaně.
• V sobotu 21. dubna se náš kolektiv vydal na poznávací výpravu do Suchomast na Klonk.
• Koncem dubna probíhala příprava na pálení čarodějnic, na které jsme se nemálo také
podíleli, nezapomnělo se ani na výrobu čarodějnice.
• Již v průběhu dubna a celý květen jsme se pilně připravovali a cvičili na jarní kolo hry
Plamen.
• Tréninky nám zpestřila v pátek 24. května účast na akci „Noc kostelů" v kostele sv. Jiří.
• V sobotu 8. června 2013 vyrazilo naše družstvo mladších žáků na hru Plamen do
Hořovic. V disciplíně požární útok se nám ve dvou pokusech celkem dařilo, ale běžecké
disciplíny – štafeta 4x60 a štafeta CTIF s velkou konkurencí nás posunuly až na zadní
pozice. Celkový výsledek 12. místo ve hře Plamen však rozhodně není špatný.
• V červnu nás čekala ještě jedna soutěž a ta byla oproti ostatním velmi netradiční, konala
se totiž ve večerních hodinách. Na Noční hře v Hýskově se soutěžilo v požárním útoku.
Naše družstvo se v kategorii mladších žáků umístilo na 6. místě.
• Před prázdninovou pauzou nás ještě za odměnu čekal závěrečný výlet do Českého
krasu. Celodenní výlet začínal v Srbsku a pokračoval přes Bubovické vodopády do
Solvayových lomů. Cílem výletu byl Svatý Jan pod Skalou, kde na nás čekal odvoz, ale
ještě před tím návštěva místního kostela a jeskyně svatého Ivana.
• V roce 2013 byla po šesti letech obnovena tradice hasičského tábora.
• V termínu od 17. do 24. srpna proběhlo letní hasičské soustředění v Bohutíně.
Předcházelo mu spoustu příprav a práce, schůzek a domlouvání. Pro vedoucí začalo
soustředění už v pátek stavbou tábora. Za materiální pomoci a podpory místního sboru
dobrovolných hasičů vedoucí tábor postavili a byl připraven na příjezd mladých hasičů.
Tématem celotáborové hry bylo „Asterix a Obelix - vzhůru do Galie". Náplní soustředění
bylo plno her, hasičských cvičení, koupání, nočních her a také dva výlety. Na první výlet
jsme se vydali do Rožmitálu pod Třemšínem a druhý výlet byl naplánován na blízkou
vodní nádrž Pilská. Soustředění se účastnilo 14 dětí a 12 vedoucích. Všem, kdo se
podíleli na konání tábora, patří velké díky!
• Dne 7. září, na Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani předvedli naši mladí hasiči
ukázku požárního útoku a provedli zásah na hořícím autě, za což sklidili velký potlesk.
• Celé září se točilo okolo příprav na nový ročník hry Plamen. Jako trénink na podzimní
kolo jsme uspořádali cvičný branný závod na hasičském areálu.
• Na konci září se kolektiv mladých hasičů zúčastnil spolu s dospělými hasičských hrátek v
Drahlovicích. Mladší žáci obsadili první místo a starší žáci krásné druhé místo.
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Nový ročník hry Plamen odstartoval 12. října v Podbrdech. Podzimní kolo absolvovalo
družstvo mladších i starších žáků. Obě družstva si vedla skvěle, starší žáci obsadili ve
velké konkurenci 14. místo a mladší žáci vybojovali místo třetí.
• Na podzim nás čekala ještě výprava na lom Kobyla. Výprava byla zaměřena na
poznávání našeho okolí a také na orientaci v přírodě. V říjnu probíhala výroba draků do
okresní soutěže „O nejkrásnějšího draka Soptíka". Jako kolektiv jsme obsadili s naším
drakem první místo, úspěchem bylo i druhé místo, které obsadila Silva Bartošová za
svého draka. Za pěkné umístění se nám dostalo i pěkných odměn.
• Do konce roku se za účasti kolektivu ještě uskutečnila brigáda na koupališti, lampionový
průvod a vánoční oslava.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem aktivním vedoucím za krásnou práci s mládeží a
všem, kteří nám pomáhali zajišťovat a organizovat všechny loňské akce. Velké díky patří i
panu Hájkovi za propůjčení nákladního vozu na odvoz potřebných věcí na soustředění. V
neposlední řadě děkuji naším mladým hasičům za jejich snahu a píli. Věřím, že i další rok
bude pokračovat v duchu spolupráce a aktivního působení kolektivu mladých hasičů v naší
obci.
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Tmaň na rok 2014

Březen 2014

•
•
•
•
•

Duben 2014

•
•

Leden 2014
Únor 2014

Květen 2014

•
•
•
•
•

Srpen 2014

•
•
•
•
•
•
•
•

Září 2014

•
•

Červen 2014

Červenec 2014

•
•

Říjen 2014

•
•
•

Členská schůze.
Výroční valná hromada SDH – 25. ledna 2015.
100. hasičský bál – 15. února 2014.
Požární ochrana očima dětí.
Účast na turistické akci pořádané Odborem turistiky Sokola
Králův Dvůr – XIX. ročník „Loučení se zimou na Koukolově
hoře.
Účast na přípravách XII. tmaňského dobročinného plesu.
Jarní údržba požární nádrže a hasičského areálu, sběr
odpadků – 5. nebo 6. dubna 2014.
Pochod na Tetín – 19. dubna 2014.
Pálení čarodějnic – 30. dubna 2014.
Příprava okrskové soutěže.
Příprava na hru Plamen.
Účast na organizačním zajištění oslav Dne dětí ve Tmani –
31. května 2014.
Úklid odpadků a úprava hasičského areálu.
Výlet mladých hasičů.
Účast na Memoriálu zasloužilých hasičů v Trubíně.
Účast na Memoriálu zasloužilých hasičů v Radouši.
Oslavy 110. výročí založení SDH Tmaň – 21. června 2014.
Letní čištění požární nádrže a úklid hasičského areálu.
Akce dle aktuální potřeby.
Účast na Memoriálu zasloužilých hasičů v Bohutíně – 2.
srpna 2014.
Akce dle aktuální potřeby.
Uspořádání IX. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů ve
Tmani – 6. září 2014.
Účast na Memoriálu zasloužilých hasičů v Drahlovicích.
Projednání návrhů na vyznamenání na výroční valné
hromadě.
Příprava na druhé kolo hry Plamen – děti.
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu.
První kolo hry Plamen.
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Listopad 2014
Prosinec 2014

•
•
•
•

Podzimní čištění požární nádrže.
Soutěž „Drak Soptík“.
Příprava vánoční besídky.
Příprava výroční valné hromady.

Celoroční úkoly: schůze výboru základní organizace SDH Tmaň, schůze mladých hasičů a
členské schůze, údržba výstroje a výzbroje a spolupráce se složkami a společenskými
organizacemi působícími ve Tmani.

I.

II.

Usnesení výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani
konané dne 25. ledna 2014 v hostinci u Boušků
Výroční valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tmaň v roce 2013
přednesenou starostou SDH bratrem Vítem Hofmannem.
2. Se zprávou o stavu požární techniky přednesenou velitelem SDH bratrem Pavlem
Celtou.
3. Se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou Ježkovou.
4. Se zprávou o hospodaření SDH Tmaň přednesenou hospodářkou sestrou
Radkou Novou.
5. Se zprávou revizní komise SDH přednesenou předsedou revizní komise bratrem
Josefem Sakáčem.
6. S výsledkem doplňujících voleb do výboru SDH Tmaň.
7. S plánem práce na rok 2014.
Výroční valná hromada ukládá výboru základní organizace Sboru dobrovolných
hasičů Tmaň:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat 100. hasičský ples a pálení čarodějnic.
3. Uspořádat okrskovou soutěž v požárním sportu.
4. Uspořádat oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani
společně se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň a Obecním úřadem
Tmaň.
5. Zabezpečit konání IX. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
6. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných Obecním úřadem Tmaň a
společenskými organizacemi působícími v obci.
7. Dbát na udržování pořádku v areálu hasičského cvičiště, požární nádrže a
dětského hřiště.
8. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
9. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, a to vždy první pátek v měsíci.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
•

•

Základní škola Tmaň
Mezi doplňující vzdělávací obory, které mají žákům ozřejmit život kolem nás, patří i
filmová výchova, proto si žáci páté třídy v hodině pracovních činností procvičili, jak těžkou
práci mají animátoři, když chtějí natočit animovanou pohádku pro děti. Jejich úkolem totiž
bylo vytvořit pohádkovou postavičku z modelíny a rozpohybovat ji. Někteří si vymysleli
své vlastní postavy, jiní si půjčili podobu již vytvořených postaviček jako je třeba Pat a
Mat nebo postavičky ze Simpsonů. Práce se zpočátku zdála všem velice těžká, ale
konečný výsledek všechny překvapil. Většina postaviček byla zpracována do nejmenších
detailů a všem se práce velice povedla.
V pondělí 20. ledna 2014 k nám do školy zavítali naši budoucí prvňáčkové se svými
rodiči. Letos jich přišlo 26. Aby se tu cítili jako doma, vítali je starší kamarádky ze 4. třídy
v přestrojení za veselé pohádkové postavičky. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné
dokumenty, namalovaly děti obrázek a povídaly si s paní učitelkou. Všechny se snažily
splněním úkolů prokázat svoji připravenost na vstup do školy. Za svou píli a odvahu byli
„žáčci" nakonec odměněni diplomem, pastelkami a dalšími drobnými dárky, které pro ně
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připravily paní učitelky a děti ze školní družiny. Už teď se na naše budoucí prvňáčky
všichni těšíme!
Ve středu 29. ledna 2014 byl na naší škole divadelní den. A to doslova. Vždyť prvňáci
absolvovali hned tři vystoupení. Dopoledne předvedli své představení poskládané z
písniček, básniček, flétniček a dětské opery Červená Karkulka nejprve mladším
kamarádům ve školce a pak ještě starším spolužákům ve škole. Premiéra se povedla
moc, a tak už děti z I. třídy čekalo jen velké finále v podobě odpoledního vystoupení pro
své rodiče, prarodiče a další, kdo neodolal a přišel se podívat. I třetí vystoupení se dětem
velmi povedlo a právem sklidily nadšené ovace publika. Zbývá ještě poděkovat rodičům,
že děti tak krásně vystrojili skvělými maskami. Velký dík také patří paní vychovatelce
Brabcové, že s dětmi dotáhla projekt do úspěšného konce a paní Reni Stolínové za
skvělé nápady a hudební doprovod. Určitě není daleko od pravdy tvrzení, že už nyní se
všichni těšíme na další počin prvňáků, který slíbili předvést v červnu.
Dne 30. ledna 2014 jsme se zúčastnili pěvecké soutěže Tmaňský slavík. Zahájili jsme ji
společnou písničkou Když pršelo, kterou jsme navodili příjemnou atmosféru. Klubovna
školy se pak na chvilku proměnila v podium, na kterém se střídali jednotliví soutěžící.
Všichni zúčastnění se rychle dostávali do tempa a své vyvolené hlasitě podporovali.
Klubovnou se nesly melodie lidových i moderních písní a porota měla těžké rozhodování.
Za I. třídu nakonec vyhrála Zuzka Muroňová, za II. Radim Bergman, za III. Jára Dolejš,
za IV. Kačka Vostárková a za V. Marek Ďurina. Odměny byly rozděleny a opona
spadla…… Už se těšíme na příští rok.
Ve čtvrtek 30. ledna nás čekalo hned několik důležitých událostí. Kromě rozdávání
vysvědčení to bylo také školní kolo recitační soutěže. A protože letošní téma znělo:
Veselé básničky J. Žáčka a J. Vodňanského a dalších autorů pro děti, uvítala nás paní
učitelka Kepková básničkou: Páni šneci, to jsou věci. No, a pak jsme se pustili do
přednášení my! Šlo nám to opravdu výtečně a publikum se moc dobře bavilo, protože
všechny básničky sršely vtipem. Porota to měla při rozhodování opět velmi těžké, ale
nakonec byl z každé třídy vyhodnocen nejlepší recitátor. V první třídě to byl Jiří Krpec, ve
druhé Ivan Šimek, ve třetí třídě Jan Ingr, ve čtvrté Silvie Bartošová a konečně v páté třídě
Filip Černovský. Všichni recitátoři také obdrželi za krásný přednes a odvahu malou
odměnu.
Pátek 31. ledna 2014 byl den „Dé" – rozdávalo se pololetní vysvědčení. Pro některé z
nás to bylo úplně poprvé, ale stálo to za to! Všichni prvňáčkové odcházeli s úsměvem na
tváři, protože za jejich půlroční snažení si odnášeli krásná vysvědčení se samými
jedničkami. I my ostatní jsme byli spokojení. Většina z nás se známkami a ti, kterým se
tolik nedařilo, alespoň s tím, že nás čekají prázdniny!
Již náš velký pedagog a učitel národů Jan Ámos Komenský, který napsal známé dílo
Škola hrou, byl zastáncem zajímavé výuky ve školách. Proto se i na naší škole snažíme
žákům výuku v jednotlivých předmětech zpestřit, aby je bavila a zároveň se něčemu
novému přiučili. Žáci páté třídy si opět v hodinách pracovních činností nejenom pohráli s
velice pěknou stavebnicí Merkur, ale také si vyzkoušeli, jak těžkou práci mají
konstruktéři, kteří musí přesně sestavit z jednotlivých součástek určité modely.
Pracovali ve dvojicích a sestavovali podle plánků např. letadla, auta, vrtulníky, větrné
mlýny a další zajímavé pomocníky člověka. Práce je velice bavila, ale zjistili, že jedna
hodina utekla jako voda. Už se proto těší na příště, kdy budeme sestavování složitějších
modelů věnovat více času.
Zima nám letos nepřeje, a tak místo drandění na saních a stavění sněhuláků,
protahujeme svá těla v tělocvičně a své fantazii dáváme zelenou při výtvarničení. Dostali
jsme se tak na rozlehlé písečné duny na Sahaře s velbloudí karavanou, do výstavní síně
s portréty slavných, do Grónské země mezi tancující sněhuláky, do záhadné paví říše i
do pohádky s princeznami a jejich zachránci. Nezapomněli jsme ani na svatého
Valentýna a pro své nejmilejší jsme vytvořili bonbónovou skleničku se sukýnkou. V hlavě
se nám ale už zase líhnou další bezva nápady a my se těšíme, že je budeme moci brzy
uskutečnit. To budete koukat!!!
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V týdnu od 10. do 16. února 2014 jsou pololetní prázdniny, na které se všichni moc
těšíme. To ne, že by se nám ve škole nelíbilo – ale prázdniny jsou prázdniny – a tak si je
chceme užít. Těm z nás, kteří pojedou na hory, přejeme spoustu sněhu a všem ostatním
dobrou náladu a slunečné počasí pro načerpání nových sil do další práce. Na cestu na
prázdniny se nám ve škole dostalo ponaučení o tom, abychom na sebe dávali pozor a
při jakékoliv činnosti vždy dbali na svou bezpečnost a do školy se vrátili nejen odpočinutí,
ale především zdraví.
Únor v Mateřské škole Tmaň
Zima konečně dorazila, ale jen na čas, a tak si děti snažily užít sněhu co nejvíce.
Nezapomněly ani na ptáčky a průběžně jim sypaly dobroty do krmítka. Poznávaly
vlastnosti sněhu a ledu. Předškoláci si vyrobili ledové obrázky.
Po krátké zimě přišlo téměř předjaří. Děti využívaly pěkného počasí k vycházkám do
přírody a objevily i první sněženky.
Děti II. třídy v rámci projektu Letem světem navštívily „Eskymáky“. Poznávaly polární
přírodu, zvířata, lovily ryby a společně vyrobily eskymáckou koláž. Nyní již děti vědí, jak
Eskymáci žijí, co jedí a jak vypadá iglú.
Navštívilo nás Divadlo Zvoneček s pohádkou O kůzlátkách. Děti byly vtaženy do děje a
nenásilně poznávaly dobro a zlo. Pohádka se moc líbila a na závěr si mohly
s opravdovými loutkami i pohrát.
Děti se připravovaly na dětský karneval, vyráběly si masky, čepice, královské koruny a
čelenky. Karneval se uskuteční v mateřské škole 5. března. Doufáme, že se opět tak
vydaří jako vloni.
Koncem měsíce února jsme shlédly vzdělávací program Planetárium a v březnu
začneme navštěvovat Solnou jeskyni v Berouně.

Klub důchodců Tmaň bilancuje rok 2013 a plánuje akce na rok 2014
Klub důchodců Tmaň je velmi aktivní společenská organizace působící v obci a svými
akcemi vstoupila do podvědomí široké veřejnosti. Jeho členové hodnotili svoji činnost v roce
loňském a zamýšleli se nad akcemi pro rok letošní. O svých akcích v roce 2013 průběžně
informovali na stránkách OBZORU, přesto však bude lepší, když našim čtenářům
nabídneme jejich stručný přehled:
• Rok 2013 byl zahájen výroční členskou schůzí, která se konala 8. února 2013.
• V témže měsíci se ještě uskutečnila zdravotní přednáška, na které se její účastníci učili
co dělat proti zkracování šlach a bolestem rukou.
• Na schůzkách vyráběli maličkosti ze samotvrdnoucí hlíny pro výstavu, která se konala od
22. do 25. března 2013. Vedle spoluorganizátorů výstavy – Základní školy a Mateřské
školy Tmaň, se letos se svými exponáty také chovanci Ústavu pro mentálně postiženou
mládež Koniklec Suchomasty.
• Od 19. do 21. dubna 2013 jsme relaxovali v Lázních Mšené.
• Dne 9. května 2013 jsme měli zájezd na Kutnohorsko, kde jsme nejdříve navštívili zámek
Žleby, a poté se zastavili v Zahradnictví Starkl v Čáslavi.
• Následně jsme po čtyři pondělky vyráběli různé výrobky z keramické hlíny v Loděnicích a
pletli volánové šály. V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že ženy z našich řad, které
tvrdily, že jim takové věci moc nejdou, vytvořily velmi pěkné kousky hodné zaslouženého
obdivu jejich okolí.
• Výrobky našich členů jsme poslali na výstavu Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad
Labem, na kterou jsme se také jeli sami podívat 14. června 2013.
• Při dalším zájezdu konaném 9. července 2013 jsme zamířili do Muzea techniky a
řemesel Koloveč a prohlédli si zámek v Chudenicích s americkými zahradami.
• Dne 13. září 2013 jsme se v Praze projeli parníkem po Vltavě a týden poté jsme jako
každoročně navštívili podzimní část výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích.
• V říjnu jsme zábavou s předtančením oslavili pět let trvání našeho Klubu důchodců, na
které si návštěvníci mohli zakoupit naše výrobky. Musíme poděkovat všem našim
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členům, kteří se přičinili o bezchybný průběh zábavy, dobré pohoštění a její přípravu –
především pak Kantorovům, Dolejšovům, paní Vinšové, paní Všetečkové, paní
Novákové, paní Knebortové, paní Křivohlavé a paní Kubáňové, která dopravila své
výborné zákusky až z Berouna.
• Poslední akcí v loňském roce bylo vánoční posezení, na které naše členky upekly na
ochutnání ukázky několika druhů vánočního cukroví, a v jeho průběhu jsme si koupili
drobné dárky z nabídky našich výrobků pro naše blízké.
Co připravujeme na rok letošní?
• Nejprve k akcím, které se již uskutečnily. První přednáška se uskutečnila 30. ledna – to
nás navštívil pan Uhrín, který nás slovem a obrazem provedl po Paříži.
• Výroční členská schůze Klubu důchodců Tmaň se konala 7. února a v průběhu února
následovaly pravidelné úterní schůzky – 11. a 25. února 2014.
• V březnu máme naplánované dvě akce – na 7. března připravujeme oslavu
Mezinárodního dne žen s hudbou a 20. března se pojedeme podívat na Botanické
zahrady v Praze – Tróji na výstavu orchidejí.
• V dubnu budeme pokračovat se zdravotnickou osvětou a v jejím rámci se uskuteční 2.
dubna přednáška o životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, civilizační choroby a
dozvíme praktické rady, jak něco užitečného udělat pro naše zdraví. Nespokojíme se
však pouze s tím, ale 19. května vyrazíme od pondělka do čtvrtka na čtyři dny do Vráže u
Písku. Bude to oproti minulosti malá změna, neboť v posledních dvou letech jsme jezdili
na léčebný pobyt v lázních Mšené.
• Další připravované zájezdy budou záviset od zájmu našich členů a finančních možností.
Uvažujeme o těchto možných cílových destinacích: výstava Šikovné ruce našich seniorů
v Lysé nad Labem v červnu, zámek Jemniště a hrad Český Šternberk, Hrádek u
Nechranic a Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
• Po dobrých zkušenostech chceme v říjnu opět uskutečnit výrobu maličkostí z hlíny
v Loděnicích, abychom si vyrobili svícny, betlémy a další výrobky nejenom pro sebe, ale
především na vánoční výstavu, kterou plánujeme na listopad.
Co dodat závěrem? V našem plánu práce na letošní rok je mnoho místa na doplnění aktivit,
o které naši členové projeví zájem a jež by naplňovaly jejich představy tak, aby rádi chodili
na naše schůzky. Je nás dnes již více než padesát – a to je více než padesát názorů a
zájmů. Nejdůležitější teď bude, abychom je dokázali spojit tak, aby se v našem Klubu
důchodců každý jeho člen cítil dobře a měl pocit vlastní realizace. Náš klub bude takový, jaký
si ho sami uděláme – k tomu je nutné znát názory každého z nás o jeho fungování. Na
základě zkušeností z jeho dosavadní činnosti můžeme směle hledět do naší budoucnosti.

Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří se v zimním období s ohledem na klimatické
podmínky nekonají. Jejich konání bude obnoveno na jaře 2014. 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.
Z kalendáře pro diecéze v České republice – březen 2014
Popeleční středa připadá letos na 5. března 2014. Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém
kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek
postní doby. Datum Popeleční středy je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. Zavedení
„popeleční středy“ se datuje někdy do VI. – VII. století, kdy byl začátek postního období
přeložen z 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby
vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. Již od konce XI. století se
na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj,
že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk
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1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v
církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před
Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit
s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených
palmových a olivových ratolestí (případně „kočiček" – v našich krajích) posvěcených v
předešlém roce na Květnou neděli.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 15. února 2014 v 10,00 hodin se konala v Galerii Čerťák
vernisáž výstavy fotografií Ivo Fišera Industriál. Vernisáž
doprovodilo hudební vystoupení Gadrew Way.
Ivo Fišer se k fotografování dostal přes svou profesi uměleckého
štukatéra – restaurátora památek. Z povinnosti fotografovat svou práci se zanedlouho stal
koníček a od roku 2005 se focení věnuje intenzivněji. Začínal s fotografováním přírody a
architektury, cesta k industriální fotografii začala před třemi lety. Tehdy s kamarády zajel do
areálu Poldi v Kladně fotit to, co z Poldovky zbylo. Pochmurné prostředí se mu začalo líbit a
začal podobné objekty vyhledávat i jinde. Současně dokumentuje i nadále chátrající areály a
série fotografií se bude do budoucna rozrůstat podle toho, jak se budou tato místa měnit. Pro
výstavu v Galerii Čerťák vybral fotografie zejména z pražské Waltrovky, z lihovaru na
Smíchově, z nákladového nádraží v Praze na Žižkově z ČKD a dalších míst.
Výstava bude otevřena do čtvrtka 10. dubna 2014.
Mediálními partnery Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Výstava je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Pozvánka na dětský maškarní bál
Obecní úřad Tmaň a jeho sociální komise společně s Občanským sdružením VRTULE zvou
všechny děti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na MAŠKARNÍ BÁL,
který se koná v neděli 2. března 2014 od 15,00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
Čeká na ně hudba, tance, soutěže a tombola. Na hojnou návštěvu se těší pořadatelé.

Přerušení dodávky elektřiny na Louníně
ČEZ Zákaznické centrum, s.r.o., oznamuje, že z důvodů provádění plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy bude ve dnech 3. (pondělí), 11. (úterý) a 25. (úterý) března
2014 v době od 7,30 do 15,30 hodin přerušena dodávka elektřiny do odběrných míst ve
Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve Slavíkách. Časový rozsah přerušení
dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Odběratelé jsou žádáni, aby u
sebe provedli potřebná opatření a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

1.+2.3.2014
8.+9.3.2014
15.+16.3.2014
22.+23.3.2014
29.+30.3.2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Pillmannová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Palackého náměstí 895
MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Svobodová Eliška
Komárov, ordinace Buzuluk
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Telefon
311 600 220
311 685 674
311 542 396
311 512 119
311 572 389

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XIX. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 15. března 2014.
Místo konání:
prostor bývalého lomu
Prezentace:
průběžně od 10,00 hodin
Program:
- výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m),
- prezentace s předáním pamětních listů,
- soutěže – country hudba – občerstvení – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V první polovině března – až do neděle 16. března 2014 bude v Zahradnictví Tmaň
otevřeno jako doposud, tzn. od úterý do pátku od 10,00 do 16,30 hodin, v sobotu, v
neděli a v pondělí bude zavřeno.
V pondělí 17. března 2014 bude zahájen jarní provoz a otevřeno bude pondělí až
pátek od 9,00 do 17,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin a v neděli bude
zavřeno.
Intenzivně připravujeme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do zahrad a
domácností našich zákazníků vnést nejenom jaro, ale především dobrou pohodu a
atmosféru.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment na jaře tolik potřebných substrátů
v různých baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné
dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás
můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro kočky
– 1 kg za 34,- Kč, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy –
jeden kilogram za 20,- Kč.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
•
•
•
•
•
•
•

Firma Drůbež – SDRUŽENÍ nabízí k prodeji v prvé polovině roku 2014:
Slepičky – hnědá ISABROWN ve věku 10 týdnů budeme prodávat od 7. března 2014
v Malých Přílepech. Cena 100,- Kč/kus + 1,50 Kč za každý další krmný den. Snášet
začnou v červnu.
Slepičky – hnědá ISA a černá MORAVIA ve věku 10 týdnů připravíme k prodeji od 4.
dubna 2014 v Libečově. Cena 100,- Kč/kus + 1,50 Kč za další krmný den. Tyto slepičky
začnou snášet v červenci.
Krůťata k domácímu výkrmu ve věku 6 týdnů budeme prodávat začátkem května 2014
v Malých Přílepech. Zahájení prodeje upřesníme po dodávce jednodenních krůťat. Cena
220,- Kč/kus + 4,- Kč za každý další krmný den.
Volný prodej bez objednávek vždy do vyprodání turnusu.
Velmi důležité upozornění na prodejní dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a
nedělí do vyprodání turnusu, ale pouze dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a
odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin:
Telefon: 311 672 691 – Jan Veselý, 311 672 358 – Jiří Dvorský a Zuzana Prečanová.
Další informace: www.chovdrubeze-beroun.cz

17

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen: Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena za kus:149 – 185,- Kč dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej ve Tmani se uskuteční ve čtvrtek 13. března 2014 v prostoru autobusové
zastávky u Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské v 16.20 hodin.
Při prodeji slepiček bude probíhat výkup králičích kožek – cena 20,- až 30,- Kč/ks.
Případné bližší informace obdržíte od pondělí do pátku v době od 9.00 do 16.00 hodin na
telefonních číslech: 601576270, 606550204 nebo 728605840
Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637,438 01 Žatec
IČ: 27302920, DIČ: CZ 27302920, telefon: 728 605 840

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Po podzimu mají fotbalisté VČS Tmaň sedm bodů a poslední místo (3)
Fotbalisté okresních fotbalových soutěží prožívají zimní období, během kterého budou ladit
formu na druhou polovinu soutěží ročníku 2013 – 2014. Bude to období klidnější pro týmy ve
středu nebo v první polovině tabulky, naopak pro mužstva nacházející se po podzimu
v pásmu sestupu by to mělo být období alarmující je k vymýšlení strategie vedoucí
k záchraně. K té druhé skupině se bohužel řadí fotbalisté TJ VČS Tmaň, kteří ve III. A třídě
jsou po podzimu na posledním místě se ztrátou dvou bodu na týmy Mořiny, Libomyšle a
Svaté a šesti bodů na desátý Nižbor. Informační časopis OBZOR přináší pravidelně
podrobné informace o výsledcích tmaňských fotbalistů a v tomto trendu bude pokračovat i po
dobu zimní přestávky. Místo aktuálních fotbalových výsledků to však bude podrobný přehled
a statistické údaje podzimní části ročníku 2013 – 2014. V závěrečné třetí části se podíváme
podrobněji na tabulky – celkovou po podzimu, zápasy doma a zápasy venku, a přeneseme
se do reality dnešních dnů a nabídneme čtenářům termínovou listinu zápasů fotbalistů VČS
Tmaň, které na ně čekají v III. A třídě ročníku 2013 / 2014 na jaře 2:014.
Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2013 - 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Chyňava
TJ Tetín
Lužce
Hudlice
SK Cembrit Beroun-Závodí
TJ Čechie Nový Jáchymov
Vysoký Újezd
FK Olympie Zdice B
TJ Broumy
Nižbor B
TJ Baník Mořina
TJ Litavan Libomyšl
FK Svatá
TJ VČS Tmaň

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
8
7
7
6
4
5
3
1
3
3
2

1
1
0
1
3
1
2
5
1
4
6
0
0
1

1
3
4
4
3
5
5
4
7
6
6
10
10
10

41:18
45:19
43:24
36:20
49:29
47:35
40:32
20:23
28:27
29:36
17:34
25:54
16:57
23:51

34
28
27
25
24
22
20
17
16
13
9
9
9
7

Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2013 – 2014 – zápasy doma:
1.
2.
3.

TJ Tetín
SK Cembrit Beroun-Závodí
SK Chyňava

7
7
7

6
6
5

18

0
0
1

1
1
1

22:7
33:17
20:11

18
18
16

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vysoký Újezd
Lužce
TJ Broumy
FK Olympie Zdice B
Nižbor B
Hudlice
TJ Čechie Nový Jáchymov
TJ Litavan Libomyšl
FK Svatá
TJ Baník Mořina
TJ VČS Tmaň

7
6
6
6
6
7
6
6
7
7
6

5
5
4
3
3
3
3
3
3
1
2

1
0
0
3
2
1
1
0
0
4
0

1
1
2
0
1
3
2
3
4
2
4

25:14
21:7
19:12
14:10
19:11
12:12
15:15
15:20
9:26
11:19
15:28

16
15
12
12
11
10
10
9
9
7
6

Tabulka III. A třídy po skončení podzimní části ročníku 2013 – 2014 – zápasy venku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Chyňava

Hudlice
Lužce
TJ Čechie Nový Jáchymov
TJ Tetín
SK Cembrit Beroun-Závodí
FK Olympie Zdice B
Vysoký Újezd
Broumy
Nižbor B
TJ Baník Mořina
TJ VČS Tmaň
TJ Litavan Libomyšl
FK Svatá

6
6
7
7
6
6
7
6
7
7
6
7
7
6

6
5
4
4
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

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

0
1
3
3
2
2
4
4
5
5
4
6
7
6

21:7
24:8
22:17
32:20
23:12
16:12
6:13
15:18
9:15
10:25
6:15
8:23
10:34
7:31

18
15
12
12
10
6
5
4
4
2
2
1
0
0

Termínová listina OFS Beroun – JARO 2014 – III. A třída
Sobota 22. března 2014
– 10,15 hodin

14. kolo (1)

Neděle 30. března 2014
– 15,00 hodin

15. kolo (2)

Sobota 5. dubna 2014 –
10,15 hodin

16. kolo (3)

Sobota 12. dubna 2014 –
10,15 hodin

17. kolo (4)

Neděle 20. dubna 2014 –
17,00 hodin

18. kolo (5)

TJ VČS Tmaň – FK Svatá, TJ Čechie Nový
Jáchymov – TJ Litavan Libomyšl, Broumy – TJ
Baník Mořina, Nižbor B – Vysoký Újezd, FK
Olympie Zdice B – TJ Tetín, Lužce – SK
Cembrit Beroun-Závodí, SK Chyňava - Hudlice
Hudlice – TJ VČS Tmaň, SK Chyňava – TJ
Čechie Nový Jáchymov, FK Svatá – Lužce, SK
Cembrit Beroun-Závodí – FK Olympie Zdice B,
TJ Tetín – Nižbor B, Vysoký Újezd – Broumy,
TJ Baník Mořina - TJ Litavan Libomyšl
TJ VČS Tmaň – SK Chyňava, TJ Čechie Nový
Jáchymov – TJ Baník Mořina, TJ Litavan
Libomyšl – Vysoký Újezd, Broumy – TJ Tetín,
Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí, FK
Olympie Zdice B – FK Svatá, Lužce - Hudlice
TJ VČS Tmaň – TJ Čechie Nový Jáchymov,
SK Chyňava – Lužce, Hudlice – FK Olympie
Zdice B, FK Svatá – Nižbor B, SK Cembrit
Beroun-Závodí – Broumy, TJ Tetín – TJ
Litavan Libomyšl, Vysoký Újezd – TJ Baník
Mořina
Lužce – TJ VČS Tmaň, TJ Čechie Nový
Jáchymov – Vysoký Újezd, TJ Baník Mořina –
TJ Tetín, TJ Litavan Libomyšl – SK Cembrit
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Sobota 26. dubna 2014 –
10,15 hodin

19. kolo (6)

Neděle 4. května 2014 –
14,00 hodin

20. kolo (7)

Sobota 10. května 2014
– 10,15 hodin

21. kolo (8)

Sobota 17. května 2014
– 17,00 hodin

22. kolo (9)

Sobota 24. května 2014
– 10,15 hodin

23. kolo (10)

Neděle 1. června 2014 –
17,00 hodin

24. kolo (11)

Sobota 7. června 2014 –
10,15 hodin

25. kolo (12)

Neděle 15. června 2014
– 10,15 hodin

26. kolo (13)

Beroun-Závodí, Broumy – FK Svatá, Nižbor B –
Hudlice, FK Olympie Zdice B - SK Chyňava
TJ VČS Tmaň – FK Olympie Zdice B, Lužce –
TJ Čechie Nový Jáchymov, SK Chyňava –
Nižbor B, Hudlice – Broumy, FK Svatá – TJ
Litavan Libomyšl, SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ Baník Mořina, TJ Tetín – Vysoký Újezd
Nižbor B – TJ VČS Tmaň, TJ Čechie Nový
Jáchymov – TJ Tetín, Vysoký Újezd – SK
Cembrit Beroun-Závodí, TJ Baník Mořina – FK
Svatá, TJ Litavan Libomyšl – Hudlice, Broumy
– SK Chyňava, FK Olympie Zdice B – Lužce
TJ VČS Tmaň – Broumy, FK Olympie Zdice B
– TJ Čechie Nový Jáchymov, Lužce – Nižbor
B, TJ Litavan Libomyšl – SK Chyňava, Hudlice
– TJ Baník Mořina, FK Svatá – Vysoký Újezd,
SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Tetín
TJ Litavan Libomyšl – TJ VČS Tmaň, TJ
Čechie Nový Jáchymov – SK Cembrit BerounZávodí, TJ Tetín – FK Svatá, Vysoký Újezd –
Hudlice, TJ Baník Mořina – SK Chyňava,
Broumy – Lužce, Nižbor B – FK Olympie Zdice
B
TJ VČS Tmaň – TJ Baník Mořina, Nižbor B –
TJ Čechie Nový Jáchymov, FK Olympie Zdice
B – Broumy, Lužce – TJ Litavan Libomyšl,
Chyňava – Vysoký Újezd, Hudlice – TJ Tetín,
FK Svatá – SK Cembrit Beroun-Závodí
Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň, TJ Čechie
Nový Jáchymov – FK Svatá, SK Cembrit
Beroun-Závodí – Hudlice, TJ Tetín – SK
Chyňava, TJ Baník Mořina – Lužce, TJ Litavan
Libomyšl – FK Olympie Zdice B, Broumy –
Nižbor B
TJ VČS Tmaň – TJ Tetín, Broumy – TJ Čechie
Nový Jáchymov, Nižbor B – TJ Litavan
Libomyšl, FK Olympie Zdice B – TJ Baník
Mořina, Lužce – Vysoký Újezd, SK Chyňava –
SK Cembrit Beroun-Závodí, Hudlice – FK
Svatá
SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS Tmaň,
TJ Čechie Nový Jáchymov – Hudlice, FK Svatá
– SK Chyňava, TJ Tetín – Lužce, Vysoký Újezd
– FK Olympie Zdice B, TJ Baník Mořina –
Nižbor B, TJ Litavan Libomyšl – Broumy
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