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Pozvánka na Dětský den 2014
Obecní úřad Tmaň, Základní škola a Mateřská škola Tmaň a společenské
organizace působící v obci – Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Sbor dobrovolných
hasičů Tmaň, Tělovýchovná jednota VČS Tmaň a Občanské sdružení VRTULE
zvou všechny děti z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků a jejich rodiče na

DĚTSKÝ DEN,
který se uskuteční ve Tmani a na Louníně

v sobotu 31. května 2014

.

Dopolední program začíná od 10,00 hodin v areálu SDH Tmaň u koupaliště a pro
děti různého věku je připraveno dopoledne se zábavnými a sportovními soutěžemi:
kolo štěstí, panák házecí, panák kopací, rybičky, kroužky, bažant, čáp, plechovky,
pytle, střelnice, kousání koláčů, chůdy, skákání v pytlích, šipky, jízda zručnosti,
přetahování lana. Na soutěžící čeká množství cen.
Odpolední program bude od 17,00 hodin ve Světicích (v Lipkách) za Lounínem,
kde je pro děti zajištěno:
• občerstvení zdarma,
• jízda na koních pana Trojana,
• součástí programu bude ukázka požární a vojenské techniky.
Na závěr je připraven tradiční táborák s opékáním špekáčků.
Doprava na Lounín je zajištěna vozidlem SDH Tmaň –
odjezd v 16,30 hodin od Obecního úřadu Tmaň.
Na hojnou návštěvu dětí a rodičů se těší pořadatelé!
Další podrobnosti sledujte na plakátech a v relacích obecního rozhlasu!
………………………………………………………………………………………………….
•
•
•
•
•
•
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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 16. června 2014 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne
17. března 2014.
4. Zpráva z rady obce.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Usnesení, závěr.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskutečnily v České republice volby do Evropského
parlamentu. V Česku se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 poslanců Evropského
parlamentu, které čeká pětiletý mandát do roku 2019. Výsledky hlasování ve Tmani najdete
na webových stránkách Obce Tmaň www.obectman.cz a na stránkách OBZORU budou
otištěny vzhledem k uzávěrce tohoto čísla OBZORU v červencovém vydání.

Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení HORA Tmaň
V sobotu 5. dubna 2014 se konala na Louníně výroční členská schůze Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň spojená s valnou hromadou Honebního společenství, která hodnotila
činnost v roce 2013 a přijala plán práce na rok letošní.
Jednání zahájil předseda sdružení Antonín Plátěnka uvítáním přítomných členů
mysliveckého sdružení a hostů: starostu obce Tmaň pana Václava Macourka, zástupce
starosty obce Chodouň pana Stehlíka, zástupce Odboru životního prostředí Městského
úřadu Beroun paní Hrudkovou, zástupce Sboru dobrovolných hasičů Tmaň pana Sopra,
zástupce Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň pana Josefa Sakáče a další hosty. V úvodu
výroční schůze pozdravily jednání myslivců svým vystoupením s pásmem poezie a písniček
děti ze Základní školy ve Tmani vedené učitelkou Mgr. Marcelou Závorovou. Jejich
vystoupení bylo odměněno potleskem všech přítomných. Pan Antonín Plátěnka jim
poděkoval za loňský sběr kaštanů a žaludů, které jsou velmi dobrým přilepšením zimního
přikrmování zvěře. Ujistil děti, že na jejich pomoc v tomto směru spoléhají i letos. Závěrem
svého krátkého vystoupení předal paní učitelce Mgr. Závorové peněžní dar Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň tmaňské škole ve výši 5.000,- Kč jako projev díků za dosavadní
výbornou spolupráci.
Výroční členská schůze se řídila programem, který se skládal z těchto bodů: zahájení a
organizační věci, zprávy o činnosti v roce 2013 a zpráva revizní komise, seznámení
s plánem práce a rozpočtem na rok 2014, diskuse, usnesení a závěr.
Zpráva o činnosti Mysliveckého sdružení HORA Tmaň v roce 2013
přednesená jeho předsedou panem Antonínem Plátěnkou
Vážení přítomní myslivci, dámy a pánové, vážení hosté!
Naše myslivecké sdružení má k dnešnímu dni 26 řádných členů, z čehož jsou tři členové bez
oprávnění k držení střelné zbraně, jedna čekatelka na členství – paní Ivana Chromková a
stálí honci a příznivci: paní Zbuzková, paní Plátěnková a pánové Celta, Motyka, Veselý a
Svoboda.
Činnost sdružení řídí devítičlenný výbor a na chod našeho sdružení dohlíží tříčlenná revizní
komise. Výbor zajišťuje organizačně chod a práce ve prospěch sdružení. Schází se na
schůzích minimálně jednou měsíčně a účast členů výboru je dobrá. Na jednom z posledních
jednání výboru byl projednán i stav naší členské základny a z tohoto jednání vzešla potřeba
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řešit na prvním pracovním jednání výboru a následné členské schůzi nastalé problémy. Mám
tím na mysli především vysoký věkový průměr. Pro vaši zajímavost jsem spočetl průměrný
věk členů našeho sdružení, a věřte nebo nevěřte – ten je 55 let. Jenom slabou útěchou je
fakt, že jsme na tom sice lépe než okres, kde je průměr šedesát let – náš problém to však
neřeší. Pár poznámek k naší členské základně. Svoji mysliveckou činnost ukončil na vlastní
žádost ze zdravotních důvodů pan Koucký Josef. Žádost o ukončení členství v našem
sdružení doručil k dnešní výroční členské schůzi pan Holeček Vítězslav bez udání důvodů.
Ten však většina zná a není nutné se k tomu dnes vracet. Výbor zajistí, že po dnešní výroční
schůzi bude panu Holečkovi vrácen členský podíl ponížený o procentní část jeho nečinnosti.
Jsme přestárlou organizací a asi nejhorší na této skutečnosti je fakt, že před námi není vidět
výrazné zlepšení tohoto stavu v blízké budoucnosti. Faktorů, proč tomu tak je, je celá řada a
opakovaně jsme o nich hovořili na našich výročních schůzích, proto je pouze i dnes zopakuji
– cenová dostupnost pro mladé myslivce či legislativní problémy, ale také naše malá péče o
výchovu dětí a mládeže v tomto duchu v minulosti. Zdůrazňuji slovní spojení v minulosti,
neboť díky aktivitám našich děvčat se podařilo založit kroužek mladých přátel přírody, jenž
má zatím šestnáct dětí. Kroužek se schází jednou za dva týdny – vždy v pátek od 16,00
hodin se srazem v našem klubu zde na Louníně. Kroužek má zpracovanou náplň své
činnosti a nám nezbývá než doufat, že tato zájmová činnost bude za pár let přinášet své
plody v podobě možných budoucích členů našeho sdružení. Popřejme jim hodně úspěchů a
vytrvalosti. My pak jim musíme zajistit naši všestrannou pomoc – jedině tak budeme moci
jednou sbírat plody, které jsem měl na mysli. Díky pochopení Obecního úřadu ve Tmani jsme
získali na činnost tohoto kroužku finanční podporu ve výši deset tisíc korun a náš letošní
rozpočet též počítá s náklady pro děti. Chci zde vyslovit přesvědčení, že učiníme maximum
pro zdárnou činnost kroužku mladých přátel přírody.
Jinak, pokud si uvědomíme skutečnost, že po sedmdesátce je náš člen zbaven pracovní
povinnosti pro myslivecké sdružení, pak zjistíme, že za pár let bude větší polovina členů této
povinnosti zproštěna. Nároky na zajištění chodu sdružení však zůstanou minimálně stejné,
spíše však budou ještě náročnější. Pokud se tento stav v nejbližší době nezmění, pak se
budeme nuceni poohlédnout i po nemyslivcích, kteří budou ochotni nám pomoci.
Samozřejmě, že tato záležitost bude řešena na pracovních schůzích s ohledem na potřeby
jednotlivých skupin. Pokud jsem zmínil brzkou dobu, domnívám se, že to bude již letos, a to
hned nyní v dubnu. Musíme se ve výboru zabývat členskou základnou jako takovou.
V současné době jsme uzavřenou organizací pro všechny případné žadatele na základě
usnesení členské schůze z července 2012.
Tentýž problém je i se stavem porybných na námi provozovaném rybníku ve Tmani.
V současné době máme porybné pod vedením pana Zbuzka, a to pány Foltýna a Vondrku.
Jaroslav Karmazín jako čtvrtý je časově zaneprázdněný a tak je porybným značně
sporadickým. Nicméně bylo vydáno dvanáct legitimací opravňujících provádět kontrolu u
rybníka v době rybolovu, ale hlavně v nočních hodinách, kdy prokazatelně dochází
k pytlačení. Žel, evidovaných kontrol je poměrně málo, a to se musí změnit. Je však třeba
připomenout, že kontroly by měly probíhat minimálně ve dvojicích, a to z důvodů bezpečnosti
a případného svědectví.
Skutečností však je, že za výsledky hospodaření na rybníku ve Tmani si zaslouží
poděkování všichni, kteří se o to nějakou měrou přičinili, včetně prodejců povolenek.
Letošní brzké jaro nám umožnilo zahájit rybářskou sezónu od prvního jarního dne, - to je od
21. března. zahájení proběhlo bez rybářských závodů, od jejichž konání jsme upustili již
v loňském roce. Plánujeme pouze malé rybářské závody na rybníku na lounínské návsi
někdy během léta.
Nyní pár slov k vyhodnocení plnění úkolů během roku 2013, které jsme si před rokem
odsouhlasili. Vyjádřeno v číslech, pak jsme měli odpracovat pro myslivecké sdružení celkem
3294 hodin. Ve skutečnosti jsme toto číslo překročili téměř o tisíc hodin. Celkem jsme
odpracovali na brigádách a pro myslivost 4112 hodin. Je to úctyhodné číslo, zejména když si
uvědomíme, že náš průměrný věk je v porovnání s loňským rokem opět o něco vyšší.
Máme za sebou rok od podpisu nové nájemní smlouvy. Naše myslivost se mění tak rychle,
že to mnohdy nestačíme ani plně vnímat. Jedná se hlavně o změny legislativních zákonů
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s myslivostí souvisejících. Především se jedná o nový občanský zákoník, který mění pravidla
nám všem, a to nejen v myslivosti. Máme na to tři roky, abychom novým požadavkům
vyhověli. V návrhu na usnesení s tím počítáme. Mění se vyhlášky nebo jsou důsledněji
vyžadovány Krajskou veterinární správou, a k tomu se přidávají různé tlaky z Evropské unie
– mám na mysli návrhy na omezení možnosti držení střelných zbraní nebo diskuse na téma,
co je původní a co nikoli bez rozdílu, zda se jedná o oblast živočišnou nebo rostlinnou. Nikdo
však na druhé straně neřeší zásadním způsobem nešvary, které naši mysliveckou činnost
značně znehodnocují – mám na mysli svévolné jízdy motocyklů, čtyřkolek, ale i koní po
zemědělských kulturách bez ohledu na to, zda je poškozují či nikoli. I to je jeden z důvodů
omezení vjíždění do honitby motorovými vozidly mimo účelové komunikace kromě výjimek,
které jsou vypsány v návrhu na usnesení z dnešní výroční schůze.
V minulém roce se podařilo uskutečnit řadu pozitivních věcí, z nichž vyjmenuji především
realizaci odchovu bažantů a koroptví, včetně dotovaných podpůrných opatření na ochranu
této zvěře a podmínek pro ni ve volné přírodě. Letos musíme toto ještě vylepšit přemístěním
dvou odchovávacích voliérek pro koroptve, neboť jejich současné umístění je nevyhovující.
Zbudujeme ještě jedno lapací zařízení na divočáky v blízkosti posedu v úseku Lounína.
Několik statistických údajů o odlovu černé zvěře. Od 1. ledna do 31. prosince 2012 jsme
ulovili 76 kusů a v roce 2013 84 kusy. Z toho vyplývá, že se nám daří zvyšující se stavy
divočáků v naší honitbě úspěšně eliminovat. Důkazem je skutečnost, že škody na polích jsou
letos zatím minimální v porovnání s lety minulými. Obdobou je i radikální snížení stavu zvěře
mufloní v minulosti. Při sestavování plánu lovu spolupracujeme s Honebním společenstvím
naší honitby tak, aby tento byl Honebním společenstvím akceptován, jak to vyžaduje nová
zákonná úprava.
Velice pěkné voliéry vybudoval pan Jaroslav Šimek, a pokud se nic nezměnilo, tak počítá
s realizací velkých vypouštěcích voliér v zalesněné části svých pozemků. Tam budeme
muset pomoci hlavně my po předchozí dohodě.
Daří se nám budováním nových posedů, kazatelen, krmelců a skladů krmení zkvalitňovat
úroveň našich mysliveckých zařízení. Nesmíme však zapomínat na předchozí písemné
odsouhlasení vlastníka pozemku s jejich zhotovením.
Díky pochopení vedení akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody můžeme
podstatně více věnovat zázemí potřebného pro řádný provoz honitby. Přetrvává dobrá
spolupráce s oběma společnostmi, s obecními úřady i se zemědělci hospodařícími v naší
honitbě. Za pochopení a vstřícnost jim musíme poděkovat. Jsme přesvědčeni, že obdobnou
spolupráci v budoucnu uskutečníme i s městem Zdice.
Provedli jsme zásadní změnu v našem plánování, kdy přecházíme od rozpracování plánu na
jednotlivce k plánování skupinovému, a tím i posilujeme nejen pravomoci úsekových
hospodářů, ale také jejich zodpovědnost za jejich plnění.
Pro letošní rok počítáme opět s nákupem kuřat bažantů z Litně v počtech let minulých,
včetně kachňat z Třeboně. Je předpoklad, že opakovaně požádáme o dotace na odchov
koroptví a zvěřinová políčka.
Na úseku společenského života jsme tak jako v letech minulých, zajistili tradiční myslivecký
ples, spolupracovali jsme s dalšími společenskými organizacemi působícími v našich obcích
při organizaci Dětského dne ve Tmani a Chodouni, přispěli jsme zvěřinou do tombol
společenských organizací a obcí. V plánu na letošní rok počítáme s obdobnou akcí, jako
tomu bylo vloni.
Závěrem hodnocení naší činnosti konstatuji, že všechny skupiny si řádně plnily své
povinnosti plynoucí z plánu práce na rok 2013 a v mnoha případech se udělalo více, než
jsme původně plánovali. Přes některé méně přívětivé skutečnosti můžeme být s uplynulým
rokem 2013 spokojeni. Za jeho výsledek patří všem poděkování.
Končím svoji zprávu o činnosti Mysliveckého sdružení HORA Tmaň v roce 2013 pozdravem
„Myslivosti zdar!“.
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Plán práce Mysliveckého sdružení HORA Tmaň na rok 2014
Společné akce
1. Zajistit na základě dohody s obecními úřady průběžný celoroční úklid odpadků z příkop,
lesa apod. – celoročně po skupinách.
2. Zajistit průběžný pořádek v okolí Veského rybníka.
3. Organizačně zajistit rybářskou sezónu ve Tmani od 21. března 2014 a malé rybářské
závody na Louníně.
4. Zajistit v celé honitbě asanaci krmných a odchovávacích zařízení včetně vnadišť.
5. Zajistit odchov bažantů, koroptví a kachňat včetně zdárného vypuštění do honitby.
6. Organizačně se podílet na zajištění oslav Dětského dne.
7. Zajistit v rámci tradiční spolupráce s akciovými společnostmi Vápenka a Velkolom
Čertovy schody a Zemědělským družstvem Bykoš úklid přístupových komunikací a po
dohodě sběr kamene na poli.
8. V lednu 2015 uskutečnit tradiční myslivecký ples ve Tmani.
9. Každý poslední čtvrtek v měsíci se uskuteční schůze výboru MS HORA Tmaň od 19,00
hodin v Louníně. Členské schůze se během roku uskuteční 6x podle potřeby. Pozvánky
zajistí úsekoví hospodáři.
10. Zabezpečit pravidelné a dostatečné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
Plán pro skupinu Lounín
Vedoucí: Plátěnka Antonín st., členové: Červenka st., Plátěnková Vendula, Plátěnka Tomáš,
Plátěnka Jan, Bouček Jiří, Mlejnský Bedřich, Celta Pavel, Ivana Chromková. Úkoly skupiny:
1. Opravy mysliveckých zařízení.
2. Přemístit vypouštěcí voliérky na vhodnější místa (3 kusy).
3. Vizuálně oddělit odchovávací voliéru.
4. Likvidace nepotřebných zařízení.
5. Zhotovení nových jeslí pro srnčí pod Višňovkou.
6. Dokončení venkovních úprav skladu krmení v Lukách.
7. Asanace všech krmných zařízení včetně odchovávacích voliér.
8. Zhotovení posedu pod Vinicí nad borovičkami ve Slavíkách.
9. Vybudování nové lávky na ostrov na Jezdičáku a likvidace staré.
Plán pro skupinu Tmaň
Vedoucí: Hošek Vl., členové: Zbuzek Karel, Foltýn Jiří, Šimek Jaroslav, Červenka ml.,
Karmazín Jaroslav, Krbec Lub., Černovský M., Krátký Jaromír, Motyka Zdeněk, Prýgl Pavel,
Ondřej Svoboda. Úkoly skupiny:
1. Opravy stávajících mysliveckých zařízení a likvidace nepotřebných.
2. Dokončení stavby posedu na Lázu.
3. Zajištění krmné základny pro období zimního strádání 2014 – 2015.
4. Zhotovení samoobslužného krmného zařízení u koupaliště ve Tmani.
5. Rozmístění koroptvích bud pro zimní přikrmování.
6. Asanace krmelišť a vnadišť.
7. Obnova umělé nory pod Bubny.
8. Zhotovení a umístění 20 kusů berliček pro dravce.
9. Úklid okolí tmaňského rybníka.
Plán pro skupinu Chodouň
Vedoucí: Perlinger Mir., členové: Hurcík Jiří starší, Hurcík Jiří mladší, Husák Jar., Boháč
Václav, Ing. Stehlík, Ing. Sobotka, Ing. Müller a adepti: paní Hrudková a pan Hošek Josef.
Úkoly skupiny:
1. Oprava stávajících mysliveckých zařízení – každý ve svém úseku.
2. Asanace všech krmných mysliveckých zařízení. Zhotovení nové kazatelny na Lejškově.
3. Zhotovení 3 kusů kachních budek na Litavce.
4. Oprava voliér pro odchov bažantů a koroptví.
5. Obnova umělé nory u Křížku a zhotovení jednoho lapacího zařízení.
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6. Čištění studánek a napajedel.
7. Zajištění krmné základny na zimu 2014 – 2015.
8. Zajištění střelnice při Dětském dnu v Chodouni.

I.

II.

Usnesení z výroční členské schůze Mysliveckého sdružení HORA Tmaň
a Honebního společenství konané 5. dubna 2014.
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti mysliveckého sdružení za rok 2013;
2. s plánem práce na rok 2014 včetně rozpočtu;
3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy dle předloženého rozpisu
kynologa;
4. s podáním žádosti na Středočeský krajský úřad o dotace na odchov koroptve a
další dotační tituly;
5. s nákupem jednodenních bažantích a koroptvích kuřat v Litni a čtyřtýdenních
kachňat březňačky v počtech minulých let;
6. s ukončením členství v Mysliveckém sdružení HORA Tmaň na vlastní žádost
panu Holečkovi Vítězslavovi a výplatou členského podílu poníženého o nečinnost
jmenovaného za poslední období k 31. 3. 2014;
7. s vybudováním dvou lapacích zařízení na černou zvěř v blízkosti posedu;
8. s plánem práce kroužku mladých přátel přírody přednesenou vedoucí kroužku;
9. se změnou názvu vnitřních stanov sdružení na Provozní řád sdružení a tento
doplnit a odsouhlasit členskou schůzí tak, aby tento Provozní řád byl v souladu
s ustanoveními nového občanského zákoníku;
10. s návrhem výboru na ocenění členů u příležitosti konání okresního sněmu OMS
dne 24. dubna 2014;
11. s návrhem delegátů na okresní sněm – Perlinger Miroslav a Plátěnka Jan;
12. se zásadním omezením vjíždění motorových vozidel do honitby mimo veřejné
komunikace; výjimečně tak lze ve vyjmenovaných případech:
a) zavezení krmné zásoby;
b) při opravě či budování mysliveckého zařízení;
c) při odvozu ulovené zvěře;
d) při společných honech;
e) členům se sníženou pohyblivostí po předchozím projednání ve výboru
mysliveckého sdružení apod.
f)
dodržováním výše uvedených omezení jsou pověřeni úsekoví
hospodáři; porušování omezení vjezdů bude postihováno po projednání ve
výboru, maximálně však ztrátou povoleny do konce běžného roku.
Výroční členská schůze ukládá výboru mysliveckého sdružení:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Ve spolupráci s vlastníky pozemků, obecními úřady, Okresním mysliveckým
sdružením v Berouně a Krajským úřadem Středočeského kraje zajistit odchov
bažantů, koroptví a kachen v počtech roku 2013.
3. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského úřadu
na odchov koroptví.
4. Nadále spolupracovat se Základní školou ve Tmani a podpořit činnost kroužku
mladých přátel přírody.
5. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (myslivecký ples, Poslední leč, Den
dětí apod.).
6. Zajistit zdárný průběh rybářské sezóny ve Tmani od 1. dubna 2014 a v létě malé
rybářské závody na Louníně.
7. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiv pro zimní přikrmování zvěře.
8. Spolupracovat s výborem Honebního společenství při sestavování plánů chovu a
lovu.
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III.

9. Do následující pracovní členské schůze udělat rozbor a členské schůzi předložit
návrh jak do budoucna postupovat s členskou základnou vzhledem k počtu členů,
jejich věku s cílem zajištění akceschopnosti celého mysliveckého sdružení.
10. Aktivně se zúčastnit a zapracovat myslivecké úpravy po pozemkových úpravách
v Chodouni, ve Tmani a na Louníně.
11. Zajistit výstavu a okresní sněm Okresního mysliveckého sdružení v kulturním
domě ve Tmani v květnu letošního roku.
Výroční členská schůze ukládá revizní komisi:
1. Průběžně během roku provádět kontroly všech zodpovědných funkcionářů a
všech činností zabezpečujících řádnou péči o honitbu a zvěř v ní.

X. valná hromada Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň
Ve středu dne 7. května 2014 se v kulturním domě ve Tmani se opět po třech letech konala
X. valná hromada Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň, která hodnotila činnost organizace od
poslední valné hromady konané v únoru 2011 na Louníně, zvolila nový výbor tělovýchovné
jednoty a jeho revizní komisi a schválila plán činnosti tělovýchovné jednoty na léta 2014 –
2018.
Zpráva o činnosti TJ VČS Tmaň do konce roku 2013 pro X. valnou hromadu,
kterou přednesl Josef Sakáč
Vážení sportovní přátelé!
Scházíme se opět po delší – již tříleté přestávce v takto početném složení na dnešní v pořadí
již desáté valné hromadě naší tělovýchovné jednoty, což je skutečnost pro současný výbor
tělovýchovné jednoty, stejně jako mne osobně coby předsedu organizace jen těžko
zdůvodnitelné.
Výbor tělovýchovné jednoty působil v tomto období spíše příležitostně, především za účelem
řádného plnění si povinností vůči Okresnímu sdružení tělovýchovných jednot
organizovaných v ČSTV a dalších nadřízených orgánů jako jsou: krajské organizace ČSTV,
Finanční úřad v Berouně, Obec Tmaň nebo hlavní sponzor naší tělovýchovné organizace
akciová společnost Vápenka Čertovy schody. Jednalo se především o vyhotovování a
odevzdávání výkazů o hospodaření tělovýchovné jednoty v zákonem předepsaných
termínech, zpracovávání a odevzdávání statistických výkazů a v neposlední řadě
zpracovávání a každoroční odevzdávání daňového přiznání na Finanční úřad v Berouně, což
jsem každý rok zajišťoval v úzké spolupráci s naším hospodářem Pavlem Zikmundem. Od
této činnosti a vykázaných výsledků se v minulosti zpětně odvíjela i výše přidělované dotace
na činnost TJ a dotace na stavební údržbu – což však již od roku 2009 neplatí! Po ztrátě
Sazky z majetku ČSTV přestaly do tělovýchovných jednot docházet veškeré dotace jak na
činnost, tak i na stavební údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Dnes to funguje tak,
že o dotace na stavební údržbu je možno žádat pouze formou grantu přes příslušný svaz
(fotbal, tenis atd.) nebo přes okresního výkonný výbor, případně přímo na Krajský úřad
Středočeského kraje, který tyto granty vypisuje. Toto s sebou nese ovšem velice náročnou
administrativu a dokladování stavu toho kterého projektu nebo žádosti, a to až do té míry, že
mnohé tělovýchovné jednoty, které v posledních dvou letech o podporu žádaly a uspěly, už
do dalších žádostí nejdou, neboť není v jejich silách požadovanou dokumentaci zajistit a
dodat. Další – navíc nejdůležitější podmínkou při žádosti o dotaci – je povinnost
tělovýchovné jednoty vést podvojné účetnictví, které v dnešní době bude těžko někdo dělat
jenom z lásky k tělovýchově. Finanční zabezpečení činnosti jednotlivých oddílů a družstev
jsme v průběhu uplynulého období řešili operativně ke všeobecné spokojenosti a bez větších
průtahů s předsedy či vedoucími jednotlivých oddílů, cvičiteli a trenéry ve spolupráci
s hospodářem tělovýchovné jednoty Pavlem Zikmundem.
V roce 2010 jsme po zaregistrování fotbalových žáčků do mistrovské soutěže obdrželi dotaci
z Okresního fotbalového svazu ve výši 1.200,- Kč na mládež. Také v roce 2011 jsme na
činnost žákovského družstva přípravky obdrželi dotaci ve výši 4.620,- Kč z Okresního
fotbalového svazu a dále z rozhodnutí zastupitelstva obce částku 10.000,- Kč pro mládež.
Skutečností ovšem na druhou stranu zůstává, že hned v roce následujícím – v roce 2012 –
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odhlašujeme žáčky ze soutěže pro nezájem a neschopnost sejít se k mistrovským utkáním,
za což platím Okresnímu fotbalovému svazu pokutu ve výši 4.000,- Kč.
Scházíme se na valné hromadě až po třech letech – to je fakt, který je sice v rozporu se
stanovami naší tělovýchovné jednoty, ale na obhajobu svou i výboru musím konstatovat, že i
v této – pro sport a volnočasové aktivity dosti složité době – se nám dařilo a i nadále daří
díky několika nadšencům nejen průběžně zajišťovat, nýbrž i rozšiřovat sportovní činnost ve
Tmani.
Horší je to s činností na poli kulturním a se zájmem našich členů o práci při opravách a
údržbě majetku a staveb, které máme ve vlastnictví či v dlouhodobém pronájmu.
V naší tělovýchovné jednotě evidujeme ke konci roku 2013 celkem 227 členů. Z tohoto počtu
je 122 mužů, 47 žen, 5 dorostenců, 2 dívky dorostového věku, 36 žáků a 15 žaček.
Sportovní činnost tělovýchovné jednoty zajišťuje především oddíl kopané se 141 členy v naší
evidenci, kde ovšem skutečnost je dnes jiná, protože pravidla Fotbalové asociace ČR evidují
pouze členy, za které ta která tělovýchovná jednota odvede členské příspěvky na svaz, který
je zpětně rozděluje do oddílů v nižších soutěžích – v tomto případě se jedná o 68 členů
přihlášených pod Fotbalovou asociací ČR. Dále zde je oddíl tenisu s 26 vykazovanými členů,
z toho je 10 dospělých a 16 žáčků – především dívek pod vedením pana Šilhavého a pana
Sudíka.
Koncem roku 2013 bylo zrušeno členství naší tělovýchovné jednoty v ČASP, kde jsme měli
pět evidovaných členů, za které jsme ročně platili členské příspěvky ve výši 500,- Kč. ASPV
nám zpětně vracelo kolem jednoho sta korun, ale nikdo z našich členů se nezúčastňoval
žádných akcí pořádaných okresním odborem Asociace sportu pro všechny – tudíž nebyl
důvod nadále udržovat členství v této organizaci. Na letošní 29. valné hromadě České unie
sportu byl odbor ASPV na vlastní žádost přijat opět pod hlavičku bývalého ČSTV – dnes
ČUS. Naši členové původně evidovaní pod ASPV zůstávají nadále našimi členy jako členové
nezařazení v oddíle. Zde jsou též vedení původní členové fotbalového oddílu, kteří dosud
nepožádali o registraci, ženy scházející se k pravidelnému cvičení aerobiku pod vedení
cvičitelky L. Šilhavé, a v neposlední řadě zájemci o nohejbal.
V roce 2012 po získání mimořádného sponzorského daru od firmy Phoenix – Zeppelin spol.
s r.o. díky Slavomíru Malíkovi bylo dohodnuto přidružit k naší tělovýchovné jednotě družstvo
šipkařů a z tohoto daru jim částečně přispět na jejich činnost a dopravu. Navíc většina z nich
je letitými členy naší tělovýchovné jednoty.
Takto početná členská základna naší tělovýchovné jednoty zatím přetrvává z let minulých,
kdy na každého evidovaného člena byl získáván určitý finanční obnos formou dotace na
činnost tělovýchovné jednoty. Jak již bylo výše uvedeno, poslední roky již tomu však tak
není. Zůstává skutečností, že možná polovina našich evidovaných členů už o členství v naší
tělovýchovné jednotě nestojí, neboť již delší dobu neprojevují snahu zapojit se našich
činností.
Jedním z hlavních úkolů pro nové vedení naší organizace v letošním roce vidím to, že
musíme zaktualizovat členskou základnu a zajistit řádný výběr členských příspěvků jak
máme schváleno a odsouhlaseno z let minulých – tzn. 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež.
Jak je vidět z rozboru hospodaření, ne všechny naše oddíly toto v minulosti plnily, neboť
nevykazovaly buď žádné, nebo úplně minimální příjmy jen z členských příspěvků, a náklady
na svoji činnost a provoz přenášely k úhradě tělovýchovné jednotě.
K účasti našich oddílů v soutěžích. Oddíl kopané má v mistrovské soutěži družstvo mužů
zatím ještě ve III. třídě. Všichni doufáme, že tuto soutěž udrží i pro další období. Tenisový
oddíl má nadále v soutěži v rámci okresu dvě družstva. V dalším průběhu naší valné
hromady nás zástupci těchto oddílů seznámí s výsledky své činnosti za uplynulé období..
Nyní budu jmenovat alespoň některé členy a příznivce tělovýchovné jednoty, bez kterých by
naše organizace těžko fungovala. Za oddíl kopané jsou to především pánové Pavel Pátecký,
Zdeněk Tlach, Slavomír Malík, Martin Hora a Miroslav Fiala starší, který se navíc stará o
průběžnou pravidelnou údržbu rekonstruovaného fotbalového hřiště. Za oddíl tenisu jsou to
Stanislav Brynda, Jan Klas starší a předseda oddílu Ing. Josef Krejčí.
Při tělovýchovné jednotě funguje zhruba sedmým rokem oddíl příznivců hry zvané nohejbal,
jakož tahouny jsou Jindřich Laně, Láďa Miško, Ivan Nedúchal, Michal Sopr, Jan Hofman a
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Stanislav Svoboda. V posledních letech se několik nadšenců z tohoto týmu nechalo zlákat a
zúčastnilo se několika turnajů pořádaných například v Záluží, ve Volduchách i jinde, a jsem
rád, že zde mohu dnes konstatovat, že ne pokaždé byli týmem pouze do počtu. Vyzkoušeli
si, že pro zvýšení jejich výkonnosti je dobré utkávat se s výkonnějšími a lepšími týmy.
Tolik zatím o naší sportovní činnosti a věřím, že v dalším průběhu našeho jednání mě ostatní
členové doplní a případně upřesní moje strohé informace.
Na úseku kultury jsme v posledních letech spíše stagnovali s tím, že už v roce 2009 jsme
upustili od pořádání tradiční posvícenské zábavy konané koncem října pro absolutní
nezájem veřejnosti. Ovšem průběžně každoročně jsme se podíleli na akcích pořádaných pod
hlavičkou obce ve spolupráci s ostatními společenskými organizacemi v obci působícími.
Jmenujme z takových akcí třeba dobročinný ples, jehož výtěžek je tradičně poukázán ve
prospěch Místní příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tmaň, podílíme se
pravidelně při pořádání dětského karnevalu v kulturním domě ve Tmani i při oslavách Dne
dětí, které se v minulosti konávaly tradičně na fotbalovém hřišti, ale po jeho rekonstrukci se
tyto oslavy přesunuly do areálu Sboru dobrovolných hasičů Tmaň vedle koupaliště.
V neposlední řadě dodávám, že řada našich členů se angažuje při pořádání mikulášské
besídky.
V závěrečné části své zprávy chci poděkovat všem, kteří se podílejí na zajištění provozu
naší tělovýchovné organizace. Své první poděkování budu směrovat k vedení akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani za finanční a materiální pomoc,
kterou nám každoročně poskytují na krytí nezbytně nutných výdajů spojených s činností naší
tělovýchovné organizace.
Můj dík dále patří Obci Tmaň za vstřícný přístup a pomoc při řešení našich potřeb, se kterými
se občas na vedení obce obracíme i za finanční úhradu Základní škole a Mateřské škole
Tmaň za užívání školní tělocvičny naší omladinou v částce přesahující 15.000,- Kč za rok
nebo za úhradu vody spotřebované na zálivku fotbalového hřiště v sušších obdobích
v částce přesahující 30.000,- Kč za rok.
Dále chci jménem vedení naší tělovýchovné jednoty poděkovat všem sponzorům a jejich
zástupcům za finanční a materiální pomoc, bez které si lze těžko představit v současné době
činnost naší organizace.
Věřím, že i v roce letošním budou výše jmenované subjekty – a věříme, že se najdou i další
– ochotni být nápomocni našemu snažení o zapojení co největšího počtu občanů, především
z řad mládeže do sportu a tělovýchovy, kde jedním z hlavních našich cílů je snížení a
omezení úniku mládeže k návykovým látkám nebo drogám při nedostatku smysluplného
využití jejich volného času.
Děkuji za pozornost a věřím, že v diskusi máme mnoho témat k projednání.
Výroční zpráva fotbalového oddílu, kterou přednesl Pavel Pátecký
Vážení sportovní přátelé!
Ve své výroční zprávě fotbalového oddílu TJ VČS Tmaň pro dnešní výroční valnou hromadu
bych chtěl nejprve připomenout, že fotbal ve Tmani vznikl již v roce 1921, takže tady má
opravdu velkou tradici. Tento letopočet znamená, že v přespříští sezóně 2015 / 2016
oslavíme pěkných 95 let fotbalu na Tmani. Ohlédneme-li se zpět do posledního desetiletí,
můžeme konstatovat, že jsme se – i když ne moc, ale přece jen trochu zlepšili. K tomu
přispělo určitě i to, že od roku 2008 hrajeme na nově zrekonstruovaném travnatém hřišti a ne
na drnech a škváře, která tam byla dříve. Nicméně výsledky by mohly být přece jen lepší,
kdybychom se neustále nepotýkali se špatnou morálkou některých hráčů, s problematickou
docházkou a celkových přístupem. Za poslední dva až tři roky jsme se pokusili posílit, takže
se v mužstvu postupně vystřídalo několik hráčů na hostování, ale kromě sezóny 2010 / 2011,
kdy jsme byli šestí, stále hrajeme o udržení a sezónu co sezónu se strachujeme, zda
nespadneme do čtvrté třídy. Je tomu tak bohužel i v právě probíhající sezóně, když jsme na
třináctém místě s náskokem pouhého jednoho bodu na poslední Libomyšl. Pravdou je, že
konec tabulky je dost našlapaný, když Svatá na desátém místě má na nás náskok jen osm
bodů. Nicméně bude to určitě boj a nezbývá než doufat, že se třetí třídu ve Tmani udržet
podaří. Dovolte mi vyslovit přesvědčení, že loni i letos pod tréninkovým vedením Zdeňka
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Tlacha dali někteří hráči do tréninku více, než tomu bývávalo v minulosti, takže by bylo škoda
tohoto potenciálu nevyužít. Škoda jen, že se pravidelných tréninků nezúčastňuje více hráčů.
Kde máme největší problém, víme asi všichni – je to především na postu brankáře. Druhou
sezónu nám chytá Kamil Piskáček, a i když ve spoustě zápasů vyloženě nezklamal, přece
jen čistokrevný brankář to není. Tolik k fungování fotbalového týmu mužů ve třetí třídě.
Pár slov o fotbalu mládeže. V roce 2010 jsme přihlásili naše mladší žáky do okresního
přeboru, ale v září 2012 jsme je museli z rozehrané soutěže odhlásit, jelikož žáků bylo málo
a tréninky, respektive na zápasy, se nescházeli. Bohužel, je to fenomén dnešní doby, kdy jak
mládež v žákovském nebo dorosteneckém věku, dává přednost počítačovým hrám a fotbal
jako takový je příliš nebaví.
Ještě se zmíním o změnách, kterými prošlo v České republice celé fotbalové hnutí. Před
třemi roky se Českomoravský fotbalový svaz přejmenoval na Fotbalovou asociaci České
republiky. S tím přišla povinná výměna registračních průkazů a především povinná registrace
každého hráče a funkcionáře do asociace. Bez této registrace nesmí hráč nastoupit do
utkání a funkcionář vykonávat jakoukoliv činnost zapsanou v zápise o utkání. V současnosti
má náš fotbalový oddíl registrovaných 6 funkcionářů s platným registračním průkazem (takže
ti mohou nastoupit i k zápasům), 10 ostatních funkcionářů, 11 hráčů, kteří kmenově patří do
našeho mateřského oddílu, 18 mladších hráčů, které jsme v minulosti zaregistrovali, když
ještě hráli, 2 hráče, kteří přestoupili jinam a Martinu Ježkovou, která hostovala na Mořině
v ženském fotbale. Tento počet doplňují hráči na hostování, kterých je v současnosti deset.
Aktuální stav členské základny fotbalového oddílu je tedy 68 členů registrovaných ve
Fotbalové asociaci České republiky.
Závěrem mi dovolte ještě jednou konstatovat, že si všichni přejeme, aby na Tmani zůstala
fotbalová třetí třída a aby se zlepšoval, neboť jen tak z něj budou mít radost hráči i fanoušci.
Děkuji za pozornost.
I.

II.

III.

IV.

Plán činnosti TJ VČS Tmaň na léta 2014 – 2018
Sportovní činnost
1. Obnovit činnost žákovského družstva v kopané.
2. Udržet III. třídu ve fotbale dospělých a stabilizovat kádr mužstva tak, aby bylo co
nejméně hráčů na hostování.
3. Činnost fotbalistů Staré gardy podpořit v uspořádání turnajů či utkání ve Tmani.
4. Udržet v soutěži družstva tenisu a rozšířit členskou základnu tenisového oddílu.
5. Uspořádat alespoň jeden turnaj v nohejbalu trojic.
6. Podporovat ženy v jejich sportovní činnosti (aerobik).
7. Nadále podporovat šipkaře v soutěži a uspořádat turnaj pro místní zájemce.
8. Umožnit využívání sportovišť místními občany a zaměstnancům sponzorů dle
provozních podmínek.
Kultura
1. Aktivně se zapojit do akcí pořádaných Obcí Tmaň a ostatními společenskými
organizacemi (Dobročinný ples, Pálení čarodějnic, Dětský den a další).
2. Uspořádat taneční zábavu v průběhu kalendářního roku.
Opravy a údržba
1. Průběžně udržovat pořádek a areálu fotbalového hřiště a tenisových kurtů.
2. Nepřetržitě zajišťovat údržbu a pořádek, modernizovat vybavení v šatnách a
sociálním zařízení fotbalového hřiště.
3. Zabývat se možnostmi, zjistit podmínky na rozšíření stávajících kabin na
fotbalovém hřišti.
4. Výhledově zajistit výměnu oplocení na tenisových kurtech.
Ostatní
1. Aktualizovat členskou základnu dle skutečného zájmu občanů o sportovní vyžití
na stávajících sportovištích.
2. Přilákat do řad tělovýchovné jednoty a jejich oddílů více občanů ze Tmaně i další
zájemce o sport z okolí tak, aby sport ve Tmani nadále fungoval a stal se
nezbytnou součástí života našich spoluobčanů.
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I.

II.

Usnesení X. valné hromady TJ VČS Tmaň konané 7. května 2014
Valná hromada vyslechla a schvaluje:
1. Zprávu o činnosti Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň od IX. valné hromady do
konce roku 2013.
2. Zprávy z oddílů a družstev tělovýchovné jednoty.
3. Zprávu o hospodaření tělovýchovné jednoty v letech 2011 – 2013.
4. Plán činnosti tělovýchovné jednoty na léta 2014 – 2018.
5. Volbu nového výboru Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň ve složení: předseda
Zdeněk Tlach, místopředseda Josef Sakáč, hospodář Pavel Zikmund, tajemník
Pavel Pátecký, členové: Silvie Fodorová, Ing. Josef Krejčí, Ivan Nedúchal,
Slavomír Malík a Jiří Spivák.
6. Volbu revizní komise ve složení: předseda Stanislav Brynda, členové – Martin
Třešňák, L. Šilhavá.
Valná hromada ukládá
1. Výboru tělovýchovné jednoty:
• Ve spolupráci s oddíly zajistit finanční prostředky na činnost tělovýchovné
jednoty v letech 2014 – 2018.
• Kontrolovat a hlídat hospodárné nakládání s finančními prostředky.
• Zajistit řádný výběr členských příspěvků a aktualizovat členskou základnu
podle skutečného zájmu příznivců sportu.
• Zajistit materiál a finance na průběžnou údržbu stávajícího
tělovýchovného zařízení.
• Do 31. května 2014 svolat schůzi nově zvoleného výboru tělovýchovné
jednoty.
2. Výborům oddílů tělovýchovné jednoty:
• Hlídat šetrné zacházení se svěřeným majetkem a zařízením
• Hlídat a kontrolovat pořádek, čistotu a funkční stav stávajícího zařízení.
• Vylepšovat a nadále zvelebovat stav našich sportovišť.

Poznámky k X. valné hromadě TJ VČS Tmaň
Ve středu 7. května 2014 se od 18.00 hodin uskutečnila v kulturním domě X. valná hromada
Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň. To je základní konstatování, které vyplývá
z předcházejících dokumentů z tohoto jednání. Přítomni byli zástupci všech oddílů – kopané,
tenisu, nohejbalu, cvičení žen i šipkařů. Ale to doslova, neboť na valnou hromadu se
dostavilo něco málo přes deset procent členské základny tělovýchovné jednoty. Na tuto
skutečnost upozornil ve své zdravici starosta obce pan Václav Macourek, kterého zarazila
zejména malá účast aktivních fotbalistů. Z přednesených zpráv a diskusních příspěvků
zazněla konstruktivně míněná kritická i sebekritická slova namířená do vlastních řad, určena
ale byla spíše k těm nepřítomným, než těch, co seděli na sále. Zazněla celá řada myšlenek a
nápadů, jak přilákat ke sportování, určitě však bude potřeba nějaký čas, aby vyslovené
návrhy byly dopracovány do realizovatelné podoby. Nakonec usnesení z tohoto jednání
hovoří jednoznačně, kterým směrem se budou muset sportovní aktivity ubírat, aby nenastala
situace – jak jeden z diskutujících připomněl – že fotbal by mohl skončit ve Tmani jako kdysi
lední hokej (i když ten z jiných důvodů). Několik postřehů z přednesených zpráv a následné
diskuse v průběhu valné hromady:
• Po několika desítkách let předsednictví Josefa Sakáče v čele tělovýchovné jednoty byl do
čela zvolen na příští funkční čtyřleté období Zdeněk Tlach a Josef Sakáč se stal v nově
zvoleném výboru místopředsedou.
• Největší pozornost veřejnosti se soustřeďuje na kopanou. A výsledky? Za zásadního
příspěvku obecního rozpočtu se podařilo zrekonstruovat povrch fotbalového hřiště, které
mělo pověst nejhoršího fotbalového hřiště na okrese. Teď je zde jedno z nejlepších,
ovšem výsledky to zatím nepotvrzují. Muži každý rok na jaře mají plné ruce i nohy
záchranářských prací, družstvo žáčků bylo odhlášeno ze soutěže, protože se nebyli
schopni pro nezájem sejít k mistrovským zápasům. Současně je však třeba připomenout,
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že po této valné hromadě fotbalisté ožili jako politi živou vodou a následující dva zápasy
– doma s Broumy a poté na hřišti poslední Libomyšle – vyhráli a získali tak velmi cenné
body, které je přesunuly blíže ke středu spodní poloviny tabulky. Doufejme, že se jedná o
trvalý trend v jejich výkonech.
Nejdůležitějším krokem v nejbližší budoucnosti bude obnovit činnost fotbalových žáčků.
Ano – je zde problém doby, že děti sedí raději u počítače, než běhají po hřišti. V samotné
Tmani žije více než tisíc lidí, na první stupeň základní školy chodí děti z okolních obcí, v
nichž žádný fotbalový oddíl není. Bylo by škoda nevyužít této skutečnosti ve prospěch
tmaňského fotbalu. Je však třeba zdůraznit, že to je běh na hodně dlouhou trať, do
jejíhož cíle doběhneme s pocitem, že se nám podařilo zajistit sportovní budoucnost
Tmaně mající téměř stoletou tradici. Nic však nepřijde samo – bude k tomu však potřeba
několik, spíše více – nadšenců, kteří se budou realizaci tohoto cíle věnovat. A jsme opět
na začátku …
Oddíl tenisu je na tom relativně nejlépe z hlediska věkového složení: má v okresní
rekreační soutěži dvě družstva a zdá se, že se o svou budoucnost nemusí obávat,
protože si díky systematické práce pánů Šilhavého a Sudíka vychovávají své nástupce.
Na jiném místě tohoto vydání OBZORU jsou výsledky staré gardy fotbalistů na turnaji ve
Všeradicích a pozvánka na turnaj ve Tmani. Dále jsou zde ženy cvičící aerobik, muži
hrající nohejbal a šipkaři. Jejich činnost si přiblížíme někdy příště.

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
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Základní škola Tmaň
V pondělí dne 14. dubna navštívila školní družina kino Mír v Berouně. Moc jsme se těšili
na rodinnou komedii Šmoulové 2, ve které se propojí animovaný i hraný film. V pohádce
nemohl chybět zlý čaroděj Gargamel, který vyhnal Šmouly z jejich vesničky. Malí modří
Šmoulové pak museli dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpět domů, než
je Gargamel znovu vystopuje. Pohádka se nám moc líbila. A už se těšíme na další
představení.
V úterý 15. dubna navštívil žáky 4. a 5. ročníku finanční poradce pan Martin Špott, který
přišel dětem objasnit některé z „tajů“ týkajících se finanční gramotnosti. Tato sféra se
totiž stává stále větším problémem mezi mladší, ale i starší generací. Všichni s napětím
poslouchali, jak lze hospodařit s penězi, proč je nutné si finance spořit, že je možné je
investovat, kdo je to finanční poradce a jakou úlohu v našem životě sehraje, pokud
vyhledáme jeho pomoc. V rámci běžné výuky si tak žáci upevňují a zdokonalují své
znalosti, které lze uplatnit zejména v hodinách matematiky, prvouky, českého jazyka, ale
hlavně v praktickém životě, což je nejdůležitější.
V úterý 15. dubna na tzv. Šedivé úterý se naše I. třída vydala po škole koledovat. Nejprve
jsme navštívili paní ředitelku a pak postupně zbývající třídy školy. Měli jsme připravený
krátký hodovací program v podobě hezké koledy o zajíčkovi. Také, jak můžete vidět na
fotografiích umístěných na webových stránkách naší základní školy, jsme jako zajíčci
vypadali. Koleda dopadla moc dobře. Naše starší spolužáky a paní učitelky jsme potěšili
a dostali jsme i nějaký ten bonbónek. Na vajíčka si budeme muset přivstat v pondělí
ráno.
Nejen ve školní družině, ale také ve škole jsme se pečlivě připravovali na blížící se
Velikonoce. Zdobili jsme kraslice a malovali velikonoční zápichy ze dřeva, abychom to
měli krásné nejen ve škole, ale také doma, kam si své výtvory odneseme. Doufáme, že
nás za ně rodiče či prarodiče, kterým jimi chceme udělat radost, pochválí.
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22. duben je již 34 let spojen s oslavou Dne Země. Vůbec prvně se konal v roce 1970 v
USA. Od roku 1990 se připojily i ostatní státy naší planety a z národního svátku se stal
svátek mezinárodní. Dnes si připomíná to, jak se máme chovat k naší mateřské planetě,
více než 1 miliarda lidí ve 175 státech světa. K té jedné miliardě se připojily i děti naší
školy, která již dvanáctým rokem spolupracuje v tento den s Velkolomem a Vápenkou
Čertovy schody. Děti se na akci vybavily pracovním oblečením, rukavicemi a pytli. Po
třídách pak sbíraly odpad, kterým si my, lidé, zkrášlujeme naše okolní prostředí. Když
dorazily do cíle, byly pytle obtěžkány nejrůznějšími papíry, plasty, sklem a dalším
odpadem, který by se v přírodě rozkládal mnohdy roky či desetiletí. Ještěže jsme cestou
mohli pozorovat krásně se probouzející jarní přírodu a uvědomit si, že ta námaha za to
opravdu stojí, protože krás, které nám naše Země nabízí, je opravdu mnoho. A protože
jsme dobře pracovali, čekala na nás u rybníka náramná odměna - opékání buřtů. Každý
snědl s chutí alespoň jednoho, někdo si neváhal i přidat. Po výborné svačině jsme si
trochu pohráli a pak jsme již pomalu, s dobrým pocitem, že jsme přírodě alespoň trochu
pomohli, kráčeli k naší škole. Za rok se určitě zase vydáme na sběr, ale budeme doufat,
že nenasbíráme nic nebo alespoň o hodně méně.
Plavání nám skončilo a nám se po něm asi bude stýskat. Výuka byla super, naučili jsme
se spoustu dalších dovedností, a tak jsme si dnes domů odvezli ocenění v podobě
"mokrého vysvědčení". Všichni jsme se snažili a víme, že jsme udělali notný kus práce. Z
neplavců se opět stali „kapříci" a z plavců „delfíni", takže budeme moci o prázdninách
rodičům ukázat, že se vody nebojíme!
Naše škola se zapojila do soutěže „Barevná hra recy-věci“, kterou uspořádala firma
Balakryl ve spolupráci se serverem Fler, formou projektu Recyklujeme plot školní
zahrady, který realizovala IV. třída. Cílem tohoto projektu je upozornit na to, že staré
vybavení není vždycky nutné vyhodit. Proč kupovat nové věci, když je na světě tolik
starých, které mají duši a čekají na svoji druhou šanci? A tak starý nepěkný plot, který
stále dobře slouží svému účelu, využili pro rozvoj kreativity, procvičení manuální
zručnosti a především ke zkrášlení našeho školního prostředí. Správnou atmosféru jim k
tomu navodil Tom Sawyer z knihy Marka Twaina, který bydlí u tety Polly, protože je
sirotek. Nerad chodí do školy a také nerad pracuje. Ale velmi rád zažívá dobrodružství.
Jednou v pátek nejde do školy a jeho teta ho potrestá malováním plotu. On vymyslí lest
na kamarády a tvrdí, že ho malování plotu baví, a že to nesmí dělat jen tak někdo.
Chlapci ho přemlouvají, aby mohli plot malovat sami … A tak to čtvrťáci zkusili jako oni! Z
natírání plotu si udělali opravdové dobrodružství. Jak to dopadlo? Podívejte se na
webové stránky naší školy, kde najdete fotografie z této akce a můžete sami posoudit
jejich výsledek.
Krejčík Honza, špendlík Nesmyslík a pošťák Tom nás navštívili ve čtvrtek 24. dubna
v kulturním domě ve Tmani v krásném divadelním představení plném zpěvu, smíchu a
taškaření, do kterého jsme se mohli zapojit i my. Zazpívali jsme si, zaskotačili, někteří z
nás si dokonce i zasoutěžili přímo na pódiu, ale všichni jsme si domů odnesli krásné
zážitky, dobrou náladu a malé poučení, že mnohem více než „neživý" počítač jsou „živí"
kamarádi a prožitá dobrodružství! Představení se nám moc líbilo a nejeden z nás po
cestě zpátky si radostí poskočil. Společně s Krejčíkem Honzou jsme si slíbili, že se zase
uvidíme i příští rok. Už teď se opravdu těšíme!
Mateřská škola Tmaň v květnu
V kulturním domě jsme navštívili divadlo Krejčík Honza. Byla to moc zábavná, vtipná a
poučná podívaná. Nyní již víme, že lepší než sedět u televize a počítače, je lepší běhat
venku s kamarády. Krejčík Honza nás vtáhl do děje, že jsme zapomněli, že nejsme
diváci, ale jsme i účinkující. Společně jsme si zacvičili, zazpívali a zasoutěžili.
Připravili jsme Školičku pro rodiče, jejichž děti ještě nenavštěvují mateřskou školu. Byla
to tři zábavná odpoledne, kde se maminky s dětmi mohly seznámit s prostředím školy,
hračkami a s paní učitelkami. V úterý 13. května se konala poslední Školička. Děti se
seznámily s třídou Koťátek, zacvičily si, zatančily a nakreslily klubíčka. Na závěr si
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vyzkoušely pohádkové čepičky. Sluníčko nás vylákalo na hřiště, kde si zahrály s míči.
Potom poslední foto s rodiči a ahoj školičko!
Ve středu 14. května jsme všichni i s některými rodiči i prarodiči vyrazili na společný výlet
do Lipek. Počasí nám v rámci možností přálo. Děti plnily během cesty úkoly, hledaly
poklad a společně s rodiči jsme opekli „buřtíky“. Trochu jsme si pohráli a zpátky do
školky. Děkujeme všem dospělým, kteří nám pomohli oslavit Den Země.
Ve II. třídě se konal pro rodiče Den otevřených dveří. Děti si povídaly o zvířatech u
rybníka, vyrobily společnou koláž, hledaly poklad v rybníku a učily se třídit odpad.
Děkujeme rodičům, kteří přišli podpořit své děti a strávit s nimi část dopoledne v naší
mateřské škole.
V květnu vyrazili předškoláci na školu v přírodě v Orlíku nad Vltavou. O tom ale až příště.
Blíží se konec školního roku a nás čeká ještě mnoho zajímavého. Připravujeme Den dětí,
výlet do ZOO v Plzni a rozloučení se školáky.

Sváteční koncert ve Sboru Jiřího z Poděbrad
V den státního svátku ve čtvrtek 8. května 2014 se konal od 17,00 hodin pod patronací
Církve československé husitské ve Tmani ve Sboru Jiřího z Poděbrad tradiční sváteční
koncert u příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války. Vystoupil hudební soubor
KOLORIT z Dobříše vedený uměleckým vedoucím Petrem A. Kafkou a Dagmar Doubková
(varhany), absolventka Konzervatoře v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně. Na programu byly acapelové úpravy duchovních, lidových i moderních písní a
varhanní hudba 18. a 19. století.

Skautská pouť do Tmaně
V sobotu 26. dubna 2014 zorganizovali skauti 4. střediska Junáka Radost a naděje
z Římskokatolické farnosti Beroun pouť do kostela sv. Jiří ve Tmani zasvěceného patronovi
skautů na celém světě. Letos se tmaňský kostel zaplnil do posledního volného místečka více
než sedmdesáti účastníky z řad skautů, jejich vedoucích, dospělých doprovázejících
zejména ty nejmenší z řad skautů a řada dalších návštěvníků. Skauti dorazili do Tmaně na
odpolední mši sv. završující jejich celodenní program různě – ti fyzicky nejzdatnější pěšky,
děvčata si udělala do Tmaně výlet na kolech a pár těch nejmenších dorazilo také, ale se
svými rodiči osobními auty.
Letos se jejich pouť konala v období velikonočního oktávu. Velikonoční oktáv je týden
liturgického roku, který začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a končí na Bílou neděli, tj. 2.
neděli velikonoční (o 8 dní později, proto oktáv). V křesťanství jsou Velikonoce coby slavnost
Kristova vítězství nad smrtí největším svátkem, a proto samotný den slavnosti je jakoby
prodloužen do osmi dní, kdy si věřící má uvědomit velikost a význam Kristova vzkříšení pro
svůj život. Každý den velikonočního oktávu má v liturgii vlastní mešní formulář. V bohoslužbě
slova se čtou Skutky apoštolů a evangelia o Kristově vzkříšení a odpovědi učedníků na tuto
událost. Proto se slavnostnost velikonočního oktávu odrazila i v průběhu mše sv., kterou
celebroval kaplan P. Radim Cigánek z Berouna a v níž převážil velikonoční ráz, ale ani na
sv. Jiří se nezapomnělo. Ta byla pro všechny přítomné nejenom velkým duchovním, ale i
hudebním zážitkem – její hudební doprovod zajišťovala hudební skupina „4K“ (Kytarová
Kapela Křesťanského Klubu), jejíž muzikantské kvality byly ještě více zdůrazněny díky dobré
akustice tmaňského kostela. Pro návštěvníky byl připraven desetistránkový program
s notovým záznamem všech skladeb, které v průběhu mše sv. zazněly a tak se každý
návštěvník mohl hudebních partií jejího průběhu aktivně zúčastnit.

Tmaň v literatuře
Brněnské nakladatelství Barrister & Principal vydalo v roce 2012 v prvním vydání druhý díl
šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje, který podrobně mapuje a
dokumentuje hrady, zámky a tvrze v regionech Berounska, Kladenska a Rakovnicka.
Kniha je opět vybavena mnoha unikátními černobílými fotografiemi a přináší, stejně jako díl
první, zcela nový pohled na místní historické objekty, některé velmi cenné, jiné skromnější,
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které jsou vak všechny dokladem působení, péče a umu minulých panovnických a
šlechtických elit.
Pro nás je důležité, že jsou zde věnovány tři stránky zámku ve Tmani. Po krátkém
historickém úvodu věnovanému původním majitelům Tmaně následuje podrobný popis
zámeckého objektu, vše doplněno poznámkou o staré vladycké rodině Karlů ze Svárova,
kteří postavili první sídlo – pozdně gotickou tvrz na přelomu patnáctého a šestnáctého
století. Druhá poznámka je věnována návštěvám Mikoláše Alše v letech 1909 – 1912 ve
Tmani. Vše je doplněna dvěma černobílými fotografiemi, každá na půl stránky.
Zacitujme nyní velmi zajímavou pasáž věnovanou popisu stavby tmaňského zámku
z pohledu architekta uvedenou v této knížce, jež není tmaňské veřejnosti až tak dokonale
všeobecně známá:
Zámek ve Tmani leží při kraji obce v rozlehlém ohrazeném anglickém parku, k němuž
ze dvou stran přiléhají hospodářské budovy někdejšího dvora velkostatku. Do areálu
se vjíždí dvojicí sousedících pilířových bran se sousední brankou vstupu.
Vlastní zámecký objekt je čtyřkřídlou jednopatrovou budovou na obdélníkovém
půdorysu a malým vnitřním lichoběžníkovým nádvořím uprostřed. Celek nad
nevýrazně profilovanou korunní římsou zakončují celkem výrazné mansardové
střechy s jednou řadou štítkových vikýřů a trojúhelníkovými frontony a zapuštěnými
obdélníkovými okénky. Kvůli modernizaci jsou všechny fasády zámku hladké kromě
použití kordónové římsy mezi oběma podlažími.
Průčelí dělí toliko pravoúhlá zapuštěná okna, rozmístěná do pravidelných os
zajišťujících vertikální členění fasád.
Nejvýraznějším stavebním prvkem zámku je na vstupním průčelí umístěný mělký
střední jednoosý rizalit, jenž vyrůstá do dvoupatrové hranolové věže, kterou nad
složitě profilovaným architrávem završuje nízká střecha typu oslího hřbetu se
štítkovým vikýřem do hlavního průčelí. Ten je prolomen drobným poloobloukovým
okénkem a ukončen nevýrazným trojúhelníkovým frontonem. Střechu ukončuje
otevřená polygonální lucerna s bání a čučkem. Nároží rizalitu i věže do hlavního
průčelí lemují prosté lizénové pásy. Přízemí rizalitu se otevírá vstupním obdélným
portálem v profilované šambráně. V úrovni druhého patra věže se nalézá zdvojeně
sdružené, shora zalamované okno a celek je od zbytku rizalitu oddělen kordónovou
římsou.
Pro lepší pochopení výše uvedeného textu je třeba uvést několik vysvětlujících poznámek
k některým odborným výrazům v textu používaných:
• Anglický park – má podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se
střídají louky, lesíky i jednotlivé stromy (solitéry).
• Čuček – dekorativní zakončení architektury v podobě piniových šišek, koulí či
zjednodušených váz.
• Fronton – štítový nástavec zejména nad oknem, nad portálem nebo nad rizalitem
(obvykle širší nižší) různých tvarů, např. trojúhelníkový, segmentový, stlačený, rozeklaný.
• Kordónová římsa – druh průběžné římsy, která stěnu nebo budovu neukončuje, ale
pouze horizontálně člení.
• Lucerna – v architektuře věžičkovitý (válcový, hranatý) útvar nad střechou, zejména nad
kupolí, s okny, která přivádějí světlo otvorem (zvaným oculus) v horní části kupole do
prostoru.
• Rizalit – středová nebo boční mělce vystupující část zdiva, a to v celé výšce objektu
nejvýše o jednu okenní osu, která může být polygonální, cylindrická nebo plochá.
• Šambrána – profilované a různě zdobené orámování okenních a dveřních otvorů,
zpravidla štukové, na rozdíl od kamenného ostění.
Mimo Tmaně nás kniha ve stejném stylu seznamuje s dalšími zámky nacházející se
v sousedství naší obce. Všichni asi dobře víme o zámku v sousedních Suchomastech.
V tomto díle však také najdeme podrobné popisy zámků v Litni, Svinařích, v Králově Dvoře,
na Tetíně nebo ve Všeradicích či v Osově – i v těchto případech je stejně jako v případě
Tmaně vše doplněno fotografiemi z uvedených míst.
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Publikace je připravena zaujmout milovníky historie, obyvatele daných regionů, kteří se chtějí
o svém kraji dozvědět víc, ale také turisty, pro které se chce a může stát pozvánkou do
mnohdy opomíjených míst, jež dnes neprávem stojí ve stínu Prahy, ale přitom mají také co
zajímavého nabídnout. Čtenář v knize nalezne vzájemně propojené informace jak o
samotných historických objektech a sídlech, tak o pověstech, které se o nich tradují, nebo o
slavných a známých osobnostech, které zde působily. Zaznamenány jsou však i přírodní
krásy, technické vymoženosti a další zajímavosti.
Na knize spolupracovali současní vlastníci zdejších hradů, zámků a tvrzí, a to nejen tím, že
poskytli historické i aktuální fotografie, ale také vlastní texty, které jsou nesmírně cenné jako
svědectví, díky němuž lze nahlédnout za oponu náročné údržby těchto objektů. V závěru je
potom slovník pojmů z architektury, který pomáhá laické veřejnosti lépe pochopit odborné
části textů o jednotlivých objektech v knize uvedených.
Druhý díl šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje je určen pro milovníky a
fanoušky české historie a architektury, stejně jako pro ty, kdo chtějí vědět více o tom, kde se
vlastně narodili nebo kde žijí.
Autory publikace jsou Vratislav Košťál a Renata Košťálová. Vratislav Košťál je absolventem
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1999) a Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze (2000). Věnuje se publikační činnosti z oboru práva v oblasti energetiky,
mezinárodním vztahům, od roku 1999 systematickému fotografování hradů, zámků a tvrzí.
Renata Košťálová absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (2002). Zbývá se
obdobím druhé světové války, problematikou uloupeného umění a Blízkého Východu.
Architektuře, umění historii sídel české šlechty se ve volném čase věnuje taktéž již od roku
1999. Doporučená prodejní cena je 265,- Kč.

Před 65 lety bylo založeno JZD Lounín (2)
Lounín byl dle zápisů vysazen roku 1324 Heřmanem z Drahlína. S odkazem na tento údaj to
znamená, že v roce 2014 si tato osada připomíná 690 let od svého vzniku. To je bez deseti
let sedm století dějů v dobách míru i v letech válečných. Jedná se o významné výročí v jeho
historii, které by nemělo být v rychlém tempu života naší doby přehlédnuto. Na této historické
cestě je mnoho mezníků, na které bychom neměli zapomínat. V tomto měsíci uplyne 65 let
od založení JZD Louníně, které bylo prvním jednotným zemědělským družstvem na okrese
Beroun (datum ustavení přípravného výboru: 21. dubna 1949, datum založení družstva je 12.
května 1949). JZD na Tmani vzniklo téměř současně, pouze o dva dny později – 14. května
1949. Primát v prvenství však drží Lounín, a proto se budeme věnovat především jemu. Text
je pro lepší pochopení popisovaného procesu kolektivizace průběžně ilustrován texty
novinových článků z oné doby vztahujícími se k Lounínu a umístěnými v rámečku.
Vraťme se na Lounín …
Na zakládající valné hromadě 15. května 1949 konané v hostinci Na Myslivně došlo k volbě
představenstva a dozorčí rady JZD. Volby byly provedeny aklamací, jednomyslně byli
zvoleni: předsedou František Houba, místopředsedou Koucký Stanislav, jednatelem Slanec
Jiří, hospodářem Očenášek Miloslav, a další členové představenstva: Pelikán Václav,
Bartoníček Boh., František Smrž, Monhart Jan, Růžička František, jedno místo
v představenstvu bylo rezervováno pro ženy s tím, že tento člen představenstva bude
později kooptován. Jako členové dozorčí rady byli zvoleni: Stibal Antonín – předseda, Roubal
Antonín, Šmejkal Josef, Koucký Václav – členové.
Valná hromada stanovila činnost JZD pro nejbližší dobu:
1. Činnost mechanizační – rozšíření strojového vybavení JZD, zakoupením těchto strojů:
vlečný vůz na 50 q na traktor, 1 mlátičku 22“, 1 mlátičku 28“ a 30“, 1 vázací lis, 1 koňský
shrabovač, 1 brány za traktor, o zakoupení dalších strojů podle potřeby z inventáře
konfiskovaného velkostatku ve Svinařích.
2. Výstavba družstevních budov – schváleno jednání dosavadní o koupi hospodářských
budov č.p. 10 a ukládá se členům představenstva J. Slancovi a Houbovi Fr., aby vedli
další jednání s majiteli těchto budov, notářem v Berouně, tak, aby urychleně mohlo být
započato se stavbou ještě přede žněmi.
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3. Budování družstevní prádelny a konser. kuchyně – usneseno, aby v zakoupených
budovách č.p. 10 byla vybudována družstevní prádelna a konser. kuchyně. Bylo
zdůrazněno, že pro provedení tohoto úkolu bude nutno zaktivizovat místní zemědělské
ženy a požádat referenta pro otázky žen při ONV v Berouně, která má nad JZD patronát,
o spolupráci při této akci.
4. Založení družstevní pastviny – v zájmu zvýšení živočišné výroby a usnadnění práce
členů JZD při krmení dobytka usnesla se valná hromada, aby byla vybudována
družstevní pastvina na pozemcích MNV o výměře 15 ha, na pozemcích, které pro svoji
polohu nejsou vhodné pro jiný způsob zemědělské výroby. Pro provedení tohoto úkolu
byl pověřen předseda JZD, aby navázal jednání s ministerstvem zemědělství.
V Louníně budou mít družstevní pastviny.1
Mezi nejlepší jednotná družstva na berounském okrese patří JZD v Louníně. V současné
době má 26 členů, neboť je to velmi malá vesnička a jeho předsedou je František Houba.
Letošní první žně Gottwaldovy pětiletky lounínské JZD již velmi dobře organizovalo. Stejně
tak dobře plánovalo i výmlat a provádění podmítky. Pro příští dobu si rolníci – družstevníci
v Louníně vzali za úkol vybudovat družstevní prádelnu, k ulehčení práce venkovským
ženám. Pro zvýšení jakosti a dosažení vyšší produkce hovězího dobytka plánují i zřízení
družstevních pastvin. Jak je z těchto, i když malých a postupných prací patrno, mění JZD
v Louníně život rolníků

•

•

•

•

Vývoj do konce roku 1950
Představenstvo JZD na své schůzi konané dne 30. srpna 1949 stanovilo poplatky za
používání strojů JZD: mlátička s lisem 25 Kčs za 1 hodinu, za používání obilní a travní
sekačky z 1 ha 150 Kčs, pohrabovač a obraceč píce – z 1 ha 50 Kčs, mlátička na jetel –
25 Kčs za 1 hodinu, válec a plečka – 20 Kčs z 1 ha. Dále bylo usneseno, aby byly
prodány dvě staré travní sekačky a zakoupeny v náhradu za tyto dvě travní sekačky nové
a jeden pohrabovač. Schváleno jednomyslně přijetí nových členů JZD a to: pan Růžička
Josef, rolník č.p. 13, pan Očenášek Antonín, rolník č.p. 28, pan Smrž Miroslav, domkář
č.p. 23.
Na schůzi představenstva JZD v Louníně konané dne 21. listopadu 1949 byla projednána
záležitost stavby družstevních budov, k čemuž podával podrobný výklad předseda JZD a
poukazuje na to, že většina členů se zúčastňuje dobrovolných brigád, oproti tomu několik
jednotlivců se zásadně brigády nezúčastňuje. Bylo usneseno působit na tyto liknavé.
Na schůzi představenstva JZD Lounín konané dne 15. ledna 1950 bylo oznámeno, že
národní podnik Lenotex Praha poslal JZD 15 kusů košil a bylo usneseno, aby tyto košile
obdrželi členové JZD, kteří odpracovali nejvíce hodin. Došlé poukazy na gumové pláště a
pracovní kalhoty byly přiděleny takto: gumové pláště obdrží traktoristé Růžička František
a Očenášek M., pracovní kalhoty obdrží Slanec Jiří a Koucký Stanislav.
V jedné z úvodních kapitol věnované vzniku jednotných zemědělských družstev bylo
konstatováno, že Komunistická strana Československa nebyla v letech 1950 – 1951
spokojena s tempem kolektivizace a tvrdě žádala její urychlení, v rámci kterého rázně
vystupovala proti všem jednotlivě hospodařícím rolníkům, kteří se bránili vstupu do
jednotného zemědělského družstva. O tom, jak to vypadalo začátkem roku 1950 na
berounském okrese s důrazem na Lounín se dočítáme v následujícím příspěvku.

Potrestaní škůdcové veřejného zásobování na Berounsku.2
Ani na berounském okrese nepokračuje výkup takovým tempem, jak by toho bylo zapotřebí.
Když se zjišťovalo, co je toho příčinou, byli odhaleni sabotéři veřejného zásobování, kteří
sice na jaře dobrovolné dodávkové smlouvy podepsali, ale nyní jejich plnění sabotovali.
1
2

Lidová demokracie, orgán Československé strany lidové, 20. září 1949
Rudé právo, ústřední orgán Komunistické strany Československa, pátek 13. ledna 1950
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Trestní komise při ONV proto tyto škůdce po zásluze potrestala. … Sabotér F. Novák
z Lounína byl potrestán pokutou 20.000,- Kčs. Pro zásobování nedodal 11 q pšenice, 16 q
ječmene, 3 q ovsa a 52 q brambor. Stejně tak i sabotér F. Douša z Lounína byl spravedlivě
potrestán. Pro zásobování lidu nedodal 16 q pšenice, 15 q žita, 41 q ječmene, 2,50 q ovsa a
75 q brambor. Protože bylo u něho nalezeno 40 q ječmene, 13,50 q pšenice a jiné produkty,
které chtěl zatajit, byl potrestán pokutou 40.000 Kčs, v případě nedobytnosti náhradním
trestem 4 měsíců vězení. Široká veřejnost berounská spolu s drobnými rolníky tyto tresty
sabotérům našeho zásobování přijala s uspokojením. (RP)
V denním tiské té doby se neobjevovaly pouze zprávy, jako je ta předcházející, jež bychom
mohli úspěšně zařadit spíše do Černé kroniky. Byly – a těch byla většina – především zprávy
a informace prodchnuté duchem propagandy optimismu o úspěchu kolektivizace na vesnici.
Zde je jedna z nich právě o Lounínu.
První smlouvy na Berounsku podepsány.
JZD v obci Louníně převzalo společný závazek.3 (vl)
Před několika dny se sešli zemědělci v Louníně na Berounsku, aby podepsali smlouvy o
výrobě a dodávce zemědělských produktů v roce 1950. Od minulého roku je jich většina
v JZD, které v letošním roce plánuje celou řadu úkolů. Akci podepsání smluv předcházelo
několik schůzí JZD, místního sdružení JSČZ a ostatních zemědělců za účasti místních
funkcionářů lidové správy a instruktorů Okresního národního výboru v Berouně.
Téhož dne, kdy byly smlouvy podpisovány, jednali zástupci z ONV a Hospodářského
družstva s místními zemědělci o náhradním plnění za některé nedodané zemědělské
výrobky, aby k uzavírání nových smluv se každý jednotlivec, který nesplnil loňskou výrobní a
dodávkovou smlouvu, vyrovnal s povinnosti vůči státu a pracujícím v městě. Akce
náhradního plnění byla místními zemědělci v Louníně plně pochopena a dodáním
náhradních produktů budou dodávkové úkoly obce splněny za rok 1949 téměř na 100
procent. Také jednotlivcům se náhradním plněním dostává značné úlevy a vědomí, že mohli
na stůl národa přispět jinou plodinou nebo zemědělským výrobkem. Večer se pak všichni
zemědělci sešli k manifestačnímu podpisu smluv na rok 1950. Po zahájení schůze
zástupcem Okresního národního výboru v Berouně Černým prohlásil předseda JZD Lounín,
že v zastoupení 20 výkonných zemědělců, kteří jsou členy místního JZD a s jejich
souhlasem, přejímá výrobní a dodávkový úkol všech těchto zemědělců hromadně a to podle
družstevnického hesla „Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.“ Tímto
rozhodnutím JZD v Louníně se obec zařadila mezi nejpokrokovější obce v Pražském kraji.
Předseda lounínského JZD po podepsání hromadného závazku prohlásil, že členové si
budou navzájem pomáhat nejen v pracovních úkolech, ale i v dodávkových povinnostech,
aby je jako družstevní celek splnili co nejlépe.
•

3

Předseda družstva Fr. Houba přednáší na členské schůzi JZD Lounín konané 3. února
1950 usnesení představenstva JZD, aby v obci byla provedena hospodářsko - technická
úprava pozemků (HTÚP). Poukazuje na to, že mnohá JZD, která byla založena později
než naše, již úpravu provedla nebo se na ní usnesla. Vysvětluje členům JZD účel HTÚP,
neboť jinak není možno zvýšit výrobnost našeho zemědělství a dokonale využít
mechanizačních prostředků, které nám dodává dělnická třída. Žádá přítomné členy, aby
se vyjádřili k usnesení předsednictva JZD, neboť členská schůze je rozhodující, zda
HTÚP v obci bude provedena či nikoliv. Proti uskutečnění scelení půdy otevřeně
vystoupil s. Josef Svoboda, který uvádí, že provedení úpravy bude stát značný obnos, že
dosud na celém okrese nebyl HTÚP provedena. Předseda JZD Houba vyvrací tvrzení
pana Svobody, že by HTÚP nějakým způsobem zatížila členy JZD, neboť veškeré výlohy
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vzniklé scelováním hradí stát. Pokud se týče námitky, že HTÚP narazí na odpor
ostatních držitelů půdy, poukazuje na to, že v diskusi se téměř všichni členové vyslovili
pro HTÚP, dále, že HTÚP připravují v JZD Suchomasty a JZD Mořina.
Předseda JZD Houba na schůzi představenstva JZD Lounín konané 4. dubna 1950
sděluje, že v důsledku, že byl povolán na vyšší funkci v ÚRD v Praze, nebude mu možno
vykonávat funkci předsedy JZD. Žádá proto, aby bylo provedeno usnesení výboru místní
organizace KSČ za přítomnosti tajemníka Pokorného, podle kterého má funkci předsedy
JZD převzít Jiří Slanec. Jiří Slanec žádá Fr. Houbu, aby ve funkci předsedy setrval,
neboť si netroufá, že by tuto dobře zvládnul, zvláště když JZD stojí před problémem
HTÚP. Téhož názoru je i pánové Koucký a Monhart. Protože Houba namítá, že by
nemohl dobře řídit JZD po stránce provozní, když není po celý den v obci přítomen,
usneseno, aby s. Slanec převzal funkci místopředsedy a funkci hospodáře Koucký. Spolu
budou pak zodpovídat za správné a včasné provedení všech polních prací. Protože na
místo v představenstvu JZD rezignoval pan Boh. Bartoníček, bylo usneseno doplnit
představenstvo JZD Alenou Štětkovou a Vlastou Očenáškovou. Pan Houba by se
zabýval více problémy politickými a organizačními. S. Houba s tímto řešením souhlasí,
žádá však, aby to bylo předloženo členské schůzi ke schválení.
Předseda JZD pan Houba na členské schůzi JZD v Louníně konané dne 21. června
1950, vysvětluje historický význam rozhodnutí o odstranění mezí, a zdůraznil, že tím
odstraníme i třídní rozdíly na naší vesnici a nastoupíme cestu k vybudování socialismu
v naší zemi po vzoru našeho učitele – Sovětského svazu. Po projevu Fr. Houby ujal se
slova zástupce KNV Majer a vyzdvihl zásluhu JZD v Louníně, které jako první v okrese
Beroun a jedno z vůbec prvních v Pražském kraji provádí HTÚP a stává se tak
avantgardou uskutečnění socializace na vesnici. Zástupce OV KSČ a politický tajemník
Pokorný hodnotí velký politický význam rozhodnutí JZD Lounín odstranit meze.
Poukazuje na tu skutečnost, že obec Lounín se již v roce 1945 postavila ve velké většině
za politiku KSČ a hodnotí pokrokové stanovisko zemědělců v naší obci a přislibuje plnou
podporu OV KSČ našemu JZD.
Předseda JZD Houba poté seznamuje přítomné s projektem HTÚP a vysvětluje, že při
úpravě bylo přihlíženo k tomu, aby každý člen JZD měl kousek půdy pro svoje soukromé
hospodaření, proto byly záhumenky přiděleny i těm, kteří nevlastní žádnou půdu, ovšem
za předpokladu, že se činně zapojí do budování JZD. Půda na záhumenky bezzemků
bude poskytnuta z půdy přídělců z pozemkové reformy, kteří se přídělů vzdali. V tom
případě, že by některý z členů JZD přestal činně pracovat v JZD, může mu být později
proto záhumenka odebrána. Průměrná výměra záhumenek bude kolem 0,50 ha.
Pozemky nečlenů JZD budou přiděleny na konci honů, pozemky zemědělců z okolních
obcí budou vyměněny.
Atmosféru odevzdávání prvního obilí ze žní v roce 1950 družstevníky ze Suchomast,
Lounína a Tmaně popisuje následující příspěvek z Rudého práva.

Sýpky míru se plní těžkým zrnem.4 A. Švandrlík, J. Masopust.
Jako konvoje míru se z několika směrů sjížděly v pondělí časně ráno k Berounu auta a
vlečňáky, tažené traktory. Vezly vzácný náklad: první obilí z letošní sklizně. Všechny měly
stejný cíl – čtyřpatrové sklady hospodářského družstva. Radostně vlály vlajky, jasněji svítila
zeleň výzdoby a vesele se třepotaly trikolory v státních barvách nad vozy, naloženými
stovkami pytlů bohaté úrody z polí našich rolníků. Hrdě vezli zemědělci své první dodávky
vlasti a jejímu lidu. … S ještě větší slávou vezli své prvé dodávky družstevníci ze
Suchomast, Lounína a Tmaně. Předseda JZD Suchomasty vedl čtyři auta, na nichž ve
vzorném pořádku byly složeny pytle se 150 centy ječmene. Za lounínské družstevníky jel
odevzdat první obilí předseda František Houba. Bylo to 22 q ječmene a 7 q žita. A za
tmaňské šel předat prvních 27 q žita rovněž předseda družstva, Lalák.
4

Rudé právo, ústřední orgán Komunistické strany Československa, středa 26. července 1950
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Družstevníci z těchto JZD šli nejprve oznámit, že již dodávají obilí z letošní sklizně svým
velkým pomocníkům, dělníkům z králodvorských železáren.
Zarazili u vrátnice Sokolovského závodu. Zde je jménem králodvorských hutníků pozdravil
předseda závodní rady soudruh Šretr. „My, hutníci králodvorští ze Sokolovského závodu,“
pravil, „jsme pyšní na to, že mezi prvními, kdož plní svou povinnost, je JZD Suchomasty,
nad kterým máme patronát.“
Spolu s ním děkovali družstevníkům za to, že společnou práci dříve a levněji sklidili úrodu,
desítky úderníků a dělníků tohoto závodu. Potvrdili tak, jak významné místo má v boji za mír
a za socialismus pevný svazek dělníků a pracujících rolníků.
Tak jako králodvorští hutníci zdravili družstevníky, vezoucí centy obilí, zajišťující výživu
národa, zdravily je také stovky občanů obcí, rozložených podle státní silnice z Králova
Dvora až do Berouna.
„Co jste nám pomohli vašimi stroji na polích sklidit, vezeme dnes odevzdat,“ volali z vozů
družstevníci, když projížděli okolo státní strojní stanice v Berouně.
Rychlý výkup – náš mírový závazek! JZD – cesta rolníků k socialismu! Rychlá dodávka
upevňuje mír! Tak k občanům radostně zdravící rolníky, kteří vezli první zrno na nový chléb
pro pracující, hovořila hesla na traktorech a autech družstevníků.
Když pak ve tři čtvrti na devět v pondělí ráno projížděly traktory dolejší historickou branou
v Berouně, vzrostly zástupy na chodnících, vybíhali lidé z domů a obchodů a nadšeně
zdravili rolníky. Na všech stranách vidíš radost v tvářích. Radostná nálada, která doprovází
chvíle, kdy ze společné práce je do sýpek míru nasypáno těžké zrno z letošní sklizně,
vyvrcholila přímo u skladů berounského hospodářského družstva. …
Před budovou hospodářského družstva je veselo. Vyhrává hudba dělníků z králodvorských
železáren. Mezi vozy s obilím je vidět tančící páry. To se družstevníci spolu s ostatními
radují, že se dobrá věc podařila.
Pojednou zazní Píseň práce. Všechen ruch ustane. Družstevníci a všichni přítomní stojí
v pozoru jako čestná stráž u vrchovatě naložených vozů s obilím. Když skončí slavnostní
proslovy je zástupcům JZD Suchomasty předána putovní standarta jako vítězi za nejlépe
provedené žňové práce v uplynulém týdnu.
Potom znovu zaburácí motory traktorů a aut. Dávají se do pohybu. Odjíždějí před sklady
hospodářského družstva. Vozy s dodávkou obilí suchomastských družstevníků předjíždějí
přímo před železniční vagon, který zde stojí na kolejích. Je to „vagon míru“, jak jej nazvali.
Jakmile vozy před tímto vagonem zastaví, vyskakují na ně úderníci ze Sokolovského
závodu, aby byli první, kdož do něj složí obilí z letošních mírových žní. Za nimi přidávají
ruce k dílu ostatní. Vagon míru s prvním obilím z letošní sklizně berounského okresu je
v několika minutách naložen. Traktory, které přivezly první obilí k manifestační dodávce,
přidaly plyn, aby se co nejrychleji vrátily sklízet další úrodu z našich polí. Odjíždí i vůz, na
němž je heslo: Na našich polích bojujeme za svobodnou Koreu, za trvalý mír!
•

Předseda JZD Houba na schůzi členů JZD v Louníně konané dne 20. října 1950
seznamuje přítomné s návrhem představenstva JZD, aby těžké mechanizační prostředky
(traktory, vlečné vozy, pluhy a brány) byly předány STS a sjednána celoroční smlouva
mezi JZD Lounín a STS Beroun. Protože se jedná o závažnou věc, žádá, aby se přítomní
členové JZD vyslovili, jaký mají názor. V nastalé diskusi se shodují všichni členové v tom
názoru, že pro JZD bude výhodnější uzavřít smlouvu s STS, než mít traktory ve své režii.
Jen jeden člen zastává stanovisko, že by bylo výhodnější ponechat stroje v JZD, ovšem
za předpokladu, že traktoristé budou svědomitě pracovat. Pan Smrž poukazuje, že tomu
tak není, neboť předseda JZD musel povolat brigádu z STS na zasetí žita, přestože
máme dva traktory. Předseda dává hlasovat a konstatuje, že většina přítomných se
vyslovila pro předání strojů, pouze jeden člen se zdržel hlasování. Na to vedoucí STS
pan Slanec slibuje, že stanice bude plnit všechny povinnosti obsažené ve smlouvě a
předčítá obsah smlouvy mezi STS a JZD na Louníně. Smlouva byla schválena všemi
hlasy přítomných členů JZD.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v sobotu 14. června
2014 v 16,30 hodin. Věřící z Tmaně a okolí jsou zváni dne 28. června 2014 v 15,00
hodin odpoledne na poutní mši sv. v Neumětelích v místním římskokatolickém
kostele sv. Petra a Pavla, památku těchto světců si připomínáme den poté v neděli 29.
června 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.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák probíhá do čtvrtka 19. června 2014 výstava
fotografií Jaroslava Kučery Nový realismus, která představí jeho
neznámé fotografické dílo.
V sobotu 21. června 2014 v 10,00 hodin dopoledne se bude konat v Galerii Čerťák
vernisáž výstavy Josefa Bosáka s názvem Všude jsem potkal lidi … Josef Bosák
fotografuje od roku 2003, v roce 2004 se stal členem fotoklubu R9 v Rožnově llpod
Radhoštěm. Od té doby se také pravidelně zúčastňuje různých fotosoutěží a salónů, díky
kterým získal titul AFIAP a EFIAP. Podařilo se mu proniknout na stránky magazínů PhotoArt
a Photolife. Stranou nezůstaly ani výstavní síně – podílel se na společné výstavě
s fotoklubem R9, přičemž vrchol představuje realizace samostatné výstavy Mé cesty. V roce
2009 se stal členem ČFFU. Pozornost zaměřuje k podobám člověka a k reportáži, a protože
se dlouhý čas pohyboval mezi muzikanty, tak i hudebním skupinám. Další mohutnou
inspirací mu přineslo cestování – vypravil se do Bosny a Hercegoviny, Arménie, Náhorního
Karabachu a Kyrgyzstánu. Z těchto zemí také uvidíte fotografie na výstavě. Na vernisáži
zahraje skupina Monogram, jedna z nejlepších českých bluegrassových kapel. Výstava je
otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin do čtvrtka 21. srpna 2014.
Mediálním partnerem 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!

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V červnu bude otevřeno v pondělí až pátek od 9,00 do 18,00 hodin, v sobotu od
9,00 do 14,00 hodin, v neděli bude zavřeno.
V našem zahradnictví máme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do
zahrad a domácností našich zákazníků vnést nejenom jaro, ale především dobrou
pohodu a atmosféru. Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a
stromků, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské
borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny. S výběrem rostlin pro vaše
podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
Podzim je relativně ještě daleko, ale v naší nabídce již teď máme pro naše zákazníky
bohatý výběr keramických zelňáků v objemu od 5 do 40 litrů.
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 35,50 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.
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červnu 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

31.5.+1.6.2014
7.+8.6.2014
14.+15.6.2014
21.+22.6.2014
28.+29.6.2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825
MUDr. Závorová Iva, Žebrák, Pacovského 277
MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Asina Juliia, Beroun, Pivovarská 170
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21

Telefon
311 624 375
311 533 447
311 583 140
311 513 313
608 020 878

Pozvánka na besedu do Zdic
Mezinárodní den archivů je svátek slavený 9. června, při jehož příležitosti archivy připravují
společenské akce pro veřejnost. Posláním tohoto dne je zvyšovat povědomí široké veřejnosti
o důležitosti archiválií a archivů. Poprvé byl 9. červen jako Mezinárodní den archivů slaven
v roce 2008. Státní okresní archiv Beroun pořádá jako každoročně v rámci Mezinárodního
dne archivů pravidelnou výjezdní besedu s ukázkami archiválií. Tentokrát se uskuteční ve
Zdicích pod názvem Staré Zdice v originálních dokumentech a bude se týkat minulosti
tohoto města a jeho okolí. Pokud se tedy zajímáte o historii našeho regionu, navštivte
v pondělí dne 9. června 2014 tuto besedu, která se koná v prostorách Městské knihovny
ve Zdicích od 17,00 hodin.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Turnaj v kopané starých gard „Memoriál Vladimíra Krejčího“ ve Tmani
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna
a Slavíků na turnaj starých gard – „Memoriál Vladimíra Krejčího“ – který se hraje
v sobotu dne 28. června 2014 na fotbalovém hřišti TJ VČS Tmaň. Účastníky turnaje jsou
mužstva: Garda Tmaň, Garda Všeradice, Garda Nový Jáchymov a Garda Most. Hraje se
podle pravidel kopané a vydaných propozic systémem každý s každým s hrací dobou 2 x 22
minut s přestávkou 5 minut na výměnu stran a nezbytné občerstvení. K zápasům mohou
nastoupit pouze hráči starší 40 let s tím, že povoleni jsou 4 hráči starší 35 let na mužstvo.
Výkop prvního zápasu je v 9,30 hodin, potom následují další zápasy podle rozlosování.

Turnaj starých gard ve Všeradicích
Fotbalisté Staré gardy Tmaň se zúčastnili ve čtvrtek 1. května 2014 turnaje starých gard ve
Všeradicích za účasti mužstev složených z hráčů starších nad 35 let: Garda Všeradice,
Garda Škoda, Garda Tmaň a Garda Nový Jáchymov. Nabízíme poznámky k průběhu
jednotlivých zápasů turnaje:
• Všeradice – Tmaň 0:0. Domácí měli jasný respekt z našeho týmu, účast 19 hráčů byla
ohromující. Snažili jsme se častým střídáním domácí utahat, ale neudělat chybu – terén
byl po večerním dešti a bohaté rose dosti mokrý. Největší tutovku a asi nejkrásnější akci
zápasu prováhal Tlach, když Foltýn důrazem sobě vlastním prošel přes 2 obránce,
položil si brankáře, vrátil na penaltu Tlachovi, a tomu míč ukopl vracející se bek.
• Škoda – Nový Jáchymov 4:1 (1:0). Garda Škoda jasně dominovala, Jáchymovští se na
hřišti hledali. Přesto po pauze Nový Jáchymov srovnal, ale pak už favorit soupeře
rozebral a jasně zvítězil.
• Všeradice – Nový Jáchymov 3:0 (1:0). Domácí utahaného soupeře povodili a jasně
zvítězili.
• Tmaň – Škoda 2:1 (1:0), branky: Glaesner Zdeněk – 2. Souhru sehraného soupeře jsme
narušovali střídáním a hlavně na již oschlém trávníku vyráželi k brejkům, na konci první a
začátku druhé půle se prosadil Glaesner a soupeř znervózněl. Sice snížil, ale spíš jsme
mohli vedení navýšit – velká spokojenost s výsledkem, obranou a gólmanem.
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Všeradice – Škoda 2:1 (1:0). Domácí si hlasitě řekli o vítězství v turnaji, soupeř výsledek
zdramatizoval vyrovnáním. Ale po proměněné penaltě již kontrolovali hru a nepouštěli
Škodu do zakončení, jistotou byl Kincl v bráně.
• Tmaň – Nový Jáchymov 2:0 (1:0). V závěrečném utkání turnaje byla jasná matematika,
chce – li být Tmaň první, musí vstřelit nejméně 3 góly. Chvíli se hrálo zběsile, ve snaze
teď nastřílet góly, ale trpělivý soupeř nechtěl prohrát třikrát po sobě a vyrážel k brejkům a
brankář Pavel Krnáč musel třikrát vysunout chapadla do nepříjemných střel. Zato my
jsme překopávali bránu i z malého vápna! V první půli na ostrý roh Slabého naskočil
Čichlovský a tvrdou hlavičkou otevřel skóre. Ve druhé půli si povodil stopera a položil
soupeřova gólmana Honza Nový a dal na 2:0, ostatní akce ve snaze „musíme“ skončily
neúspěšně. Takže druhé místo se ctí, paráda!
Sestava Gardy Tmaň: spolehlivý Pavel Krnáč v bráně, Piskáček Miroslav, Tlach Zdeněk, Jan
Pitra, Sláva Svoboda, Malík Slávek, Glaesner Zdeněk, Duchoň Petr, Piskáček Jan, Zikmund
Jan, Foltýn Jan, Laně Jindra, Nedúchal Ivan, Piskáček Vlastimil, Slabý Oldřich, Sudík
Roman, Čichlovský Miroslav, Nový Jan, Pavel Walter a motivátor Miroslav Fiala.
Konečná tabulka turnaje starých gard ve Všeradicích:
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•

•

•

•

Garda Všeradice
Garda Tmaň
Garda Škoda
Garda Nový Jáchymov

3
3
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

5:1
4:1
6:5
1:9

7
7
3
0

Fotbalisté VČS Tmaň začali konečně vyhrávat
Sobota 22. března 2014 – 10,15 hodin – 14. kolo (1) – TJ VČS Tmaň – FK Svatá 4:1
(2:1), branky: Fišer Ladislav 2, Tlach Zdeněk, Rys Josef, rozhodčí zápasu Knotek, žlutá
karta: Fišer Ladislav, Tlach Zdeněk, Fiala Miroslav mladší, Hrubý Lukáš, 40 diváků.
Neděle 30. března 2014 – 15,00 hodin – 15. kolo (2) – Hudlice – TJ VČS Tmaň 4:1
(3:0), snižoval Rys Josef, rozhodčí zápasu Bidšovský, žlutá karta: Fiala Miroslav mladší,
Lopušan Ladislav, 80 diváků.
Neděle 6. dubna 2014 – 10,15 hodin – 16. kolo (3) – TJ VČS Tmaň – SK Chyňava 0:9
(0:6), rozhodčí zápasu Šnajdr, žlutá karta: Fišer Ladislav, 100 diváků.
Sobota 12. dubna 2014 – 10,15 hodin – 17. kolo (4) – TJ VČS Tmaň – TJ Čechie Nový
Jáchymov 3:5 (2:1), branky: Fišer Ladislav, Rys Josef, Fiala Lukáš, žluté karty: Kaplan
David, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Marx, 60 diváků. Další zápasy 17. kola: SK
Chyňava – Lužce 4:0, Hudlice – FK Olympie Zdice B 5:1, FK Svatá – Nižbor B 2:1, SK
Cembrit Beroun-Závodí – Broumy 2:1, TJ Tetín – TJ Litavan Libomyšl 8:0, Vysoký Újezd
– TJ Baník Mořina 4:1.
Neděle 20. dubna 2014 – 17,00 hodin – 18. kolo (5) – Lužce – TJ VČS Tmaň 6:5 (3:3),
branky: Rys Josef 2, Aduwa, Fiala, Sulík, rozhodčí zápasu Pos Josef, 80 diváků. Další
zápasy 18. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Vysoký Újezd 9:3, TJ Baník Mořina – TJ
Tetín 2:1, TJ Litavan Libomyšl – SK Cembrit Beroun-Závodí 0:1, Broumy – FK Svatá 1:2,
Nižbor B – Hudlice 0:2, FK Olympie Zdice B - SK Chyňava 2:3.
Sobota 26. dubna 2014 – 10,15 hodin – 19. kolo (6) – TJ VČS Tmaň – FK Olympie
Zdice B 4:0 (2:0), branky: Sulík 2, Rys, Aduwa, rozhodčí zápasu Spiegl, 50 diváků. Další
zápasy 19. kola: Lužce – TJ Čechie Nový Jáchymov 2:3, SK Chyňava – Nižbor B 6:4,
Hudlice – Broumy 0.0, FK Svatá – TJ Litavan Libomyšl 6:0, SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ Baník Mořina 1:2, TJ Tetín – Vysoký Újezd 2.1.
Neděle 4. května 2014 – 14,00 hodin – 20. kolo (7) – Nižbor B – TJ VČS Tmaň 4:3 (2:2),
branky: Fišer Ladislav, Kaplan David, Rys Josef, rozhodčí zápas Závora, žlutá karta:
Fišer Ladislav, 80 diváků. Další zápasy 20. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Tetín
5:6, Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:4, TJ Baník Mořina – FK Svatá 0:1, TJ
Litavan Libomyšl – Hudlice 0:9, Broumy – SK Chyňava 2:2, FK Olympie Zdice B – Lužce
3:0.

23

•

•

•

•

•

•

Sobota 10. května 2014 – 10,15 hodin – 21. kolo (8) – TJ VČS Tmaň – Broumy 2:1
(1:0), branky: Foltýn Jan, Lopušan Ladislav, zápas rozhodoval Plecitý, žluté karty: Foltýn
Jan, Hora Martin, Smíšek Martin, 60 diváků. Další zápasy 21. kola: FK Olympie Zdice B –
TJ Čechie Nový Jáchymov 3:4, Lužce – Nižbor B 4:1, TJ Litavan Libomyšl – SK Chyňava
1:3, Hudlice – TJ Baník Mořina 2:1, FK Svatá – Vysoký Újezd 0:3, SK Cembrit BerounZávodí – TJ Tetín 2:3.
Sobota 17. května 2014 – 17,00 hodin – 22. kolo (9) – TJ Litavan Libomyšl – TJ VČS
Tmaň 2:5 (1:2), branky: Aduwa, Smíšek, Nový, Hrubý, rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků.
Další zápasy 22. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Cembrit Beroun-Závodí – zápas
pro nezpůsobilý terén přeložen na pozdější termín, TJ Tetín – FK Svatá 5:0, Vysoký
Újezd – Hudlice 2:1, TJ Baník Mořina – SK Chyňava 2:8, Broumy – Lužce 3:3, Nižbor B –
FK Olympie Zdice B 1:0.
Sobota 24. května 2014 – 10,15 hodin – 23. kolo (10) – TJ VČS Tmaň – TJ Baník
Mořina 4:2 (0:0), branky: Rys 2, Aduwa 2, rozhodčí Knotek, 50 diváků. Další zápasy 23.
kola: Nižbor B – Nový Jáchymov 2:2, Zdice B – Broumy 0:2, Lužce – Libomyšl 8:2,
Chyňava – Vysoký Újezd, Hudlice – TJ Tetín 0:3, FK Svatá – SK Cembrit Beroun-Závodí.
Neděle 1. června 2014 – 17,00 hodin – 24. kolo (11) – Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň,
rozhodčí zápasu Mázdra. Další zápasy 24. kola: 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.
Sobota 7. června 2014 – 10,15 hodin – 25. kolo (12) – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín. Další
zápasy 25. kola: 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.
Neděle 15. června 2014 – 10,15 hodin – 26. kolo (13) – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň. Další zápasy 26. kola: 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.
Aktuální tabulka III. A třídy po devátém jarním (celkově 22.) kole ročníku 2013 - 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Chyňava
TJ Tetín
Hudlice
SK Cembrit Beroun-Závodí
TJ Čechie Nový Jáchymov

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

22
22
22
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
13
12
13
13
12
6
6
7
5
6
3
4

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

1
4
6
5
7
8
8
11
12
15
12
15
13
18

82:32
84:30
63:31
72:41
87:60
67:49
64:52
33:51
45:46
29:78
45:67
50:83
33:67
31:98

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. června 2014.
Cena výtisku 3,- Kč.

24

57
52
42
40
40
40
38
23
22
21
20
19
15
12

