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Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dvou dnech – v pátek 23. a v sobotu 24. května 2014 – se konaly v České republice volby
do Evropského parlamentu. Volební komise ve Tmani děkuje všem občanům, kteří se
rozhodli jít k volebním urnám, za jejich účast.
• Bylo zapsáno 879 voličů.
• Úředních obálek bylo vydáno 151 kusů.
• Odevzdaných úředních obálek bylo 151 kusů.
• Platných hlasovacích lístků bylo 151 kusů.
• Voleb se tedy zúčastnilo 17,18 % voličů.
• Pořadí stran podle počtu získaných hlasů
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Volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve Tmani
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2014
V pondělí 16. června 2014 se v kulturním domě ve Tmani konalo od 19,00 hodin druhé
letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce. Z tohoto jednání přinášíme v tomto čísle
nejdůležitější dokument – usnesení. Další materiály – zápis z průběhu tohoto veřejného
zasedání zastupitelstva obce a zpráva z rady obce – budou otištěny v srpnovém vydání
OBZORU.
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 16. 6. 2014
I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. března
2014 přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru panem Vítem
Hofmannem;
2) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou místostarostou
panem Pavlem Pavláskem mladším;
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedou finančního výboru panem Pavlem
Pavláskem starším.

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) pro příští volební období 2014 – 2018 v souladu s § 67 zákona o obcích počet členů
zastupitelstva obce na 15;.
2) výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tmaň za rok 2013 provedený odborem
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20. března 2014
s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“;
3) výsledek přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Klonk za rok 2013 provedený
odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20. března 2014
s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“;
4) závěrečný účet a účetní závěrku Obce Tmaň za rok 2013 bez výhrad tak, jak byl
předložen zastupitelstvu obce a vyvěšen na úřední desce dne 31. března 2014 a
sejmut 2. května 2014 bez připomínek, a je nedílnou součástí tohoto usnesení;
5) závěrečný účet a účetní závěrku DSO Mikroregion Klonk za rok 2013 bez výhrad tak,
jak byl předložen zastupitelstvu obce a vyvěšen na úřední desce dne 31. března 2014 a
sejmut 2. května 2014 bez připomínek, a je nedílnou součástí tohoto usnesení.

III.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce;
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat.

Vyúčtování Dne dětí 2014 konaného ve Tmani 31. května 2014
Příspěvky finanční:
Vápenka Čertovy schody a.s.
10.000,- Kč
Velkolom Čertovy schody a.s.
5.000,- Kč
Krejčí Petr
1.000,- Kč
Šimek Jaroslav
1.000,- Kč
Celkem
17.000,- Kč
Příspěvky – věcné dary:
SDH Tmaň
Špekáčky, hořčice, chléb
Myslivecké sdružení HORA Tmaň
Zajištění střelnice, limo
TJ VČS Tmaň, OS Vrtule
Organizační zajištění atrakcí
Firma Beko
Drobné dárky
Paní Dana Nesvadbová
Cukrovinky
Vojenská policie Praha
Zdarma předvedení techniky a zásahu
Hasiči Beroun
Zdarma předvedení hasičské techniky
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Výdaje:
Zakoupení hraček
Ostatní materiál
Pyrotechnika
Peníze do koláčů
Pečení koláčů
Občerstvení na Dětský den – vojáci
Občerstvení pořadatelů
Koně
Administrativní náklady obce
Celkem

3.585,- Kč
400,- Kč
5.000,- Kč
111,- Kč
1.789,- Kč
299,- Kč
3.084,- Kč
1.000,- Kč
1.750,- Kč
17.018,- Kč

Poděkování
Rada obce děkuje členům společenských organizací působících ve Tmani – Mysliveckému
sdružení HORA Tmaň, Sboru dobrovolných hasičů Tmaň, Tělovýchovné jednotě VČS Tmaň
a Občanskému sdružení VRTULE, Základní škole a Mateřské škole Tmaň, členům komisí a
výborů zastupitelstva obce i všem dalším jednotlivcům, kteří se podíleli na organizačním
zajištění oslav Dětského dne v letošním roce. Mimořádný dík patří všem dalším složkám,
které se podíleli na vlastním programu, který se setkal s mimořádně vřelým přijetím ze strany
přítomných dětí i jejich rodičů.
Václav Macourek, starosta obce

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v sobotu dne 14. června 2014 zemřel ve věku 66 let pan František Pátecký. Poslední
rozloučení s drahým zesnulým se konalo za účasti rodiny a občanů naší obce v pátek dne
20. června 2014 v 11,00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně. Sbor pro občanské
záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vyslovuje pozůstalým hlubokou soustrast.
Čest jeho světlé památce!

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•
•

Základní škola Tmaň
Stavebnice jsou prima zábavou pro všechny kluky či holky, a tak se na práci s nimi
vždycky moc těšíme. Učíme se na nich zručnosti, plánování, trpělivosti i spolupráci.
Rozvíjíme také svoji fantazii. Stavebnice Creative Pack je k takové výuce jako stvořená a
nás moc baví s ní pracovat. Oblíbenou formou zábavy jsou také Puzzle. Děti v družině si
mohly vyzkoušet stavbu 3D puzzle. Zdálo by se, že to bude zábava jen pro holky, ale
složitá struktura zámku nadchla i kluky, kteří zde mohli projevit své skryté architektonické
vlohy. Nakonec 3D zámek dali dohromady společně. Posuďte sami na snímku na našich
webových stránkách, jak se jim to povedlo.
Další regionální klání, kterého se naše škola v dubnu zúčastnila, byla dopravní soutěž.
Do bitvy za nás nastoupilo družstvo ze IV. a V. třídy ve složení Sabina a Silva Bartošovy,
Pavel Řehoř a Jakub Baumel.
Liga otevřených mužů spolu s Unií center pro rodinu a komunitu chce ocenit fajn tatínky.
Dává proto možnost dětem, aby svým tátům věnovaly ocenění Táta roku. Stačí k tomu
krátký příběh, proč je pro ně jejich táta tím super tátou a za co by měl ocenění dostat,
fotografie tatínka a jeho e-mailová adresa, aby mohl udělit souhlas s uveřejněním svého
příběhu. Ocenění pak tatínek získá na Den otců, který letos připadá na neděli 15. června.
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V měsíci květnu je několik významných svátků, které by neměly být zapomenuty. 1.
května je to Svátek práce, 5. května je to výročí Květnové povstání českého lidu a 8.
května Den vítězství, a my si v rámci prvouky, vlastivědy, ale i jiných předmětů
připomínáme jejich význam. Navštívili jsme také památná místa, která nám připomínají,
že ani Tmaň nebyla ušetřena válečných útrap, a že mnoho jejich obyvatel přineslo oběť
nejcennější, abychom my mohli žít v klidu a míru.
V pátek 9. května se celá naše škola vydala do Prahy. Cílem bylo Dvořákovo nábřeží,
kde na nás čekala u Vltavy loď Natal, která nám ukázala Prahu zase z úplně jiného
pohledu. Z takového vodního pohledu, protože některé nádherné budovy, včetně
Národního divadla, jsme viděli i na hladině, takže vlastně dvakrát! Bylo to proto, že nám v
Praze přálo sluníčko a hladina se leskla jako zrcadlo. Foukal sice vítr, ale nás to
neodradilo! Koukat na břeh z horní otevřené paluby parníku, i když s kapucí na hlavě, se
nám jen tak nepoštěstí. A pro technicky zaměřené čtenáře zde uvádíme i parametry lodě
NATAL: Loď byla uvedena do provozu v roce 1983 a její kompletní rekonstrukce
proběhla v roce 2005. Šířka: 5,4 m. Délka: 37 m. Kapacita míst k sezení uvnitř lodi: 85
osob. Kapacita míst k sezení na sluneční palubě: 95 osob.
U příležitosti Světového dne zdraví, který byl zaměřen hlavně na infekce přenášené
klíšťaty a možnosti jejich prevence, jsme se zapojili do projektu CHRAŇME SI SVÉ
ZDRAVÍ a také do kampaně „Předej informaci“, kdy jsme upozornili na toto nebezpečí
nejen své rodiny, ale také ostatní veřejnost na našich webových stránkách a zpřístupnili
jsme zde odkazy na webové stránky Státního zdravotního ústavu, které můžete najít v
článku Světový den zdraví – Pozor klíště. Za tuto aktivitu jsme obdrželi děkovný dopis,
který byl adresován naší paní ředitelce, a krásnou knihu s názvem Nevšední výprava Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody. Plné znění dopisu uvádíme zde:
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Vážená paní Kybikásová,
chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaši účast v kampani „Předej informaci“, která
byla určena ke světovému Dni zdraví, jenž připadl na den 7. 4. 2014. Velmi nás těší
Vaše účast na našem projektu. Dětem moc děkujeme za to, jak se zhostily
nelehkého úkolu a doufáme, že pro ně tato akce byla přínosem do budoucího
života a budou vědět, jak se chránit před klíšťaty. Věříme, že i pro Vás tyto
materiály byly poučné a hodily se Vám do výuky.
Děkujeme za zaslané odkazy a fotografie. Jako malý dárek a pozornost posíláme
knížku o vodě, která Vám bude určitě nápomocná při výuce pro Vaše malé žáky.
Ještě jednou moc děkujeme.
S pozdravem
MUDr. Marie Nejedlá vedoucí Centra podpory veřejného zdraví

•

•

V pondělí 12. května k nám přišly na praxi dvě naše bývalé žákyně a nyní studentky
pedagogické školy Tereza Křenková a Michaela Červená, aby si osvojily práci ve školní
družině. A hned ve středu se pod vedením paní vychovatelky podílely společně s dětmi z
první třídy na čtení a dramatizaci pohádky Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.
Dramatizace se vydařila, děti se do činnosti zapojily s vervou a předvedly, že s divadlem
už mají velkou zkušenost. Už teď se moc těší na další aktivity.
Na naší škole jsme se už po několikáté zúčastnili testování KALIBRO. Jedná se
o celostátní srovnávací vědomostní testy, které mají porovnat úroveň vědomostí a
znalostí žáků jednotlivých ročníků v přihlášených školách z celé ČR v různých oblastech.
Opravy a vyhodnocení testů se provádí centrálně v Praze. Na školy se zasílají pouze
statistická zpracování. Letos se testování zúčastnili žáci 3. a 5. ročníku. Testy zahrnovaly
tyto tematické okruhy: pro 3. ročník: český jazyk a matematika, pro 5. ročník: český jazyk,
matematika a cizí jazyk (angličtina).
Výsledky žáků 5. ročníků: český jazyk: 62,2%, matematika: 47,8%, angličtina - 52,1%.
Výsledky žáků 3. ročníku budou zpracovány a zaslány do škol v červnu.
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Ve čtvrtek 22. května 2014 se v Kulturním domě ve Tmani uskutečnila beseda v rámci
výstavy o myslivosti, kterou pořádala ČMMJ OMS Beroun. Této besedy a výstavy se
zúčastnila celá základní i mateřská škola. Hodinová přednáška pana Radima Šímy, člena
výchovné komise ČMMJ OMS Beroun, o lese, zvířátkách, jejich krmení a chování v
přírodě, děti velmi zaujala. Zapojily se do besedy, odpovídaly na otázky a využívaly své
znalosti z hodin přírodovědy, prvouky a mysliveckého kroužku. Po přednášce se rozdělily
do dvou skupin. První skupina si prohlížela vystavené trofeje spárkaté zvěře ulovené v
honitbě okresu Beroun. Druhá skupina si mohla vyzkoušet své znalosti v praktické
činnosti. Každý žák si obkreslil siluetu vybrané zvěře, pojmenoval ji a vybral si správné
razítko se stopou. Poté si obě skupiny činnosti vyměnily. Na závěr děti hlasovaly ve
výtvarné soutěži o nejhezčí obrázek s tematikou zvířecích hrdinů z večerníčků Václava
Chaloupky. Také naše škola zde měla jednoho zástupce – obrázek Terezky Kučerové z
druhé třídy, která ztvárnila rysa Ťapa. Po návratu do školy vyplnily děti pracovní listy a
ohodnotily besedu na výbornou. Žáci V. třídy dokonce napsali o této akci pěkné slohové
práce. My si můžeme přečíst, jak to viděli dva z nich – Jiří Pannach a Tereza Holovská.
Setkání s myslivci (beseda o zvěři a myslivosti). Jiří Pannach.
Ve čtvrtek 22. května jsme celá škola šli do kulturního domu ve Tmani a zúčastnili se
besedy o zvěři a myslivosti. Nejdříve nás uvítalo pět myslivců. Jeden z nich nám vyprávěl
o lesní zvěři a ukazoval nám vábničky a jejich zvuky. Potom jsme se šli podívat na
výstavu trofejí. Zde jsme mohli vidět lebky i s parožím různé lesní zvěře, kly divokého
prasete a také paroží muflona. Ke každé vystavené trofeji jsme se dozvěděli i něco
zajímavého. Nakonec jsme si mohli obkreslit podle šablony různé druhy lesní zvěře a
razítkem natisknout jejich stopu. Výstava se nám moc líbila, protože byla velmi zajímavá
a poučná.
Setkání s myslivci (beseda o zvířatech a myslivosti). Tereza Holovská.
Ve čtvrtek 22. května jsme se vydali do kulturního domu, kde nám myslivci připravili
besedu o zvířatech a myslivosti. Když jsme se usadili, zahájil myslivec besedu tím, že
zatroubil na lesní roh, kterým se zahajuje hon. Během vyprávění, jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí o životě lesní zvěře. Naučili jsme se, jak se počítá paroží jelenů,
prohlédli jsme si vábničky na zvěř a dokonce jsme měli možnost slyšet, jaký vydávají
zvuk. Také jsme si popisovali části paroží jelena. Vyprávěli jsme si i o důležité úloze
myslivců v lese. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. První se šla podívat na výstavu
trofejí jelenů a muflonů, druhá skupina si mezi tím obkreslovala zvířátka a přiřazovala k
nim jejich stopy. Potom si skupiny vyměnily činnosti. Na závěr jsme si prohlédli a mohli si
i sáhnout na skutečné jelení parohy i na kožich lišky a divokého prasete. Bylo to moc
pěkné a poučné a všichni budeme určitě na tento zážitek dlouho vzpomínat.
Čtvrťáci si při výtvarce nejdříve vyzkoušeli nabídku her z dětského webu Alik.cz a při hře
měli sledovat i grafickou úpravu stránek. Poté si vyzkoušeli, jak těžké je malování
obrázků „myší“ na počítači. Téma bylo dané počítačovou hrou – Malý záchranář. Děti
zjistily, že namáhavá může být i práce, u které sedíme, nejen ta fyzická „s lopatou“.
Přesto se jim práce podařila zvládnout dobře. Nejzdařilejší obrázky jsou k vidění na
fotografiích na webových stránkách naší školy.
Naše škola se zapojila do celostátní hry „Staň se záchranářem", kterou připravila pro
žáky 1. stupně základních škol Asociace Záchranný kruh společně se svými partnery,
dětským webem Alik.cz, společností Euronics, Hasičským záchranným sborem ČR a
dalšími subjekty. Téma hry vychází z oblastí ochrany člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí, které jsou součástí vzdělávání na naší škole. V jejím rámci
projdou děti několika stanovišti, kde se seznámí s nejčastějšími typy rizik a nebezpečí a
naučí se je správně řešit. Mají také šanci získat celou řadu pěkných cen.
Protože první červnový den připadl letos na neděli, oslavili jsme v naší škole svátek dětí
již v pátek 30. května. Ráno si pro nás čtvrťáci připravili prima zábavu v tělocvičně.
Absolvovali jsme celkem 10 různých disciplín, které nás vyzkoušely z postřehu,
obratnosti, zručnosti či představivosti. Zadostiučiněním za vynaloženou námahu nám
byla skvělá zábava a sladká odměna. No a nechyběla ani vybíjená! Byl to opravdu
krásný zápas mezi čtvrťáky a páťáky, kteří hráli s velikým nasazením a do boje dali
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opravdu všechno, ale nezapomněli u toho na fair play hru, za což jim patří náš obdiv.
Také na nás čekalo překvapení ve formě ukázky práce speciálně cvičených psů vojenské
policie ČR, kterou pro nás opět zařídil kapitán Tomáš Procházka. Akce se konala na
školním hřišti a počasí si tam s námi trochu zahrávalo, ale nakonec se maličký deštíček,
který nás skropil, vyplatilo vydržet. Viděli jsme vskutku nevšední podívanou. Nejprve
jeden pes, dvouletý německý ovčák Rex, vystopoval drogu v kufříku a pak druhý pes,
sedmiletý belgický ovčák, našel zbraň schovanou v krabici. Od nadrotmistra Jana
Hlavničky z vojenského letiště ve Kbelích jsme se také dozvěděli, jak se se psy pracuje,
aby se tak dobře naučili rozpoznat zbraně nebo drogy, a na vlastní oči jsme viděli, jak
takové drogy či zbraně vypadají. A protože vyprávění i ukázky byly velmi zajímavé, dávali
jsme dobrý pozor a dokázali jsme dobře odpovídat na různé otázky. Za to jsme pak
dostali různé dárky - puzzle, časopisy, rozvrhy apod. Vojákům za vše moc děkujeme a
doufáme, že nám ještě někdy něco zajímavého ze své práce opět předvedou.
Tak jako každý rok, tak i letos se slavil Den dětí ve Tmani. V sobotu 31. května se konalo
zábavné dopoledne, které pořádal OÚ spolu se ZŠ a MŠ a dalšími společenskými
organizacemi na cvičišti místních hasičů. Dorazili sem nejen děti školou povinné, ale také
malé dětičky s rodiči, prarodiči nebo staršími sourozenci. Soutěžilo se v hodu na bažanta,
čápa, na plechovky, do pusy panáka nebo do koše, v kopání míče na cíl, v chůzi na
chůdách i ve střelbě vzduchovkou. Nechybělo ani oblíbené skákání v pytlích. Někomu
rodiče museli pomoci, jiní se do soutěžení s vervou vrhli sami. Všichni siláci se také
zapojili do přetahování lanem. Nejen malým sportovcům, ale i dospělákům to šlo
náramně. Letos měli dokonce takovou sílu, že lano nevydrželo a přetrhlo se. Super byly
jako vždy i koláče, které chutnaly nejen dětem, ale také maminkám, babičkám, tatínkům,
no prostě každému, kdo ochutnal. Bezva bylo i akční hašení ohně a ošetření zraněného
našimi malými hasiči. Klobouk dolů před jejich nebojácností a nasazením. Odpoledne
jsme pak mohli pokračovat ve slavení na Louníně v Lipkách. Uchvátily nás tam různé
zbraně, auto, pyrotechnický robot i bojové umění vojenských policistů. Jízda na koních
byla pro mnohé z nás vskutku nezapomenutelným zážitkem, ale prima byly i hry v na
houpačkách či v blízkém lesíku. Moc nám chutnaly buřtíky i limonáda, ale nejvíc jsme se
těšili na noční ohňostroj. Den dětí se nám vydařil, a proto se už teď těšíme na další.
Nejdříve si ale s chutí užijeme školu v přírodě a letní prázdniny!!!
S děním v samotném závěru školního roku 2013 / 2014 seznámíme čtenáře OBZORU
v srpnovém vydání. Na závěr červencového čísla chceme ještě jednou s předstihem
připomenout, že od září budeme opět shromažďovat víčka z PET lahví, abychom touto
formou přispěli na speciální rehabilitaci naší společné kamarádky Michalky
Zahradníkové. Proto neváhejte a sbírejte celé prázdniny – dobrých skutků není nikdy
dost. Věříme, že s pomocí široké veřejnosti budeme úspěšnější, než v minulém školním
roce. Již teď děkujeme za pomoc!
Mateřská škola Tmaň
Měsíc červen v mateřské škole je vždy plný dětské radosti, her, soutěží a slavností.
Vracíme se k pobytu dětí ve škole v přírodě. Celý týden byl ve znamení Cesty do
pravěku. Děti navštívily jeskyni pravěkých symbolů, navrátily se do doby ledové a ledová
lávka je zavedla přímo mezi mamuty. Využívaly krásné přírody na Orlíku, v lese hledaly
stopy a sbíraly materiál na výrobu pravěkých nástrojů. Vyzdobily si pravěké oděvy a
vyrobily si hliněné dárky. Paní učitelky měly pro ně připraveno spoustu úkolů, které naše
děti s přehledem zvládly. Samozřejmě nechyběly návštěva zámku a projížďka parníkem
po přehradě. Těch několik dní uběhlo jako voda a děti se vrátily domů plné dojmů a
zážitků.
V pátek 30. května 2014 jsme přivítali spolu se školáky na našem hřišti vzácnou
návštěvu. Přijel za námi nadrotmistr Jan Hlavnička z Vojenského letiště ve Kbelích se
svými pejsky. Vyprávěl nám o výcviku psů, kteří dokážou najít zbraně i drogy. Potom
následovala ukázka a skutečně jeho pejsci schované drogy a zbraň našli. Nakonec jsme
ještě dostali různé dárky, které využijeme ve školce. Jako každý rok jsme pro děti
připravili oslavu Dne dětí. Tentokrát jsme využili hasičského areálu ve Tmani. Celé
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dopoledne se soutěžilo v různých disciplínách. Za snahu i odvahu dostaly děti na závěr
medaile a sladkou odměnu.
V týdnu od 9. června 2014 proběhl u nás tradiční Barevný týden. Každý den děti i paní
učitelky nosily oblečení v příslušné barvě. A tak jsme byli zelení, modří, oranžoví, žlutí a
červení. Celá naše školka rozkvetla a všichni jsme z toho měli radost.
Ve čtvrtek 12. června za námi přijela návštěva s voňavou čokoládou. Oblékli jsme si
tmavá trička, poslechli jsme si příběh o objevení čokolády, přivoněli jsme si
k čokoládovým bobům a poznali jsme čokoládové lusky. Potom si děti namalovaly
čokoládovou chaloupku a obtiskly si své ruce na čtvrtku. Na závěr si z tmavé a světlé
čokolády vymodelovaly dárek pro maminku. Průběžně se ochutnávalo a to byla
opravdová dobrota!
V úterý 17. června 2014 jsme se vydali za zvířaty do ZOO v Plzni. Děti měly možnost
pozorovat různá zvířátka, některá znaly, některá viděly poprvé. Výlet se vydařil, moc
jsme si ho užili. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám pomohly ohlídat naše
děti.
Ve středu 18. června 2014 navštívili naši předškoláci I. třídu základní školy, kde je přivítal
pan učitel a budoucí spolužáci. Naši školáčkové předvedli, co se ve školce naučili a
dokázali, že jsou na školu dobře připraveni a moc se na ni už těší. Přejeme jim, aby do
školy chodili rádi a s úsměvem.
Ve čtvrtek 19. června 2014 bylo pro děti připraveno další překvapení. Do školky přišel
včelař, pan Josef Macháček ze Zdic. Vyprávěl o životě včel, jak žijí a jaká je jejich práce.
Děti viděly včelařský oblek, plástve, včelí vosk, propolis a mnoho dalších věcí. Od pana
včelaře dostaly děti voňavý dárek – med od vlastních včeliček.
V pátek 20. června 2014 proběhla ve školce soutěž ve zpěvu, Tmaňský Slavíček.
Zúčastnily se ho jednotlivci i pěvecké skupiny. Bylo to opravdu veselé dopoledne.
Všichni účinkující byli odměněni velkým aplausem a sladkou odměnou.
I letos jsme se slavnostně rozloučili se školáky, kteří odchází do základní školy. Pozvali
jsme rodiče a všechny blízké, aby viděli, co se jejich děti u nás ve školce naučily. Děti
obdržely dárky od školy a Obecního úřadu a pak už následovala malá oslava s rodiči.
Nakonec ještě pyžámková noc, kdy se děti naposledy vyspaly v mateřské škole.
Přejeme všem dětem i rodičům hezké prázdniny a hodně pěkných zážitků!
Kolektiv Mateřské školy Tmaň

Konec školního roku 2013 / 2014
Vážení přátelé!
Pátek 27. června 2014 není vyznačen v kalendáři jako státní svátek, ani jako významný den.
Pro pedagogický kolektiv Základní školy a Mateřské školy Tmaň, zaměstnance, kuchařky
školní jídelny, žáky navštěvující naši školu a jejich rodiče, je tento den každoročně téměř tím
nejdůležitějším dnem v roce. Stejně tomu bylo i letos, kdy jsme předáním vysvědčení
zakončili školní rok 2013 / 2014. Každoročně v závěru školního roku bilancuji uplynulých
deset měsíců práce. Podívám-li se zpět, jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že to byl
takový normální školní rok bez zvláštních mimořádností. Teď máme před sebou dvouměsíční
prázdniny, na které se těší především děti.
Na dny zaslouženého odpočinku se těší i
učitelé. Prázdniny sice právě začaly, ale za šedesát dní bude opět něco začínat – nový
školní rok 2014 / 2015. Náš pedagogický kolektiv bude načerpávat nové síly, ale současně
bude připravovat 130. výročí výstavby hlavní budovy současného školního areálu. Oslavy
tohoto výročí proběhnou v polovině září – tedy v době, kdy se nový školní rok bude teprve
rozjíždět. Proto chceme mít vše dokonale připraveno k otevření školní brány k 1. září.
Je naším cílem ukázat široké veřejnosti, že tmaňská škola nabízí dětem podmínky
srovnatelné s těmi, co jsou v několikanásobně větších aglomeracích.
Ale vraťme se k právě končícímu školnímu roku. Všem dětem přeji krásné prázdniny plné
sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků. Žákům, kteří přecházejí na druhý stupeň do
Masarykovy základní školy v Suchomastech nebo do jiné základní školy, přeji mnoho
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úspěchů a načerpání hodně sil, aby začátek v nové škole byl s plným nasazením a vše se
dařilo podle očekávání. V naší škole se už nyní těšíme na naše nové žáky v první třídě.
Děkuji celému pedagogickému sboru základní i mateřské školy za to, s jakým elánem se bez
ohledu na své osobní volno věnovali přípravě na vyučování i výchovné práci ve třídách a ve
školní družině. Děkuji pracovníkům školy, kteří po celý školní rok zabezpečovali její provoz.
Děkuji kuchařkám ve školní kuchyni za zabezpečení chutné a zdravé výživy pro naše děti.
Vážím si velmi dobré spolupráce s rodiči našich žáků, protože jenom tak se nám daří
průběžně řešit všechny výchovné problémy ke spokojenosti obou stran. Oceňuji, že stále
stoupá počet návštěv webových stránek základní a mateřské školy, na kterých jsou ty
nejaktuálnější informace z dění ve škole, včetně bohaté fotodokumentace z každodenního
života školy. Poděkování patří Obecnímu úřadu ve Tmani za vytváření optimálních podmínek
pro naši vzdělávací a výchovnou činnost. Rovněž děkuji všem sponzorům, s jejichž pomocí
se nám daří do naší práce zařadit mnoho prvků, které bychom si bez jejich pomoci nemohli
vůbec dovolit. Děkuji za podporu široké veřejnosti a těším se na setkání na stránkách
tmaňského informačního časopisu OBZOR opět po prázdninách!
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Paní učitelka Věra Sakáčová odchází do důchodu
Dne 30. června 2014 ukončila svoji životní učitelskou kariéru odchodem do starobního
důchodu paní učitelka Věra Sakáčová. Mateřinka ve Tmani byla otevřena dne 5. září 1966
v přízemí budovy základní školy, kde jí byla přidělena jedna třída. Tato prostorná a světlá
místnost sloužila současně jako herna a ložnice. Další menší místnost byla určena jako
šatna a umývárna. Na vybavení mateřské školy tehdy přispěl Okresní národní výbor
v Berouně, závod Velkolom Čertovy schody a Jednotné zemědělské družstvo Tmaň. Do
mateřské školy ve Tmani nastoupila jako učitelka deset let po jejím vzniku v roce 1976 –
převedeno do řeči konkrétních čísel to znamená 38 let včetně krátkého období mateřské
dovolené působení v této profesi. Ve školním roce 1980 – 1981 nastoupila do funkce
ředitelky a na tomto postu byla až do vzniku příspěvkové organizace Obce Tmaň Základní
škola a Mateřská škola Tmaň, kdy přešla na post zástupce vedoucí organizace. Během své
celé profesionální kariéry se snažila po vzoru svých předchůdkyň na místě ředitelky o trvalé
rozvíjení dobré spolupráce s vedením obce a patronátními podniky – místním JZD a
závodem VČS, bez jejichž podpory a příspěvků by nebylo možné neustále vylepšovat
materiální vybavení a vlastní interiér. V roce 1982 se nepodařilo pro nezájem ze strany JZD
25. února v Bykoši patronátní smlouvu s tímto subjektem obnovit a na místo hlavního
sponzora se dostal závod Velkolom Čertovy schody. Po roce 1990 stála Věra Sakáčová u
zrodu dalšího rozšíření spolupráce s akciovou společností Vápenka Čertovy schody, když se
začala rozvíjet spolupráce s její odborovou organizací. Ve své řídící práci využívala a
uplatňovala Věra Sakáčová své bohaté životní zkušenosti, zkušenosti z práce ve sboru pro
občanské záležitosti i dobrou znalost prostředí obce. Pracovala vždy koncepčně a měla vizi
o tom, kam práci v mateřské škole směrovat. I teď po celoživotní práce v tmaňské mateřské
škole bude moci sledovat práci svých – dnes již bývalých kolegyň – bezprostředně při akci,
neboť bydlí na ulici, kudy se děti pod dohledem svých učitelek vracejí z pravidelných
dopoledních vycházek zpátky do mateřské školy.
Děkuji paní Věře Sakáčové jménem celého pedagogického kolektivu Základní školy a
Mateřské školy Tmaň, nepedagogických pracovníků zajišťujících provoz tohoto
školního zařízení i jménem svým za její celoživotní 41 let trvající práci ve školství a z
toho 38 let při výchově dětí v našem předškolním zařízení a přejeme jí hodně zdraví,
štěstí a životní spokojenosti v nové etapě jejího osobního života.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň.

Před sto lety vypukla první světová válka
Dne 28. června 1914 spáchal v Sarajevu Gavrilo Princip atentát na následníka habsburského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Arcivévoda zemřel na místě, jeho žena Žofie cestou do
nemocnice. Atentát, který měl pomstít utlačované Jihoslovany, se stal militaristickým kruhům
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Rakousko-Uherska a Německa záminkou k rozpoutání světového válečného konfliktu. Vídeň
v odpovědi na atentát zaslala Bělehradu ultimatum, jehož splnění znamenalo omezení
srbské suverenity. Rusko se postavilo za Srbsko, Německo za Rakousko. Dne 25. července
Rakousko-Uhersko odmítlo srbskou odpověď na své ultimatum z 23. července jako
nedostatečné. Dne 28. července 1914 císař František Josef I. vyhlásil válku Srbsku a vydal
rozkaz k bombardování Bělehradu. V zápětí svět tonul ve válečném požáru. Během několika
následujících dní si vzájemně vypověděly válku ústřední mocnosti (Německo a RakouskoUhersko) a velmoci Dohody (Britanie, Francie, Rusko). Dne 31. července po částečné
mobilizaci z 26. července přistoupilo Rakousko-Uhersko na mobilizaci všeobecnou.
První světová válka na Louníně
První světová válka se dotkla každodenního života ve Tmani a na Louníně. O tom, jaký byl
v této době život na Louníně, nám vypovídají poznámky z období první světové války
převzaté z kroniky Sboru dobrovolných hasičů Lounína, kterou psal v letech 1913 až 1921
učitel František Zajíček. Ve svých zápisech se nevěnoval pouze záležitostem hasičským, ale
velmi cenné jsou pro dnešního čtenáře jeho poznámky a reálie z doby první světové války.
• V neděli dne 26. července 1914 byla náhle a neočekávaně vyhláškami (na Svobodovic
stavení čís. pop. 12 a na hostinci na „Myslivně“ čís. pop. 3, kde starosta p. V. Houba
bydlel) nařízena částečná mobilizace osmi armádních sborů, mezi nimiž byly i Pražský
(VIII.) a Litoměřický (IX.). Současně svolána do zbraně i domobrana. Rozkaz mobilizační
žádal, aby vojíni 39 let a mladší od hodiny vyhlášení mobilizace v obci do 24 hodin obec
opustili a k plukům svým se dostavili. Z Lounína odcházeli následující branci: Cajthaml
Matěj, který v sobotu 25. července svatbu slavil, Duchoň Antonín, Kalina Karel, Kotlín
Antonín, Květoň Antonín, Plátěnka Antonín, velitel sboru hasičského, Sirotek Josef,
Šmejkal Josef, člen sboru hasičského, Smrž Josef, člen sboru hasičského a Zykán
Václav. Z těchto branců vrátil se Josef Sirotek, velkou záduchou trpící.
• Lounín stejně jako všecky jiné obce, měl nucenou rekvisici obilí pro stát. Za měsíce říjen,
listopad, prosinec, leden, únor a březen měla dodat úhrnem 12 q pšenice, 7 q žita, 18 q
ovsa a 4 q ječmene. Nařízení toto došlo od hejtmanství na obecní úřad 1. listopadu 1914
se zpětnou platností. Dle úřední repartice dodat měla do skladiště v Berouně:
•
V měsíci říjnu 2 q pšenice, 1 q žita, 3 q ovsa a 1 q ječmene.
•
V měsíci listopadu 2 q pšenice, 2 q žita, 3 q ovsa a 1 q ječmene.
•
V měsíci prosinci 2 q pšenice, 1 q žita, 3 q ovsa a 1 q ječmene.
•
V měsíci lednu 2 q pšenice, 1 q žita, 3 q ovsa a 1 q ječmene.
•
V měsíci únoru 2 q pšenice, 1 q žita, 3 q ovsa a 0 q ječmene.
•
V měsíci březnu 2 q pšenice, 1 q žita, 3 q ovsa a 0 q ječmene.
Příslušné množství obilí vybráno bylo u následujících rolníků dle polní výměry: Františka
Růžičky, Antonína Svobody, Josefa Sklenáře, Ant. Šímy a Františka Macourka a
velkostatek Tmaň. Obilí státem rekvírované dostali zaplaceno v maximálních cenách.
Peníze došly od c.k. okres. Hejtmanství na obecní úřad, který je dodavatelům vyplatil.
V měsíci březnu zvýšena rekvisice obilí o 2 q ječmene.
Z nařízení c.k. ministerstva vojenství podnikli žáci školy tmaňské dne 21. dubna 1915
vlasteneckou sbírku kovů po školní obci dům od domu. Týden předtím roznášel obecní
posel po domech provolání ministerstva vojenství k obyvatelstvu, v němž na jedné straně
tohoto provolání „poukazuje se na plány nepřítele, který doufá nás zdolat zamezením
dovozu všech potravin a surovin a dí se, že vyvinutým zemědělstvím část plánů
nepřátelských bude zmařena. Aby však zmařen byl i záměr jiný, jehož cílem jest uzavřít
dovoz kovů k výrobě válečných prostředků potřebných, nutno kovy tyto, jichž
v domácnostech hojně se nalézá a jichž lze postrádat, vojenské správě darovat. Sbírat
budou dítky, a to předměty zhotovené z mědi, mosazi, bronzu, tombaku, cínu, zinku,
čistého niklu, antimonu a aluminia. Na druhé straně provolání vypsána jsou jména
předmětů, jež z těchto kovů zhotoveny a upozorňuje se, že válečná správa uvolila se
odvést příslušnou peněžitou hodnotu všech obyvatelstvem darovaných kovových
předmětů, jichž lze použít k vojenským účelům, úřadu pro válečnou péči. Provolání končí
vlasteneckým závěrem: „abychom dokázali nepřátelskému cizozemsku, že veškerá
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zlovůle a podlost musí se ztroskotat jak o rekovnost naší armády, tak i obětavost našeho
obyvatelstva.“ V Louníně sbírali kovy: František Houba, žák III. tř. II. odd. a Václav
Pelikán, žák III. tř. I. odd., oba z Lounína. Hoši opatřeni byli zvláštní legitimací
ministerstvem vojenství vydanou a návodem čeho ku sbírání třeba a jak sbírat. Celkem
sebrány v obci naší asi 3 kg různých kovů.
Nařízením ze dne 5. května 1915 povinni jsou znovu k odvodu se hlásit všichni
domobranci v letech 1878 až včetně 1890, jakož i v letech 1892 až včetně 1894
narozených, kteří ve vojsku neslouží, tedy i v tom roce z vojska jako neschopní (vyjma
zraněné) propuštění. Hlášení trvalo do 10. května. K odvodu šli 13. června branci:
Antonín Jansa, povozník, Antonín Očenášek, povozník, František Svoboda, syn rolníka,
Josef Svoboda, syn rolníka, František Roubal, kovář, Josef Roubal, kovář, a František
Zikán, syn rolníka. Při tomto třídění uznáni jsou schopnými: Antonín Jansa, povozník,
František Svoboda, syn rolníka, Josef Svoboda, syn rolníka, František Roubal, kovář,
Josef Roubal, kovář, a František Zikán, syn rolníka.
Dne 30. ledna 1917 bylo na Louníně veliké pozdvižení. Náhle přijelo do vsi na prohlídku
mnohých statků 10 četníků z různých stanic okresu sehnaných, 3 civilní úředníci a 3
vojáci. Výpravu vedl Otakar Zelenka, obchodník z Hořovic, jenž v čase válečném
zastával funkci obilního inspektora. Tmaňský správce velkostatku o „loupežné“ výpravě
této věděl, ale nikomu ani potajmu ničeho neřekl. Pro „hosty rakouských úřadů“ poslal
dvoje sáně, a aby nápadným to nebylo, jedny ráno k Chodouni a druhé ke Slavíkům na
nádraží poslal.
Na obecním úřadě obilní inspektor rozdělil účastníky výpravy na tři oddíly, ustanovil,
která hospodářství se mají prohledat, a nařídil, aby co nejpřísněji se hledalo a úřednictvo
si vedlo. S podivem člověk zíral na našince, jak pro groš zaprodal se úřadům a týrá
vlastní bratry, jichž duše po svobodě vlasti touží. Necítí to i on v nitru svém? Ne, neboť
tak surově by si počínat nemohl. Tak prohledány statky č.p. 18 Františka Růžičky, č.p. 12
Františky Svobodové, č.p. 6 Františka Macourka, č.p. 6 Antonína Šímy. Četníci vedli si
velice přísně. Prohledali každý koutek, pece, sušárny, sýpky, kůlny, záchody, stodoly.
Nahlíželi do komínů, rozhazovali postele, není-li v nich ničeho z obilí a mouky ukryto. U
Macourků nalezeno 48 kg mouky, jež lidem v obecní aprovizaci prodána. U Svobodů
nalezeno několik pytlů švestek a obilí, jež musili odnést jako rekvisici do Berouna
komisionáři Josefu Hechtovi. Po dvě hodiny řádila tato bouře rakouskými úřady na
českého zemědělce vymyšlená – žel českými lidmi krutě prováděná – a v poledne
přenesla se do Tmaně, kde dílo „lásky“ úřadů k lidem venkovským dokončila.
V měsíci březnu 1917 z nařízení úřadů (místodržitelství) sestaveny v každém okrese
nákupní komise, jež se skládaly z funkcionáře ve veřejné službě, k jehož ruce ustaveny:
odborný znalec a zástupce komisionáře. K „podpoře“ nákupní činnosti přikázáno
četnictvo a vojsko. Takto sestavená komise po příchodu do hospodářství upozornila
majitele na úřední charakter komise. Pak vyzvala jej, aby přiznal přesně veškeré zásoby
obilí, mlýnských výrobků, brambor a luštěnin a pohrozila trestem v případu zatajení.
Mezitím co veřejný funkcionář se znalcem odhadovali a zaznamenávali jmenované
zásoby obilí, brambor a luštěnin, prolézalo vojsko chlévy, záchody, kůlny, dřevníky, půdy
a stodoly a přehazováním pátrali po ukrytých zásobách. Nejpřísněji hledáno u Františka
Macourka č.p. 6, kde v plevách nalezen oves a v perně ve stodole něco ukrytého žita a
pšenice. Rovněž nalezené suché švestky byly zabaveny. Po prohlídkách musil se každý
dostavit na obecní úřad, kde mu veřejný funkcionář v „Protokole o výkupu přebytků“
vypočítal, mnoho-li měl sklidit toho kterého obilí, mnoho-li měl sníst, zkrmit, mnoho-li na
zimu a z jara zaseti a po odvedení rekvisice mnoho-li mu mělo zbýt.
V úterý 22. května 1917 byla provedena okresním hejtmanstvím na Louníně opětná
revize zásob úředníkem za asistence četnického strážmistra. Při této „kontribuci“ saháno
na zásoby v březnu do 15. srpna rolníkům ponechané. Odebíráno, co se dalo. Dávka na
osobu a den snížena z 300 na 250 gramů. Ba někde neponecháno ani na jídlo do 15.
srpna. Kdyby si býval lid neschovával, byl by pro lásku rakouských úřadů zhynul hlady.
Úřady byly mazané a vynalézavé, leč zemědělec musil vyniknout mazaností a
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vynalézavostí nad ně, aby holý život i semena zachránil. Celkem odvezeno z obce 4 q
obilí a mouky komisionáři do Berouna.
Dne 12. června 1917 byli u prohlídky domobranecké branci od 45 – 50 let, s nimiž byli
povoláni všichni od 18 – 50 let vymazaní ze seznamů domobraneckých neb listy
propouštěcími neb certifikáty o osvobození od služby vojenské podělení. Rakouské
vojenské úřady vymetaly již poslední zbytky, aby zchátralou armádu svou doplnily. Leč i
při těch vítězstvích nic platné to nebude, o tom všichni v Čechách byli přesvědčeni.
Počátkem března 1918, v době počáteční setby, a to ve dnech 8. a 9. března provedeny
za vojenské a četnické asistence finančním sekretářem Makešem z Hořovic obilní
rekvizice, jež celkem hladce skončily.
Dne 7. května 1918, tedy po necelých osmi nedělích, provedeny rekvizice nové, zvané
nouzovými výkupem. Samozásobitelům mělo se odebrat jídlo na dobu šesti neděl, takže
se jim ponechávalo pouze do konce června. Celkem sebráno 77 kg mouky, jež byla
rozdělena místním lístkařům (lidem, kteří na lístek, moučenku, obecním úřadem
vydaným, mouku si kupovali) a něco málo přes metrický cent obilí, které bylo odvezeno
komisionáři Josefu Hechtovi do Berouna.
Ze 16. na 17. června 1918 vypukl v dřevěné panské kůlně k č.p. 3 náležející, k ránu (ke
třetí hodině) požár. Ve tři hodiny byla již kůlna v plamenech. Pomoc, ač rychle se
scházela, přišla pozdě, neboť dřevěná kůlna se slámou stála v jednom plameni a hájení
musilo se omezit na blízké okolí, aby požár do vsi se nerozšířil. U kůlny stál dřevěný
chlév, v němž měl nájemce p. Václav Houba (starosta obce) dvě jalovice, dvě selata a 12
husí. Vše požárem zničeno. V kůlně, jež sloužila nájemci za stodůlkou, shořela mlátička,
čistící mlýnek, secí stroj a řezačka. Škoda byla veliká – několik tisíc korun. Z iniciativy
místního učitele Františka Zajíčka byla podniknuta v obci sbírka ve prospěch
poškozeného. Sebráno 2064 K, v čemž není počítán milodar okresního výboru 500 K.
Tak byla částečně škoda hrazena.
Na Louníně se dozvěděli o radosti z událostí 28. října 1918 v Praze až z ranních čísel
novin 29. října. Každý byl mile překvapen a na staveních č.p. 3, č.p. 11 a č.p. 12 byly
vyvěšeny naše národní prapory. Každý radostně vítal zrození Československé republiky
a těšil se, že byl národ z poroby Habsbursko-německé osvobozen. Na věčnou paměť
této světodějné události Národní shromáždění, náš to revoluční parlament, den tento
národním svátkem ustanovil. Jistě, že každoročně vzpomínáno bude 28. října oné
dějinné chvíle, v níž národ zvrhl okovy poroby a stál ve světě rovnocenný s ostatními
národy. Vděčný dík všem, kteří o to pracovali doma i v cizině – nehynoucí sláva
Masarykovi a legiím, jichž jedinci hrdinně zmírali v cizině pro nás, dík všem přátelům a
státníkům snahu národa našeho podporujícím. V ruských legiích sloužili z Lounína dva
bratři – František a Vladimír Růžičkové, synové Františka Růžičky, rolníka z č.p. 13.
Třetím legionářem byl Jan Smrž z č.p. 34, který též u ruských legií sloužil.

Před 65 lety bylo založeno JZD Lounín (3)
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.
Než se budeme věnovat prvním letům hospodaření JZD na Louníně, je třeba pro lepší
pochopení okolností jeho vzniku uvést čtenáře do doby po únorových událostech v roce
1948, kdy uchopivší se moci Komunistická strana Československa začala po vzoru
Sovětského svazu zavádět v naší zemi formy kolektivizace do zemědělské výroby.
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V Sovětském svazu to byly kolchozy – u nás jednotná zemědělská družstva, a sovchozy – u
nás státní statky.
JZD Lounín v zápisech z jednání rady MNV Lounín
Kontrola činnosti práce Jednotného zemědělského družstva na Lounína náležela především
Místnímu národnímu výboru na Louníně. Prakticky na každé schůzi rady MNV byla
projednávána otázka hospodaření místního JZD. Do dnešní doby se nám dochovaly zápisy
z jednání tohoto orgánu a můžeme tak nahlédnout na co se soustřeďoval zájem vrcholový
orgán místní samosprávy. A nebude to nadsázka, když budeme konstatovat, že na úplně
všechno – od výrobních úkolů v jednotlivých ročních obdobích po kádrové obsazení
jednotlivých funkcí ve vedení jednotného zemědělského družstva.
•

•
•

•

•

Zápis ze schůze rady MNV dne 17. 10. 1950
• Projednání vládního usnesení o zajištění podzimních prací a zajištění dobré sklizně:
• Brambory sklizeny a dodány vysoko přes 100%.
• Sklizeň řepy cukrové se provádí a v neděli bude provedena manifestačně. MNV
vyzve všechno obyvatelstvo k účasti a JZD vyzve patronátní závod Frigera o pomoc.
• Žito u JZD je zaseto na 100%, u soukromého sektoru na 80%.
• Za účelem by byly všechny práce včas zvládnuty účelem provedení hluboké orby a
osevu ozimů. S hlubokou orbou bude započato ihned po sklizni dřepy.
• JZD provádí veškerou výměnu osiv a sádí. U soukromého sektoru zodpovídá
agronom. Strojená hnojiva jsou dodávané HD a budou používány v plných dávkách.
• K zajištění všech těchto opatření budou vyzvány všechny složky NF v obci.
Zápis ze schůze rady MNV dne 2. 12. 1950
• Na funkci místního zootechnika navržen Jiří Svoboda.
Zápis ze schůze rady MNV dne 12. 2. 1951
• Plán jarních prací vyhotoví JZD za spolupráce zemědělského referenta MNV.
• Vstup JZD do třetího typu je závislý na převzetí hospodářských budov pana Františka
Šímy pro společné ustájení dobytka. Jelikož jednání místních činitelů v této věci bylo
dosud bez výsledku, ujal se řízení této věci ONV v Berouně. Podmínky pro vstup JZD
do třetího typu jsou uspokojující, souhlas členů JZD je zajištěn.
• Otázka zpracování souší v lese je velice naléhavá, nutno však s prací posečkat až
bude dokončeno vybudování prádelny JZD.
Zápis ze schůze rady MNV dne 19. 2. 1951
• Příprava jarních prací: Pokud počasí dovolí, příprava k jarním pracím úspěšně
pokračuje.
• Pokud se týče zjišťování podkladu pro vybírání obecních dávek, nelze v tomto bodu
jednat, neb se nedostavil finanční referent.
• Pokud se týče odběru hnojiv soukromým sektorem, byli interesovaní zemědělci
vyslechnuti a prohlásili, že umělá hnojiva k jarní potřebě určitě odeberou. Splnění
tohoto úkolu bude kontrolováno.
• Jelikož z ONV došel poukaz na 4 q cementu k opravě obecní studny, bude
příležitostně, avšak v nejbližší době za spolupráce JZD vyhlášena brigáda a za účasti
zedníků studna bude opravena.
Zápis ze schůze rady MNV – v zápise neuvedeno datum konání – nejspíše březen 1951
• Opravu obecní studny bylo nutno odložit, až bude dohotovena prádelna JZD.
• Hodnocení dodávek za I. čtvrtletí: Dodávky v I. čtvrtletí byly plněny liknavě, což bylo
způsobeno tím, že nebyl včas vyhotoven rozpis pro JZD. Po vyhotovení rozpisu jevilo
se značné zvýšení dodávek a budou podniknuta opatření, aby dodávky ve II. čtvrtletí
byly splněny. V příští schůzi rady budou veškeré dodávky znovu překontrolovány.
Příslušné doklady o dodávkách obstará zemědělský referent František Smrž.
• Kontrola plánu jarních zemědělských prací: Zemědělské práce byly úspěšně
zahájeny, ale vinou STS (nedostatek pracovních sil) začaly práce váznout. Předseda
MNV podnikl příslušné kroky na ONV a na sekretariátu KSČ, kde bylo přislíbeno, že
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závady budou okamžitě odstraněny. Ke dnešnímu dni možno konstatovat, že STS po
zákroku ONV (zemědělský referent) znovu úspěšně v pracích pokračuje. Lidovému
agronomu bude uloženo, aby řádně kontroloval zda-li zemědělci stojící mimo JZD
řádně odebrali stanovené množství umělých hnojiv a zda-li sejí řádně mořené osivo.
• Zajištění pracovních sil na jarní práce: Zjištěno, že pro jarní práce zemědělské jeví se
v obci kritický nedostatek pracovních sil, což bylo způsobeno hlavně tím, že značný
počet mladých zemědělských pracovníků odešel do průmyslu během zimy a zpět se
dosud nikdo nevrátil. Do průmyslu odešli: Jiří Svoboda, Josef Svoboda, Bouček
Antonín, Růžičková Josefa, Růžička Josef č. 22 a Zikán Václav. Všichni uvedení
mimo V. Zikána jsou členy JZD, mají v JZD svoje pozemky. Bude zažádáno na ONV,
aby podniknuty příslušná opatření k navrácení těchto pracovníků do zemědělství.
• Na základě usnesení členské schůze JZD vstoupit do III. typu, usnesla se rada MNV
toto usnesení podporovat a žádat zemědělského referenta ONV, aby podnikl
potřebná opatření podle zákona č. 55 k uvolnění nevyužitých budov pana Františka
Šímy č.p. 8 ku zřízení společných stájí pro dobytek.
Zápis ze schůze rady MNV dne 25. 4. 1951
• Kontrola usnesení z minulé schůze: K uvolnění budov pana Františka Šímy pro JZD
byl vydán jmenovanému výměr podle zákona č. 55/1947, aby hospodářské budovy
byly dnem 1. 5. uvolněny.
• Jarní zemědělské práce a jejich provádění: Zemědělské práce úspěšně pokračují a
mimo sázení brambor, jejichž sadba je právě připravována, budou před stanoveným
termínem splněny.
• Pan František Šíma podal odvolání proti výměru o povinném pronájmu
hospodářských budov pro JZD, v němž žádá, aby JZD převzalo s budovami i
pozemky mimo 1 ha orné půdy a další ve výměru uvedené. Rada MNV se usnesla po
dohodě s JZD tomuto odvolání vyhovět. JZD pozemky převezme i s budovami.
Zápis ze schůze rady MNV dne 16. 5. 1951
• Projednání rozpisu dodávek rostlinné výroby na rok 1951. Rozpis byl řádně
vypracován a všemi přítomnými členy rady MNV schválen. K projednání rozpisu byli
pozvání předseda JZD Jiří Slanec, předseda JSČZ J. Monhart a předseda KSČ Josef
Roubal, kteří s vypracovaným rozpisem rovněž souhlasili.
• Kontrola jarních prací: Jarní práce byly úspěšně provedeny. Uvázlo jen sázení
brambor a setí olejnin pro deštivé počasí.
• Sledování úspornosti hospodaření moukou a chlebem: Je nesporně zjištěno, že
nákup mouky a chleba od ledna rapidně poklesl a bylo dosud vydáno jen několik
málo potravinových lístků pro samozásobitele, kteří již svoje zásoby vyčerpali.
• Oprava okresní studny: S opravou obecní studny nemohlo být dosud započato pro
nutnost dohotovení prádelny JZD.
• Podle došlých směrnic byla zvolena komise pro lidové hlasování za uzavření paktu
mezi pěti velmocemi a proti revitalizaci západního Německa.
• Na návrh předsedy MNV bylo usneseno započít s porážením souší v obecním lese,
aby mohla být splněna předepsaná dodávka dřeva k průmyslovému zpracování a
dodávka paliva pro místní spotřebitele. Práce budou prováděny následovně. Každý
spotřebitel u obce k odběru paliva přihlášený je povinen zhotovit v obecním lese 2
prm borových souší a oloupat 2 suché již dříve poražené smrkové kmeny. Od metrů
bude zaplaceno dle směrnic a zbývající klest obdrží každý zdarma. Po zhotovení
tohoto průmyslového dřeva bude dle možnosti přidělováno další dříví z probírky
souší ku spotřebě občanů, kteří se těchto prací zúčastní. Každý než půjde na
stanovenou práci, přihlásí se u předsedy lesní komise Františka Smrže, který
každému určí úsek, na kterém může dříví zhotovit. Jmenovaný je současně pověřen
dozorem nad veškerými pracemi. Každý je povinen si zhotovenou práci poznamenat
a metry zhotovit na příjezdném místě u cesty. Do klestu nesmí být dáváno dříví
silnější než 6 cm. S prací bude započato ihned po uveřejnění příslušné vyhlášky a
každý si může stanovené množství dřeva zhotovit kdykoliv, dle svých možností.
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•

•

•

Zápis ze schůze rady MNV dne 20. 6. 1951
• Zhodnocení prací ve výstavbě obce za minulé čtvrtletí: Ve výstavbě obce nebyly
žádné práce provedeny pro naléhavější práce ve výstavbě kravína JZD.
• Příprava plánů žňových prací: Žňový plán připravený zemědělskou komisí ve
spolupráci s JZD byl beze změn schválen.
• Zajištění MNV u JZD: MNV na žádost JZD vyhlásil pracovní povinnost občanstva na
okopávku řepy. Mimo toto se MNV mnoha intervencemi snažil o uvolnění místních
zedníků ze závodů pro výstavbu kravína JZD, kteréhožto cíle nebylo dosud plně
dosaženo ani za pomoci ONV.
• Dále MNV žádal ONV o navrácení 7 zemědělských pracovníků pro JZD, kteří odešli
do průmyslu. Veškeré žádosti a intervence byly dosud bezvýsledné.
Zápis ze schůze rady MNV dne 8. 7. 1951
• Na přípis ONV v Berouně ze dne 7. 8. 1951 č.j. 616, bude vydán panu Františku
Novákovi výměr podle zákona č. 55/1947 Sb., jímž bude jmenovanému uložena
povinnost dát 18-řádkový stroj secí do držení STS. Provedením tohoto opatření se
pověřuje předseda MNV.
• Byla projednána výzva ministra Ďuriše a ministra Noska k urychlení žní. Všichni
zúčastnění funkcionáři se zodpovědně zavazují, že ve smyslu této výzvy využijí všech
možností k urychlenému a zdárnému provedení žňových prací v JZD i v soukromém
sektoru.
Zápis ze schůze rady MNV dne 25. 9. 1951
• Bylo přikázáno lidovému agronomu Jiřímu Slancovi, aby provedl kontrolu osiv a sádí
u zemědělců v soukromém sektoru.

Deset let Galerie Čerťák
Vápenka Čertovy schody ve Tmani u Berouna patří do belgické skupiny Lhoist. Lhoist je
rodinná firma a majitel společnosti je sběratelem moderního umění. Zejména fotografií. Není
jistě náhodné, že pro vytvoření některých firemních materiálů firma spolupracovala s
nejlepšími světovými fotografy, například s Josefem Koudelkou či Elliottem Erwittem.
Skupina Lhoist celosvětově podporuje umění. V Čechách sponzorovala celou řadu
zajímavých projektů – lze vzpomenout např. Sebastiao Salgada v pražském Mánesu, Josefa
Koudelku ve Veletržním paláci či Roberta Capu v Obecním domě. To vše jsou výstavy
špičkových profesionálních fotografů. U zrodu Galerie Čerťák bylo uvědomění si faktu, jak je
obtížné pro amatérského fotografa zorganizovat svou výstavu. Není to jen problém prostoru,
ale hlavně problém finanční. Každý víme, kolik stojí zhotovení výstavních zvětšenin, slušná
adjustáž fotografií, pronájem, servis a kdo ví, co ještě. A přitom úroveň českých „amatérů" je
na velmi vysoké úrovni a mají co nabídnout. Proto bylo rozhodnuto, že při rekonstrukci
administrativního areálu ve Vápence budou přizpůsobeny prostory výstavním potřebám
s myšlenkou dát tyto prostory k dispozici právě amatérským fotografům, včetně špičkových
rámů, paspart, kompletního servisu. A kromě toho všeho realizaci záměru nahrávala
skutečnost, že průmyslové prostředí vůbec nevylučuje určitou kulturnost. Ba naopak. Pokud
se jen trochu chce, i vápenka může vypadat slušně.
V sobotu dne 17. července 2004 se ve vestibulu administrativní budovy akciové společnosti
Vápenka Čertovy schody uskutečnila významná společenská akce – vernisáž výstavy
fotografií pražské fotografky Lucie Svobodové. Ti, kteří navštívili vernisáž, byli nejen těmi,
kteří se zúčastnili zahájení provozu nové Galerie Čerťák, ale byli prvními hosty, kterým se
naskytl výjimečný pohled na novotou zářící upravené prostory vstupního areálu Vápenky
Čertovy schody.
Vernisáže se zúčastnilo osmdesát návštěvníků, mezi nimi současní i bývalí zaměstnanci
akciové společnosti Vápenka Čertovy schody, občané z Tmaně a dalších okolních obcí,
přítomna byla i řada osobností ze světa kultury z Berounska a z Prahy. Návštěvníky
vernisáže přivítal generální ředitel Lhoist pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Jan
Šroubek. Uvedl, že otevřením této galerie se naplňuje v praxi jedno ze základních hesel
filosofie firmy Lhoist o tom, že se nespokojuje jenom zpracováním vápence na produkty
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nutné na ochranu životního prostředí za použití nejmodernějších výrobních technologií, ale
chce být dobrým sousedem a podílet se na trvalém zvyšování kulturní úrovně regionu, ve
kterém se nacházejí jeho závody. S hlavním projevem vystoupila paní Jana Bömerová.
Vysoce ocenila rozhodnutí firmy Lhoist o otevření Galerie Čerťák ve Vápence Čertovy
schody. Na vernisáži přítomná autorka fotografií Lucie Svobodová poděkovala za možnost
uspořádat výstavu svých snímků a zdůraznila, že je to pro ni velká čest zahajovat provoz
nové galerie právě v Českém krasu, kde se nachází mnoho hezkých míst, ve kterých našla
inspiraci pro řadu svých snímků. K příjemné atmosféře přispěla i živá jazzová hudba.
Následoval běžný každodenní život i pro novou Galerii Čerťák. Za deset let se uskutečnilo 59
výstav – ta poslední právě probíhá od 21. června do 21. srpna 2014. Do povědomí veřejnosti
se zapsala několika charakteristickými organizačními prvky svého provozu, kterými se
odlišuje od dalších galerií: otevírací doba od 5,00 do 19,00 hodin, není zavírací den, každá
výstava končí ve čtvrtek a vernisáž nové výstavy je vždy v sobotu v 10,00 hodin dopoledne.
Galerie Čerťák je určena především pro amatérské fotografy nejenom z našeho regionu, ale
alespoň jednou v roce v ní vystavují svá díla skuteční mistři fotografie, z nichž jmenujme
například Jana Karbusického, Jiřího Koliše, Miroslava Hucka, Viléma Kroppa nebo Dana
Bártu. Významnou součástí vernisáží je vedle vystoupení autorů nebo jejich hostů
přibližujících přítomným návštěvníkům zahajovanou výstavu také živý hudební doprovod. Za
uplynulých deset let se zde představilo mnoho vynikajících hudebníků a zpěváků z několika
hudebních směrů. Pouhý pohled na jejich seznam je dokladem toho, jak velkým množstvím
hudebních lahůdek byli návštěvníci vernisáží za tu dobu odměněni. Základní statistické údaje
o desetiletém provozu Galerie Čerťák nabízí následující tabulka:
Datum

Autor

Název výstavy

17.7. – 17.9.2004
18.9. – 18.11.2004
20.11.2004 – 17.2.2005
19.2. – 21.4.2005

Lucie Svobodová
Veronika Souralová
Petr Hasal
Lucie Suchá

Kouzlo mravenčí říše
Na cestě
Děti, komedianti a blázni

23.4. – 23.6.2005
25.6. – 25.8.2005
27.8. – 20.10.2005
22.10.2005 – 19.1.2006
21.1. – 23.3.2006
25.3. – 25.5.2006

Jitka Rjašková
Garik Avenesian
Jan Karbusický,
Daniela Dušková
Jiří Semrád
Kateřina Karbusická
Jiří Koliš

27.5. – 20.7.2006
22.7. – 5.10.2006
7.10. – 23.11.2006
25.11.2006 – 15.2.2007
24.2. – 19.4.2007
21.4. – 28.6.2007

Viktor Sýkora
Jan Anděl
Svaz českých fotografů
Václav Lála
Jakub Kencl
Simona Boarová

Brouzdění rosou
Krajiny a portréty
(Sportovní) fotografie
z let 1976 – 2006
Odrazy a obrazy
Dědictví kamenů
Současnost a minulost
Kolotočení
Akce
Tři země – tři světy

30.6. – 16.8.2007
18.8. – 18.10.2007
20.10. – 6.12.2007
8.12.2007 – 14.2.2008

Tomáš Vojtěch
Petr Hůla
Vladimír Kasl
Miroslav Hucek

Proměny
Natura Aquatica
Skláři a ti druzí
Foto Hucek

16.2. – 17.4.2008
19.4. – 19.6.2008
21.6. – 8.8.2008

Duško Šajkovič
Fotoklub Vinkovci
Klub fotografů amatérů
(KFA) Praha
Fotoklub Černá
slunečnice
Ivana Šnaidaufová
Vilém Kropp

Bloudění stínů
Slavonski motivi
100 let

16.8. – 9.10.2008
11.10. – 4.12.2008
6.12.2008 – 12.2.2009

První zastavení
Pohledy
Lady America
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Hudební doprovod
Four Brothers
Tři dny na břiše
J.Štěpánek & R.Zapadlo
Ponožky pana
Semtamťuka
Four Brothers
P.R.S.T.
Monogram
Vladimír Čáp
Reliéf
Eva Holická Band
P.Binder & J.Štěpánek
Lazy Pigs
ZDARR
R.Zapadlo & V.Machač
Nová sekce
Ponožky pana
Semtamťuka
Půl dechu do měchu
Josef Pavlíček Band
Jeremy Saxon Band
Pins ´n´ Needles
& Jiří Stivín
Vodáci

Krajina a město

K.Rokosová, L. Pelikán,
J.Štěpánek
Půl dechu do měchu

Nezavírejte oči
V proudu života

Eva Holická Band
Tři dny na břiše

14.2. – 16.4.2009
18.4. – 18.6.2009

Pavel Aleš
Vít Vojtíšek

Instantní město
O zvířatech a
muzikantech
Vltava
Změny

20.6. – 13.8.2009
15.8. – 15.10.2009

Pavel Pola
Marcela Zuchová

17.10. – 10.12.2009
12.12.2009 – 11.2.2010
13.2. – 8.4.2010
10.4. – 17.6.2010
19.6. – 19.8.2010
21.8. – 14.10.2010
16.10. – 16.12.2010

X-pozice
Jiří Koliš
A.Šustrová,
I.Bucharová, J.Pavlis
Milan Bišťák
Helena Suková
Zdeněk Tichý
Jan Kovařík

18.12.2010 – 10.2.2011

František Dostál

12.2. – 14.4.2011
16.4. – 16.6.2011

Petr Vydra
Jiří Steinbach

Život je pes, ale fajnovej
…
Asií letem světem
Mýma očima

18.6. – 18.8.2011
20.8. – 13.10.2011

Pavel Kutina
Jan Anděl

Dědictví
Čas předminulý

15.10. – 8.12.2011
10.12.2011 – 16.2.2012

Jiří Šebek
Markéta Navrátilová

Detaily architektury
RE CYCLING

18.2. – 12.4.2012

Jana Skořepová

Cesty z reality do reality

14.4. – 14.6.2012

Fotoklub Rokycany

16.6. – 23.8.2012
25.8. – 18.10.2012
20.10. – 13.12.2012
15.12.2012 – 14.2.2013

Pavel Pola
Pavel Aleš
Kaan Özkan & Jana
Podubecká
Dan Bárta

Vápno v životě člověka.
A cement
Genius Loci Pragensis
Krajina
O zvířatech a lidech

16.2. – 18.4.2013

Barbara Hucková

Fotografie

20.4. – 13.6.2013
15.6. – 22.8.2013

Jakub Kotas
Petr Mändl

Cesty za obzor
East Fiction

24.8. – 17.10.2013
19.10. – 12.12.2013

Alena Vykulilová
Jan Anděl

14.12.2013 – 13.2.2014
15.2. – 10.4.2014
12.4. – 19.6.2014

Václav Šilha
Ivo Fišer
Jaroslav Kučera

Dětská nemocnice
Krajina v proměnách
času
Fotografie
Industriál
Nový realismus

21.6. – 21.8.2014

Josef Bosák

Všude jsem potkal lidi

-1/3 Ev industriálně
O sportu
Lidé nás baví
Makrosvět 2009 - 2010
Hra kráovská
Tak to chodí …
Hory, doly

Vážky české

P.R.S.T.
Zapadlo, Machač, Zelený
Cluaran
Bedřich Šmarda, Viktor
Machač
Alice Bauer Trio
Pavlína Jíšová a Přátelé
Martina Fišerová
a Jaryn Janek
P.R.S.T.
Zimbova
Tři dny na břiše
Jimmy Bozeman,
Tony Rose
Ponožky pana
Semtamťuka
Petr Linhart & 29 Saiten
Karolina Ivkovská,
Kateřina Duková
Erisha
Pavlína Jíšová a Adéla
Lounková
Sarah & The Adams
Martina Fišerová a
Jaroslav Friedl
J.Štěpánek, R.Zapadlo,
J.Honzák
Adéla Lounková a
Michael Vašíček
Jiří Holoubek Trio
Půl dechu do měchu
Sarah & The Adams
Dan Bárta & Jaroslav
Friedl
Bedřich Šmarda a
Stanislav Mácha
Jiří Holoubek Trio
Šárka Adámková
a Michal Gregor
Marina Brothers
jarabáci
Iva Pazderková
Gadrew Way
Robert Nebřenský a Petr
Binder
Monogram

O oblibě Galerie Čerťák mezi veřejností zajímající se o fotografické umění svědčí zápisy
v návštěvní knize, které nešetří pochvalnými slovy jak na vystavované exponáty jednotlivých
fotografů, tak i na krásné a inspirující prostředí akciové společnosti Vápenka Čertovy schody,
kam se podařilo tak úspěšně zasadit Galerii Čerťák, která v tomto měsíci slaví deset let od
svého vzniku. Popřejme Galerii Čerťák další úspěšná léta! Více podrobností o Galerii
Čerťák najdou zájemci na webových stránkách www.fotosroubek.com .
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Informační servis
Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

•

•
•
•

Noc kostelů se ve Tmani v kostele sv. Jiří letos nekonala. Letos tato akce připadla na
pátek 23. května 2014 a pro úplnost dodejme, že v tentýž den probíhal v České republice
také první den voleb do Evropského parlamentu. Přesto však tmaňáci nepřišli zkrátka.
V půl sedmé v podvečer v tento den se ve Tmani zastavil na svém turné po kostelích
berounského regionu loděnický pěvecký sbor COMODO. Ještě štěstí, že pěvecký sbor
COMODO má nejen v našem regionu velké množství svých příznivců, kteří jsou ochotni
následovat je na jejich vystoupeních kamkoliv, jinak by se návštěvnost této akce lidmi
z Tmaně přiblížila ke stejně nízké procentní účasti při volbách do Evropského
parlamentu. Nic to však neubralo na kráse půlhodinového koncertu duchovní hudby. Kdo
přišel, nelitoval. Budiž tato poznámka o koncertu pěveckého sboru COMODO z Loděnic
pozvánkou na jejich příští koncert v kostele sv. Jiří ve Tmani, který se zcela určitě
uskuteční.
Letos připadá 5. červenec – státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na sobotu. V loňském roce si český i slovenský národ připomínal 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863
z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, vzdělali náš
slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk –
staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s
nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky nim se naučili číst a psát, díky nim
mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě a dospět tak k duchovní realizaci, díky
nim se z našich předků stali vzdělaní a racionálně uvažující lidé. Je tedy více než zřejmé,
že sv. Cyril a Metoděj se výrazně zapsali do českých dějin a my jsme s velkou radostí
nejen oslavili kulaté výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, ale také nasávali
prostřednictvím mnoha aktivit něco z jejich odkazu, abychom se jím mohli inspirovat a
díky jejich aktuálnosti je také vnášet do života. Papež Jan Pavel II. je v roce 1980
společně se svatým Benediktem a později dalšími světci prohlásil spolupatrony Evropy,
navíc jsou hlavními patrony Moravy. Jejich odkaz je aktuální stále – nejenom v loňském
nebo v letošním roce – ten letošní navíc zdůrazněný skutečností, že 1. května 2014 tomu
bylo již deset let, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie.
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat v červenci v obvyklém termínu
čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. v sobotu 26. července 2014 v 16,30 hodin.
V měsíci srpnu 2014 se mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani konat nebude!
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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•

Církev československá husitská srdečně zve na slavnostní bohoslužbu, která se koná
v sobotu 5. července 2014 ve 14 hodin na nádvoří hradu Krakovec. Chceme si
připomenout mimořádnou osobnost Mistra Jana Husa, který v létě roku 1414 na pozvání
pana Jindřich Lefla z Lažan na Krakovci pobýval. Zde učil, kázal a také připravoval své
promluvy na koncil do Kostnice. Slavnostní bohoslužba, kterou slouží Doc. ThDr. David
Tonzar, Th.D, biskup pražský, připomene pobyt tohoto významného učence, ale
především zdůrazní 600. výročí Husova rozloučení s vlastí a odchod z hradu Krakovec
na koncil do Kostnice v říjnu 1414. Po skončení bohoslužby bude do 17 hodin
v nedalekém Pavlíkově pouze několik hodin vystaven originál vzácného Husova
kvodlibetu, který je záznamem Janem Husem vedených univerzitních disputací, a další
archiválie, které se vztahují k osobě Mikuláše z Pavlíkova, od roku 1410 mistra
svobodných umění.
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•
•
•

V neděli dne 6. července 2014 v 15 hodin se koná v Betlémské kapli v Praze sváteční
bohoslužba, která připomene mučednickou smrt Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vysílá
v přímém přenosu Česká televize a Český rozhlas.
Bohoslužba k poctě Mistra Jana se koná ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
v pátek 4. července 2014 v 17 hodin.
V odpovědi římskému králi Zikmundovi z 1. září 1414 mistr Jan Hus píše … “A nebudu se
doufám báti vyznávati Krista Pána a bude-li třeba, za jeho nejpravdivější zákon vytrpěti
smrt…O tom já, sluha jeho v naději, byť nestatečný, častěji přemítaje v duchu, chtěl jsem
duchovenstvo i lid uvésti k jeho napodobování. A proto jsem upadl v nenávist, ne u všeho
lidu, ale u těch, kteří samému Pánu odporují svými mravy.“

Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák se konala v sobotu 21. června 2014 od 10,00 hodin
dopoledne vernisáž výstavy fotografií Josefa Bosáka s názvem
Všude jsem potkal lidi … Návštěvníkům vernisáže zahrála skupina
Monogram, jedna z nejlepších českých bluegrassových kapel. Výstava
je otevřena do čtvrtka 21. srpna 2014.
Josef Bosák fotografuje od roku 2003, v roce 2004 se stal členem fotoklubu R9 v Rožnově
pod 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 České federace fotografického umění (ČFFU). Pozornost zaměřuje k
podobám člověka a k reportáži, a protože se dlouhý čas pohyboval mezi muzikanty, tak i k
hudebním skupinám. Další mohutnou inspiraci mu přineslo cestování – vypravil se do Bosny
a Hercegoviny, Arménie, Náhorního Karabachu a Kyrgyzstánu. Z těchto zemí také uvidíte
fotografie na výstavě v Galerii Čerťák.
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!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V červenci 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. Prodejní doba v sobotu 5. července
2014 o státním svátku – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – bude
otevřeno jako v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin.
Přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami a lekníny.
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.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment po celý rok 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, keramiku, svíčky atd.
Je sice léto v plném proudu, 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.
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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.
•

Bezplatná soukromá inzerce
Prodám elektrické motory:
o 1,1 kW, 380/220 V, přírubový, 2 840 T, 600,- Kč;
o 3 kW, 380 V, 2 880 T, 1.500,- Kč;
o 2,2 kW, 380/220 V, 1 430 T,1.000,- Kč.
o Kontaktní telefon pro zájemce o koupi: 737 521 589.

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

5. – 6. 7. 2014
12. – 13. 7. 2014
19. – 20. 7. 2014
26. – 27. 7. 2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49

Telefon
311 625 765
775 595 704
605 420 898
311 691 131

Sportovní informace
Fotbalisté VČS Tmaň skončili na desátém místě
Skončil ročník 2013 – 2014 III. A třídy. Fotbalisté VČS Tmaň si dobrými výsledky ve druhé
polovině jarní části soutěže s celkovým ziskem 27 bodů zajistili konečné desáté místo. Do
okresního přeboru postupuje se ziskem 69 bodů SK Chyňava, na druhém místě se ztrátou
deseti bodů skončil SK Tetín a třetí se ziskem 49 bodů skončili fotbalisté z Lužců. Na druhém
konci tabulky do čtvrté třídy sestupuje předposlední Mořina a poslední Libomyšl.
• 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. Další
zápasy 14. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Litavan Libomyšl 6:1, Broumy – TJ
Baník Mořina 7:3, Nižbor B – Vysoký Újezd 2:3, FK Olympie Zdice B – TJ Tetín 0:4,
Lužce – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:4, SK Chyňava – Hudlice 2:2.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý 25. března 2014:
Sestavy: VČS Tmaň: Vršecký, M. Fiala, Tlach, Haas, Potěšil, Fišer, Kaplan, Rys, Večeřa
(46. Sulík), Destine, Hrubý (75. Nový). Sokol Svatá: Vůjta, Šmíd, Fuxa, Vlasák, Staněk,
Bureš, (37. Matoušek), Kvasnička, Toporčák (85. Helebrant), V. Pelc, Suchý, J. Pelc (46.
P. Falc). Oboustranně slušný fotbal, v němž šlo o důležité body v boji o záchranu. V 7.
minutě přišel přetažený centr Hrubého z 12 metrů, Aduwa Destine zakončoval k tyči,
brankář Vůjta zachránil. V 19. minutě dlouhý pas Fuxe si zpracoval Suchý, obtočil se
kolem obránce a jeho střelu vyrazil brankář před sebe a z pěti metrů dorazil Kvasnička –
0:1. V 30. minutě přišla hezká akce Ryse a z 12 metrů k opačné tyči Fišer vyrovnal – 1:1.
V 33. minutě vznikl závar před hostující brankou a po asistenci Ryse nekompromisně
z šesti metrů napnul síť Fišer – 2:1. V 50. minutě přišel zbytečný zákrok Matouška na
pronikajícího Fišera a nařízený pokutový kop Destinovi bravurně vyrazil Vůjta. Utkání
mělo nadále bojovný průběh. V 60. minutě individuálně prošel Fišer, střelu brankář vrazil,
ale na volej Tlacha z 14 metrů neměl nárok – 3:1. V 70. minutě za nedovolený zákrok
Vlasáka spatřil hříšník červenou kartu. V 74. minutě podkopl V. Pelc Sulíka a penaltu
Rysovi opět skvěle vyrazil Vůjta. V 83. minutě zakombinovali Kaplan, Destine a po nich
Rys obešel brankáře a dal do prázdné branky – 4:1. U vítězů byla nejlepší záložní řada
Fišer – Rys – Kaplan a zadní řady vyztužil přehled Tlacha. U poražených kromě brankáře
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Vůjty podali dobrý výkon Fuxa a Suchý. Manažer Tmaně Slavomír Malík byl spokojen
s výkonem nových posil. „O osudu utkání rozhodla naše větší produktivita. Překvapila mě
nedisciplinovanost hráčů Svaté a jejich podrážděnost,“ uvedl Malík.
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. Další zápasy 14. kola: SK Chyňava – TJ Čechie Nový
Jáchymov 4:1, FK Svatá – Lužce 0:4, SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Olympie Zdice B
6:1, TJ Tetín – Nižbor B 8:0, Vysoký Újezd – Broumy 3:1, TJ Baník Mořina - TJ Litavan
Libomyšl 1:2.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý 1. dubna 2014:
Poločas byl ze strany domácích jako z partesu, soupeř hrál zcela odevzdaně. Úvodní
branku brzy zařídil tečí Forejt po rohovém kopu. V 10. minutě téměř z poloviny hřiště
zahrál přímý kop Havlíček a jeho tradičně výborný nákop skončil za zády překvapeného
brankáře. V 32. minutě utěšená střela Bergmana ze 17 metrů opět napnula síť. Po
přestávce ještě v 55. minutě proměnil sólový průnik Bergman. Poté se již Hudlice tolik
nesoustředily na hru a další šance v podání J. Hubky brankář Vršecký vychytal. Když
domácí takto spálili určitě pět možností, udeřil v závěru soupeř. Aduwa připravil palebnou
sílu pro Ryse, jenž hezkou střelou vymetl horní růžek. U vítězů podal nejlepší výkon
Bergman, který byl k neudržení.
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. Další zápasy 16.
kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Baník Mořina 7:4, TJ Litavan Libomyšl – Vysoký
Újezd 0:5, Broumy – TJ Tetín 1:2, Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí 3:3, FK
Olympie Zdice B – FK Svatá 3:1, Lužce – Hudlice 4:2.
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 – Zdice B 5:1, FK Svatá – Nižbor B 2:1, SK Cembrit
Beroun-Závodí – Broumy 2:1, TJ Tetín – 8:0, Vysoký Újezd – TJ Baník Mořina 4:1.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý 15. dubna 2014:
Domácí byli konečně kompletní, hosté bez čtyř hráčů základu. Ve 3. minutě došlo
k několika zaváháním domácích obránců, na konci byla nepřesná přihrávka Foltýna a
Žalud z 9 metrů střelou od tyče nedal brankáři šanci – 0:1. V 5. minutě prošel středem
pole Fišer a ze 17 metrů umístil k tyči – 1:1. Hned v 9. minutě zblokovala obrana střelu
Hrubého a míč se dostal k Rysovi, jenž z 8 metrů nezaváhal – 2:1. K vidění byl opravdu
kvalitní fotbal. V 15. minutě Žalud zblízka orazítkoval břevno. Důležitý moment v 30.
minutě vyřešil brankář Pelc, když průnik Haase odvrátil v pádu nohou. Poté několikrát
napravil Foltýn předchozí zaváhání a zblokoval tutovky Vlčka a Žaluda. Obětavostí a
nasazením Tmaň odolávala. Životním zákrokem Piskáček zmařil šanci Žaluda. Před
odchodem do kabin hlavičkoval zblízka Hrubý, hostující brankář vyrazil a dorážka
skončila nepatrně vedle. V 55. minutě zahrával trestný kop z 23 metrů Krob, zeď tečovala
do protipohybu brankáře – 2:2. V 63. minutě dalekonosný pas Kroba špičkou kopačky
propasíroval Vlček přes rukavice vybíhajícího brankáře – 2:3. V 65. minutě trestný kop
Fišera z 19 metrů bravurně vyrazil Pelc. Po chvíli se brankář opět vyznamenal při
zneškodnění rozehrávaného nepřímého kopu uvnitř šestnáctky v podání Hory. V 70.
minutě zatáhl přímočarou akci Spurný, technickým kouskem se uvolnil Žalud a napnul síť
– 2:4. V 74. minutě Fišer našel v křídelním prostoru Fialu, který z úhlu hezky trefil k tyči –
3:4. Zoufalá snaha Tmaně o vyrovnání přinesla břevno z kopaček Kaplana a v 88. minutě
po pohledné kombinaci Aduwa z 9 metrů neprostřelil brankáře a o rohu v gólovce Nový
pálil těsně vedle. V 89. minutě L. Bartoš pasem přes celou šíři hřiště našel Pateru a ten
se štěstím prostřelil padajícího Piskáčka – 3:5. „Hezký fotbal plný šancí se musel líbit,
vyhrála zkušenost soupeře,“ uznal trenér Tmaně Zdeněk Tlach. „Do poločasu jsme byli
málo důrazní, měli jsme plno prohraných soubojů. Poté jsme všechno zlepšili a odměnou
máme tři body,“ řekl novojáchymovský trenér Petr Milfait.
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Branky: Fišer, Rys, L. Fiala – Žalud 2, Krob, Vlček, Patera. Rozhodčí: Marx. Diváků: 60.
TJ VČS Tmaň: Piskáček, Hora, Foltýn, Haas (46. Nový), Sulík, Smíšek (60. L. Fiala),
Kaplan, Rys, Fišer, Aduwa, Hrubý (62. L. Lopušan).
Neděle 20. dubna 2014 – 17,00 hodin – 18. kolo (5) – Lužce – TJ VČS Tmaň 6:5 (3:3),
branky: Rys Josef 2, Aduwa Destine, Fiala Lukáš, Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Pos
Josef, žlutá karta: Hrubý Lukáš, 80 diváků. Další zápasy 18. kola: Nový Jáchymov –
Vysoký Újezd 9:3, Mořina – TJ Tetín 2:1, 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 Jakub 2, Rys Josef, Aduwa Destine, 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, Zdice B – Lužce 3:0.
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 Destine 2, Smíšek Martin, Nový Stanislav, Hrubý Lukáš,
rozhodčí zápasu Koza, žluté karty: Smíšek Martin, Nový Stanislav, Hora Martin, Rys
Josef, 30 diváků. Další zápasy 22. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Cembrit
Beroun-Závodí 1:1 – zápas pro nezpůsobilý terén se hrál v pozdějším termínu, 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 Josef 2, Aduwa Destine 2, rozhodčí Knotek, žluté karty:
Foltýn Jan, Fiala Miroslav mladší, Haas Radek, Fišer Ladislav, 50 diváků. Další zápasy
23. kola: Nižbor B – Nový Jáchymov 2:2, Zdice B – Broumy 0:2, Lužce – Libomyšl 8:2,
Chyňava – Vysoký Újezd 2:0, Hudlice – TJ Tetín 0:3, FK Svatá – SK Cembrit BerounZávodí 2:2.
Neděle 1. června 2014 – 17,00 hodin – 24. kolo (11) – Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň
2:5 (1:1), branky: Aduwa Destine 2, Kaplan David 2, Fiala, žluté karty: Fiala Miroslav
mladší, Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Mázdra, 50 diváků. Další zápasy 24. kola: TJ
Čechie Nový Jáchymov – FK Svatá 8:3, SK Cembrit Beroun-Závodí – Hudlice 4:3, TJ
Tetín – SK Chyňava 1:5, TJ Baník Mořina – Lužce 1:7, TJ Litavan Libomyšl – FK
Olympie Zdice B 0:10, Broumy – Nižbor B 2:0.
Sobota 7. června 2014 – 10,15 hodin – 25. kolo (12) – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 3:3
(3:1), branky: Potěšil 2, Kaplan David, rozhodčí zápasu Koldová, 50 diváků. Další zápasy
25. kola: Broumy – TJ Čechie Nový Jáchymov 5:3, Nižbor B – TJ Litavan Libomyšl 9:1,
FK Olympie Zdice B – TJ Baník Mořina, Lužce – Vysoký Újezd 4:2, SK Chyňava – SK
Cembrit Beroun-Závodí 2:1, Hudlice – FK Svatá 4:0.
Neděle 15. června 2014 – 10,15 hodin – 26. kolo (13) – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň 3:3 (1:2), branky: Aduwa Destine, Sulík Jakub, Haas Radek, žluté karty:
Aduwa Destine, Fiala Lukáš, Večeřa Jakub, rozhodčí zápasu Veverka, 40 diváků.
Další zápasy 26. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Hudlice 2:3, FK Svatá – SK Chyňava
2:5, TJ Tetín – Lužce 10:1, Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 0:0, TJ Baník Mořina –
Nižbor B 2:5, TJ Litavan Libomyšl – Broumy 0:6.
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Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý 17. června 2014:
Oba celky postrádaly několik hráčů ze základu, domácí brankáře M. Exnera mladšího,
Celinu, Landu, M. Novotného, Sládka a Frona, u hostů nehráli Rys, Fišer, Hrubý a
Kaplan. Cembrit sáhl do železných zásob a po několika letech nastoupili M. Liška,
Krumhozl a Vydra. Ve 4. minutě centroval ideálně Ličík a Hampl orazítkoval hlavou tyč.
Poté se hezky uvolnil Čížek, zakončení z 11 metrů skvěle chytil Piskáček. Ve 14. minutě
připravil Čížek šanci pro Ličíka, jenž ze 14 metrů umístil k tyči – 1:0. V 18. minutě přišla
pro domácí sprcha v podobě nařízené penalty, kterou Sulík vyrovnal – 1:1. Ve 26. minutě
se domácí obrana rozevřela a z rychlého protiútoku Haas otočil stav – 1:2. Ve 33. minutě
se naskytla i berounskému celku možnost zahrávat pokutový kop. Čížkovi jej brankář
Piskáček vyrazil a poradil si i s jeho dorážkou. V 35. minutě v tísni pálil tmaňský obránce
do tyče vlastní branky a na druhé straně Aduwa z pěti metrů překopl neuvěřitelně branku.
Po obrátce se Cembrit konečně rozjel, přestal hledat chyby na rozhodčím a předvedl
několik pohledných akcí. V 57. minutě unikl Čížek, připravil M. Exnerovi a ten ještě
vyšperkoval pro Hampla – 2:2. V 65. minutě využil hradby těl Ličík, přes kterou nebylo
vidět, a z 16 metrů napnul síť – 3:2. Když se zdálo, že všechny body zůstanou pod
mostem, tak v 86. minutě se chvilku nevěnovala obrana domácích, který z devíti metrů
vyrovnal na konečných 3:3. Sestava VČS Tmaň: Piskáček, Nový, Hora, Foltýn, M. Fiala,
Sulík (57. Potěšil), Haas, Smíšek, Večeřa, Aduwa, L. Fiala. Nejlepší hráči: Piskáček,
Hora, L. Fiala.
Další zápasy 26. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Hudlice 2:3, FK Svatá – SK Chyňava
2:5, TJ Tetín – Lužce 10:1, Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 0:0, TJ Baník Mořina –
Nižbor B 2:5, TJ Litavan Libomyšl – Broumy 0:6.
Tabulka III. A třídy po skončení 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
TJ Broumy
FK Olympie Zdice B
TJ VČS Tmaň
Nižbor B
FK Svatá
TJ Baník Mořina
TJ Litavan Libomyšl

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
19
16
15
13
14
12
10
8
8
7
7
3
4

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

1
5
9
8
6
9
11
12
12
15
13
18
17
22

96:36
101:39
87:64
73:40
83:52
103:74
68:63
60:49
47:55
65:93
61:74
36:97
40:87
34:131

69
59
49
48
46
45
39
34
30
27
27
22
15
12

56:14
40:19
50:26
51:30
37:26
27:18
53:35
40:27
40:25
29:26
35:49
21:41

33
32
30
28
26
23
23
23
22
21
19
16

Tabulka III. A třídy ročníku 2013 – 2014 – zápasy doma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

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

22

11
10
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6

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

2
1
3
3
3
4
4
4
3
4
6
7

13.
14.

TJ Baník Mořina
TJ Litavan Libomyšl

13
13

2
3

4
0

7
10

19:43
18:59

10
9

56:17
45:25
46:22
50:39
37:38
37:22
31:37
20:22
18:29
30:44
15:56
21:49
21:44
16:72

37
26
25
22
19
18
13
11
9
8
6
5
5
3

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

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

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

12
8
8
7
6
4
4
3
2
2
2
1
1
1

1
2
1
1
1
6
1
2
3
2
0
2
2
0

0
3
4
5
6
3
8
8
8
9
11
10
10
12

Tabulka střelců III. A třídy – ročník 2013 – 2014:
Jméno
Kaňka Tomáš
Kučera Václav
Čížek Martin

Oddíl
TJ Tetín
Lužce
SK Cembrit Beroun-Závodí
TJ VČS Tmaň
Rys Josef, Aduwa Destine
Fišer Ladislav
Fiala Lukáš, Smíšek Martin, Sulík Jakub,
Kaplan David, Haas Radek
Červenka Jiří, Potěšil Dominik
Fiala Miroslav mladší
Foltýn Jan, Hrubý Lukáš, Kincl Michal, Lopušan Ladislav,
Nový Stanislav, Tlach Zdeněk

Počet
32
26
24
9
7
6
4
3
2
1

Statistika – diváci doma / venku:
Oddíl
TJ Broumy
SK Cembrit Beroun-Závodí
SK Chyňava
Hudlice
TJ Litavan Libomyšl
Lužce
TJ Baník Mořina
Nižbor B
TJ Čechie Nový Jáchymov
FK Svatá
TJ Tetín
TJ VČS Tmaň
Vysoký Újezd
FK Olympie Zdice B

Doma
1160
1210
2315
930
640
810
840
820
1710
1180
1250
670
785
640
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Venku
1030
980
2060
915
840
1030
965
830
1430
960
1085
1010
1010
815

Celkem
2190
2190
4375
1845
1480
1840
1805
1650
3140
2140
2335
1680
1795
1455

Obdržené karty hráčů TJ VČS Tmaň v ročníku 2013 - 2014
(Příjmení, jméno – žlutá karta / červená karta): Červenka Jiří – 4/0, Fiala Lukáš – 0/1, Fiala
Miroslav mladší – 7/0, Fišer Ladislav – 7/0, Foltýn Jan – 5/0, Haas Radek – 2/1, Helebrant
Lukáš – 1/0, Hora Martin – 3/0, Hrubý Lukáš – 4/0, Kaplan David – 1/0, Lopušan Ladislav –
1/0, Nový Stanislav – 2/0, Piskáček Kamil – 1/0, Potěšil Dominik – 1/0, Rys Josef – 1/0,
Smíšek Martin – 4/1, Sulík Jakub 1/0, Tlach Zdeněk 1/0, Večeřa Jakub – 1/0.
Z úředních zpráv Okresního fotbalového svazu Beroun
Úřední zprávy OFS Beroun vycházejí obvykle v pátek na stránkách Berounského deníku, již
ve čtvrtek se objevují na webových stránkách OFS Beroun a zasílány jsou rovněž
sekretářům jednotlivých oddílů.
• 28. března 2014: Schválení dohody o utkání III. A třídy číslo 1607 – Tmaň – Chyňava –
bude sehráno v neděli 6. dubna 2014 v 10,15 hodin na hřišti ve Tmani.
• Dne 4. dubna 2014: Z jednání disciplinární komise: Haas Radek – Tmaň – žádosti se
vyhovuje – zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do
30. června 2014.
• Dne 18. dubna 2014: Žádost: Smíšek Martin – Tmaň – žádosti se vyhovuje – zbytek
trestu, tj. 2 týdny nepodmíněně se mění na 2 týdny s podmínkou do 31. srpna 2014.
• Dne 23. května 2014: Oznámení: Z FAČR dorazily další dodatky členských karet.
Zástupci klubů si členské karty FAČR pro své členy mohou vyzvednout po dohodě se
sekretářem OFS – jednalo se také o VČS Tmaň.
• Dne 30. května 2014: Schválená dohoda: Zápas III. A třídy č. 2603 SK Cembrit BerounZávodí – Tmaň bude sehrán v sobotu 14. června 2014 v 10,15 hodin na hřišti SK Cembrit
Beroun-Závodí.
• Dne 13. června 2014:
o Aktiv nového ročníku 2014 – 2015 se bude konat v pátek 18. července 2014 od
18,00 hodin na Tetíně v Kulturním domě.
o Přihlášky do soutěže pro sezónu 2014 – 2015 je nutné doručit řádně a čitelně
vyplněné do středy 25. června 2014.
o Schválené turnaje: Tmaň – sobota 28. června 2014 – od 9,00 hodin – staré gardy.
Poděkování fotbalistů TJ VČS Tmaň
Vážení příznivci, fanoušci a sponzoři kopané ve Tmani!
Realizační tým a hráči fotbalového mužstva mužů TJ VČS Tmaň vám děkují za
podporu a přízeň, kterou jste věnovali našemu fotbalovému oddílu v soutěžním
ročníku 2013 – 2014 ve III. A třídě berounského okresu. Věříme, že v následující
sezóně 2014 – 2015 za vaší podpory navážeme na výsledky z letošního jara a s vaší
podporou budeme v našem tažení okresní soutěží III. třídy úspěšně pokračovat. Vedle
přípravy na nový ročník fotbalových soutěží budeme intenzivně pracovat na realizaci
úkolu, který nám uložila X. valná hromada v květnu letošního roku – obnovit činnost
žákovského družstva v kopané. Uvědomujeme si, že bez těsné spolupráce s rodiči a
širokou veřejností by se nám to nepodařilo – proto žádáme vaši podporu při
naplňování tohoto záměru v praxi. O všech krocích v tomto směru budeme průběžně
informovat.
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň
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