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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 17. března 2014
První letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo v pondělí 17. března 2014.
V dubnovém vydání OBZORU bylo otištěné usnesení z tohoto jednání zastupitelstva obce,
v tomto čísle přinášíme další materiály – zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce a
zprávu z rady na tomto zasedání přednesenou místostarostou obce panem Pavlem
Pavláskem mladším.
Zápis č.1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 17. března 2014 od 19.00 hodin v Kulturním domě Tmaň
Přítomno:
12 členů zastupitelstva + 13 občanů
Omluveni:
3 zastupitelé – Motyka Václav, Kiml Antonín, Plátěnka Jan
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů OZ Tmaň,
a tudíž je schopné usnášení.
K bodu 1. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce pan
Macourek Václav. Poté seznámil přítomné s navrženým programem. 1. Zahájení. 2.
Organizační věci. 3. Kontrola usnesení. 4. Zpráva z rady obce. 5. Zpráva finančního výboru.
6. Vyhodnocení dobrovolných dárců krve. 7. Diskuse a různé. 8. Usnesení a závěr zasedání.
Hlasování o schválení programu veřejného zasedání zastupitelstva obce:
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Miroslava Kepková a Lucie Řehořová.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Složení návrhové komise bylo všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlaseno.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Celta Pavel a Iva Sulíková
K bodu 3.
Pan Vít Hofmann přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16. prosince 2013 a zprávu kontrolního a revizního výboru.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, jejíž text je následujícím příspěvkem
tohoto vydání OBZORU.
K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné se
zprávou o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tmaň a
doporučil schválit její finančním výborem navrhované znění.

K bodu 6.
Poté se přistoupilo k předání poděkování a ocenění dárců krve. Pan Josef Sakáč seznámil
přítomné s počtem zaregistrovaných dárců v transfuzní stanici nemocnice Hořovice. Celkem
bylo oceněno 12 dárců krve, z nichž pan Josef Sakáč jako jediný dosáhl počtu 80. odběrů.
K bodu 7.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi:
• Pan Josef Sakáč – přednesl informaci o výherních hracích přístrojích a doporučuje
žádost zamítnout.
• Paní Jenčová – dotaz na termín realizace a dokončení dětského hřiště.
o Odpovídá starosta obce pan Václav Macourek, že v případě přidělení dotace,
musí být hřiště dokončeno do konce roku 2014.
• Pan Nedůchal + pan Sopr – upozorňují na problém s okny v č.p. 178 – okna v bytech se
neustále rosí, a na nefunkční odvětrávání digestoře.
o Odpovídá starosta obce pan Václav Macourek, že bude svolána schůzka
s obyvateli domu č.p. 178. Touto problematikou se bude více zabývat rada obce
na svém nejbližším zasedání.
• Pan Formánek – ulice Travnatka – dotaz kdy a jak bude komunikace opravena.
o Starosta obce pan Václav Macourek ve své odpovědi na tento dotaz informoval o
zamítnutí dotace, a konstatoval, že až bude vypsán opět dotační titul, podá Obec
Tmaň opětovně žádost o dotaci, neboť rekonstrukce této komunikace záleží na
získání dotace, protože obec momentálně nemá finance na tuto akci.
• Paní Jenčová – upozorňuje na problém s plotem a ptá se, kdo jí zaručí, že když si ho
postaví, tak jí ho pří rekonstrukci komunikace nezboří.
• Pan Krátký – jak budou řešeny plánovací smlouvy do budoucna.
o V odpovědi místostarosta pan Pavel Pavlásek ml. uvádí, že vyjádření na tento
dotaz bude podáno v písemné podobě na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
• Paní Jarmila. Rysová – vyjádřila poděkování za uklizení Višňovky.
• Paní Miroslava. Kepková – vyslovila pochvalu za úklid Dětského hřiště.
Další dotaz nebyl a tak starosta obce pan Václav Macourek ukončil tento bod programu
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 8.
Paní Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení a poté bylo o každém bodu usnesení
hlasováno jednotlivě:
• Hlasování o hospodářském výsledku Základní školy a Mateřské školy Tmaň:
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a
Mateřské školy Tmaň za rok 2013 ve výši 798,-Kč.
• Hlasování o podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v rámci Mikroregionu Klonk:
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
prostřednictvím Mikroregionu Klonk z fondu ROP.
• Hlasování o ukončení smlouvy o energetickém poradenství:
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje ukončení smlouvy o energetickém poradenství
a správě odběrných míst Tmaň, Základní škola a Mateřská škola Tmaň, s obecně
prospěšnou společností „Energie pod kontrolou“ a zpětvzetí ke společnosti Centropol
Energy a.s.
• Hlasování o kandidatuře přísedícího soudu v Berouně pana Antonína Plátěnky:
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Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželi 2 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje kandidaturu pana Antonína Plátěnky.
• Hlasování o odprodeji pozemku p.č. 324/35 v k.ú. Tmaň společnosti RWE GasNet, s.r.o.:
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje odprodej pozemku p.č. 324/35 v k.ú. Tmaň, na
kterém je umístěna vysokotlaká regulační stanice plynu společnosti RWE GasNet, s.r.o.
• Hlasování o povolení výherního automatu
Pro hlasovalo 0 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 12 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí a neschvaluje povolení VHP pro společnosti Inter Games
2, a.s.
• Hlasování o výsledku nabídkového řízení – výměna oken a dveří
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje výsledek komise nabídkového řízení na výměnu
oken hasičské zbrojnice a vchodových dveří KD, výměnu provede firma Winko, s.r.o.
• Hlasování o nákupu závěsného štěpkovače za traktor
Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje nákup závěsného štěpkovače.
Starosta obce pan Václav Macourek konstatoval, že návrh usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce konaného 17. března 2014 předložený návrhovou komisí byl
jednomyslně schválen. Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce
vyčerpán, starosta obce pan Václav Macourek prohlásil jednání zastupitelstva obce za
ukončené.
Zpráva z rady obce přednesená na veřejném zasedání zastupitelstva obce v pondělí
dne 17. března 2014 místostarostou obce panem Pavlem Pavláskem mladším
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření rady obce vás budu informovat o její činnosti za období od posledního veřejného
zasedání zastupitelstva obce v polovině prosince minulého roku.
• Proběhlo poptávkové řízení, výběr dodavatele a podpis smlouvy s firmou Winko na
výměnu oken u hasičské zbrojnice, zadních dveří k budově obecního úřadu a vstupních
dveří do kulturního domu. V této souvislosti bych rád připomněl, že vybraná firma
v minulosti dodala všechna okna ke komplexu budov obecního úřadu a kulturního domu.
Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit tuto smlouvu v předkládané podobě.
• Rada obce projednala žádost o prodej části pozemku parc.č. 324/35 v k.ú. Tmaň
společnosti RWE GasNet s.r.o. Jedná se o oplocený prostor pod a okolo budky
vysokotlakého regulátoru plynu mezi vodárnou a fotbalovým hřištěm na Starém sídlišti.
Zaměření pozemku by proběhlo na náklady kupujícího. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce návrh schválit a pozemek společnosti RWE GasNet s.r.o. prodat.
• V uplynulém roce 2013 byla na zasedáních rady obce řešena vlhkost v prostorách školní
kuchyně a v suterénu v kanceláři pečovatelek v budově Domu s pečovatelskou službou.
Na sanaci vlhkého zdiva byla v letošním rozpočtu obce vyčleněna částka cca 150.000,Kč. Rada obce na základě nabídky schválila nákup tří kusů zařízení DRY BAND
v celkové ceně 123.420,- Kč, které by mělo problém s vlhkostí vyřešit na základě
elektroosmózy. Zařízení je instalováno jak ve školní budově, tak v Domě s pečovatelskou
službou.
• Rada obce se seznámila s výsledkem prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v Základní škole a Mateřské škole Tmaň za rok 2013, jejíž součástí jsou i výsledky
měření koncentrací radonu v prostorách mateřské školy. ¨Podle výsledků měření
koncentrace radonu překračují povolené hodnoty ve dvou místnostech. Nápravou
zjištěného stavu se bude rada obce zabývat na svých jednáních.
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Začátkem roku 2014 také pokročila obměna komunální techniky. Byl dodán traktor
Belarus zakoupený v rámci dotačního programu obecní kompostárny. Následně byla
zakoupena čelní radlice k odklízení sněhu. Dále proběhla prohlídka znovuzprovoznění
závěsného sypače na traktor. Obojí pak bylo použito na jednom traktoru při jedné z mála
příležitostí letošní zimy k úklidu a úpravě komunikací. Proběhla i dodávka překopávače
kompostu – jedná se o zařízení, které je spolu s traktorem součástí vybavení
kompostárny.
Dalším krokem byl výběr a objednávka hákového nosiče kontejnerů (vleku pro odvoz
kontejnerů) za traktor od výrobce ZV Agro. Nosič byl objednán včetně tří kusů kontejnerů
s tím, že kontejnery používané v současnosti na kontejnerovém vozidle budou
odprodány. V současnosti však výrobce nemá nosič na skladě a čeká se na zhotovení.
Cena nosiče včetně kontejnerů je 444.000,- Kč.
Vzhledem k příznivému počasí začali zaměstnanci obce zpracovávat materiál určený ke
kompostování a zakládat kompost nebo prořezávat různé porosty, včetně lesa Višňovky.
Vyřezaný materiál zůstává prozatím víceméně na místě, v budoucnu by měl být na místě
i zpracován na štěpku a teprve potom následně transportován do kompostárny. Za tímto
účelem rada obce projednala a schválila nákup závěsného štětkovče za traktor. Zároveň
by byl odprodán elektrický štěpkovač, který je využívaný v současnosti v areálu
Sběrného dvora.
Rada obce projednala a schválila příspěvek panu Kožíškovi, Tmaň č.p. 54, na úpravu
komunikace v ulici Gregoryho ve výši 4.872,- Kč.
Rada obce schválila také tři příspěvky – finanční dary subjektům, jejichž aktivity jsou
směrovány k dětem, mládeži či občanům naší obce. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč je
určen Mysliveckému sdružení HORA Tmaň, příspěvek ve výši 1.000, organizaci Českého
svazu ochránců přírody Rokycany a příspěvek ve výši 5.000,- pro Občanské sdružení
Dobromysl.
Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Obce Tmaň –
Základní škola a Mateřská škola Tmaň na kalendářní rok 2014.
Základní škola a Mateřská škola Tmaň předložila ke schválení hospodářský výsledek za
kalendářní rok 2013 ve výši 798,- Kč, který bude převeden do rezervního fondu školy a
rada obce doporučuje dnešnímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce tento výsledek
schválit.
Rada obce projednala ukončení smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst s obecně prospěšnou společností „Energie pod kontrolou“ a zpětvzetí
výpovědi smluv o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu se společností
Centropol Energy a.s. Důvodem jsou pochybnosti o fungování obecně prospěšné
společností „Energie pod kontrolou“, možná ztráta kontroly nad odběrnými místy a
dosavadní nulové výsledky spolupráce s uvedenou společností v oblasti poradenství a
dodávek elektrické energie. Rada obce proto doporučuje zastupitelstvu obce oba
zmiňované kroky – tj. ukončení smlouvy s obecně prospěšnou společností „Energie pod
kontrolou“ a zpětvzetí výpovědi smlouvy se společností Centropol Energy a.s. – schválit.
Okresní soud v Berouně požádal Obec Tmaň o schválení kandidatury pana Antonína
Plátěnky staršího na místo přísedícího Okresního soudu v Berouně. pan Antonín
Plátěnka funkci přísedícího vykonával i v minulosti a rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce kandidaturu pana Antonína Plátěnky staršího schválit.
V období od ledna letošního roku rada obce opakovaně projednávala možnosti zhotovení
financování výstavby dětského hřiště na pozemku parc.č. 115/114 v k.ú. Tmaň v ulici Pod
vodojemem z dotací ROP (Regionální operační program). O dotaci žádá obec Tmaň
spolu s obcemi Suchomasty, Bykoš, Málkov a Koněprusy v rámci Mikroregionu KLONK.
Současně byl projednáván návrh hřiště, následně projekt a také cena zařízení
instalovaného na dětském hřišti. Rada obce doporučuje dnešním jednání zastupitelstva
obce schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu.
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Obec Tmaň obdržela žádost o převedení osady Lounín pod působnost pobočky České
pošty ve Tmani. Rada obce tento návrh podporuje a toto stanovisko bude projednáno
s příslušnými představiteli České pošty.
Obec Tmaň byla dotázána společností „Inter Games 2“, která provozuje výherní
automaty, na existenci regulující vyhlášky a postoj Obce Tmaň k umístění výherních
hracích automatů v prostorách pohostinství paní Jany Jindrové. Rada obce zastává
zamítavý postoj k umístění výherních hracích automatů kdekoliv v obci a doporučuje
dnešnímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce žádost o umístění výherních hracích
automatů zamítnout.
Případné další dotazy k činnosti rady obce ve sledovaném období budou zodpovězeny
v diskusi. Děkuji za pozornost.

Výzva k občanům – dárcům krve
V naší obci se stalo tradicí, že jsou dárcům krve v pravidelných intervalech předávána na
veřejných zasedáních zastupitelstva obce poděkování a ocenění. Při sestavování přehledu
dárců krve se pro tyto účely vychází z přehledu dárců zaregistrovaných v transfuzní stanici
nemocnice Hořovice, která jako jediná dlouhodobě spolupracuje s Obecním úřadem ve
Tmani a tyto údaje mu dodává. Je to tradice trvající na Berounsku již desítky let sahající do
šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Obecní úřad ve Tmani si je vědom toho, že
v naší obci žije mnoho občanů, kteří se sem přistěhovali a jsou rovněž dárci krve – ale ve
svém původním bydlišti nebo působišti, kde jsou v příslušné územní transfuzní stanici
zaregistrováni a kam se za tímto účelem stále vracejí – tyto transfuzní stanice však
v kontaktu s Obecním úřadem ve Tmani nejsou, a při sestavování přehledu dárců krve ve
Tmani za příslušné období zákonitě chybí. A je to veliká škoda, neboť dárcovství krve je
důkazem nejvyšší morální odpovědnosti takového jednotlivce, neboť lidská krev je při
operacích a jiných složitých lékařských zákrocích zachraňujících život nenahraditelná a nikdo
z nás neví, kdy ji bude v nenadálých situacích potřebovat. Proto je tak důležité, aby takoví
jednotlivci byli alespoň symbolicky odměňováni a jejich jména byla touto cestou zapsána do
povědomí jejich současníků, kteří mnohdy ani netuší, že mají ve svém sousedství někoho,
komu není lhostejný zdravotní stav jeho spoluobčanů. Toto nejsou fráze, ale konstatování
skutečnosti, kterou obvykle v plné šíři doceníme teprve, až se v ní na naší životní dráze
dostaneme. Není to však možné bez úzké spolupráce bezprostředně s nimi.
Obecní úřad ve Tmani žádá všechny dárce krve mající trvalé bydliště ve Tmani, na
Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách, a jsou dárci krve jinde, než
v Transfuzní stanici Nemocnice Hořovice, aby poskytli údaje o počtech svých odběrů.
Takto získané informace budou použity při zpracovávání přehledu dárců krve z naší
obce. Děkujeme za spolupráci!
Josef Sakáč, II. místostarosta obce Tmaň

Psí exkrementy – stav setrvalý
V březnovém vydání OBZORU byl příspěvek starosty obce pana Václava Macourka o
problematice udržování pořádku na komunikacích pro pěší v naší obci s konstatováním, že
problém, kolem kterého se všechno točí – jsou psí exkrementy, které tam po svých
mazlíčcích vykonávajících na ulici svoji potřebu jejich majitelé nebo osoba doprovázející po
nich neuklidí a zanechávají z těžko pochopitelných důvodů ten nejhmatatelnější důkaz jejich
přítomnosti v daném místě bez povšimnutí ležet. Faktem zůstává, že v takovém případě
může pachatel takového přestupku prohlásit, že březnový OBZOR a slova starosty obce
nečetl (a může mít pravdu) a proto si je nemůže vzít k srdci.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa
doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku
dle § 47 odst. 1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se
dopustí ten, kdo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. V případě
projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení výše pokuty udělená
správním orgánem činí až 20.000 Kč.
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Příspěvek starosty Macourka byl psán v zimním období, které ačkoliv bylo mimořádně mírné,
tak s sebou neslo fakt, že jsme snad s našimi pejsky vycházeli na veřejnost méně, než
v jiných ročních obdobích. Ale i tak bylo nutno konstatovat, že situace je nadmíru
nepříjemná. Nastupující jaro s jeho teplotami a slunečním svitem nám představilo dimenzi
tohoto problému v ještě větších problémech, než o kterých byla zmínka v březnovém
příspěvku. Každý pochopí, že i to zvířátko nemůže být pouze doma (i když má k dispozici
dvorek), ale že se musí proběhnout o volném prostoru, pro které jsou ulice naší obce na
procházku na vodítku přímo ideální. Ale … ano je tu ono ale … nesmíme zapomínat na úklid
psích hromádek. Budou-li si majitelé nebo osoby psa doprovázející vědomi této povinnosti a
budou ji vykonávat – potom problémy psích exkrementů přestane jako mávnutím kouzelného
proutku existovat a všichni budou spokojeni – pejskaři (i ti jsou chodci) i chodci využívající
chodníky vybudované a určené v době rozvinuté motorizace pouze pro jejich bezpečný
pohyb po komunikacích.
Zatím je tato problematika ve Tmani řešena především osvětou a upozorňováním na
nevhodnost jednání některých osob, kteří neuklízejí na veřejných prostranstvích a
komunikacích po svých pejscích vykonávajících svoji potřebu právě tam, kde se jim chce.
Komise ochrany veřejného pořádku je nucena konstatovat, že tak jak jarní teplé počasí tento
problém díky vyšší frekvenci pohybu osob se psy po tmaňských komunikacích určených pro
pěší, odhaluje skutečný rozměr až komplikující bezpečný pohyb pěším, bude třeba zvýšit
intenzitu osvětové činnosti a doufat, že snad bude všemi pochopen její smysl a význam.
Komunikace jsou obecní, to znamená, že obec jako taková je zodpovědná za stav
umožňující bezpečný pohyb všech uživatelů po nich. Existuje-li faktor bránící naplňování této
povinnosti obce a je-li znám – v tomto případě ano – jsou to majitelé psů nebo osoby psa
doprovázející na veřejnosti a neuklízející po nich jimi zanechané exkrementy – je zde
jednoznačné ustanovení přestupkového zákona. Komise ochrany veřejného pořádku nechce
v žádném případě vyhrožovat používáním legislativních opatření stanovených zákonem a
stále je přesvědčena, že tento problém se netýká pejskařů v naší obci jako celku, nýbrž
pouze několika jednotlivců v jejich řadách neplnících si své základní povinnosti vrhajících
nepříznivé světlo na celou jejich rodinu. Proto je třeba o tomto problému hovořit a neustálým
opakováním připomínat všeobecně známé povinnosti související s tímto hobby.
Josef Sakáč, II. místostarosta obce Tmaň

•
•
•
•

Nezapomeňte včas zaplatit za popelnice a za psa
Poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů se vybírají
pouze v úřední dny: pondělí 7,00 – 16,30 hodin a středa 7,00 – 17,30 hodin.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května 2014.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek.
Text obecně závazně vyhlášky Obce Tmaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů byl otištěn v březnovém vydání OBZORU. V tomto čísle přinášíme text obecně
závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 20. 6. 2011 usnesením č. 3/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Tmaň touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
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2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tmaň. 2
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

1)

2)
3)

4)

Článek 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců“). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení držitel psa uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Článek 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domě100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
c) za prvního psa v bytovém domě 500,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení 1000,- Kč,
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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e) za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e)
tohoto ustanovení 1000,- Kč.
Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Článek 7
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis7.
Článek 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.8
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Tmaň č. 2 /2003 O místních poplatcích ze dne
15. 9. 2003.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 7. 2011.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Václav Macourek
starosta

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 budou mít občané České republiky možnost jít volit své
zástupce do Evropského parlamentu. V dějinách Evropského parlamentu to bude již po
osmé, v České republice se půjde volit po třetí.
V době redakční uzávěrky tohoto vydání našeho informačního časopisu OBZOR
nejsou ještě k dispozici v souladu s harmonogramem průběhu voleb všechny
potřebné materiály vztahující se k bezprostřednímu průběhu voleb do Evropského
parlamentu v naší obci, proto přinášíme pouze několik základních informací
k významu těchto voleb. Občané Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna i Slavíků budou o
volbách informování obvyklou cestou, tzn. oznámeními na úřední desce Obce Tmaň,
na webových stránkách Obce Tmaň www.obectman.cz a relacemi v místním rozhlase.

7

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8

8

Na internetu je však již nyní spuštěn speciální web ve všech jazycích států Evropské
unie věnující se pouze tématu evropských voleb www.volby2014.eu .
Volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 dávají voličům možnost ovlivnit budoucí
politické směřování Evropské unie volbou 751 poslanců Evropského parlamentu, kteří budou
po příštích pět let zastupovat jejich zájmy.
Od přistoupení Chorvatska k EU v červenci 2013 má Evropský parlament 766 poslanců,
tento počet se však ve volbách roku 2014 sníží na 751 a na této úrovni zůstane i
v budoucnu. Tito poslanci Evropského parlamentu budou zastupovat více než 500 milionů
občanů v 28 členských státech. Podle Smluv o EU jsou křesla rozdělována mezi jednotlivé
státy na základě „sestupné poměrnosti“, což znamená, že země s větším počtem obyvatel
mají více křesel než menší státy, menší státy však mají více křesel, než by vyplývalo
z důsledného uplatnění proporcionality.
Proč jsou tyto volby jiné?
Tyto volby jsou dosud nejdůležitějšími volbami do Evropského parlamentu, protože Unie se
snaží překonat hospodářskou krizi a přední představitelé EU zvažují, jakým směrem se
v budoucnosti vydat.
Nejde jen o to, že volby dají voličům možnost zhodnotit snahy vedoucích představitelů EU
v oblasti řešení krize eurozóny a vyjádřit svůj názor na užší hospodářskou a politickou
integraci; jedná se také o první volby konané od okamžiku, kdy Lisabonská smlouva v roce
2009 dala Evropskému parlamentu řadu důležitých nových pravomocí.
Jedna ze zásadních změn, které Lisabonská smlouva zavedla, spočívá v tom, že až budou
členské státy EU jmenovat příštího předsedu Evropské komise, který se na podzim 2014
stane nástupcem Josého Manuela Barrosa, budou vůbec poprvé muset přihlížet k výsledkům
voleb do Evropského parlamentu. Nový Parlament musí tohoto kandidáta schválit: slovy
Smlouvy Parlament „volí“ předsedu Komise. To znamená, že voliči mají nyní jasné slovo ve
věci toho, kdo stane u kormidla řídícího orgánu EU.
Pět ze třinácti evropských politických stran nominovalo své kandidáty na post předsedy
Evropské komise. ELS nominovala Jean-Claude Junckera, bývalého lucemburského
ministerského předsedu a bývalého předsedu Euroskupiny, kandidátem PES je Martin
Schulz, současný předseda Evropského parlamentu, Aliance liberálů a demokratů se
rozhodla pro svého současného předsedu Guy Verhofstadta, bývalého belgického
ministerského předsedu, Zelení nominovali dvojici současných europoslanců, Francouze
José Bového a Němku Ska Keller, zatímco Evropská levice vysílá Alexise Tsiprase, lídra
řecké strany Syriza.
Nová politická většina vzešlá z voleb bude také v příštích pěti letech formovat evropskou
legislativu od oblasti jednotného trhu až po občanské svobody. Parlament, jediný přímo
volený orgán EU, je nyní stmelujícím prvkem evropského rozhodovacího systému a jeho
slovo má stejnou váhu jako slovo vnitrostátních vlád ve věci téměř všech právních předpisů
EU.

Vyúčtování XII. tmaňského dobročinného plesu konaného 22. března 2014
V dubnovém vydání OBZORU bylo otištěno poděkování ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Tmaň Mgr. Růženy Kybikásové za částku ve výši 56.913,- Kč, která byla převedena na
účet tmaňské školy jako výtěžek z této akce konané ve prospěch této příspěvkové
organizace. Dnes přinášíme detailní vyúčtování XII. tmaňského dobročinného plesu:
• Příjmy:
o sponzorské dary do pokladny OÚ Tmaň
2.000,- Kč
o sponzorské dary na plese
5.200,- Kč
o Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň
10.000,- Kč
o Velkolom Čertovy schody a.s., Tmaň
5.000,- Kč
o hotovost
za vstupenky prodané v předprodeji
21.530,- Kč
tombola
29.370,- Kč
vstupenky prodané na plese
3.810,- Kč
o příjem celkem
76.910,- Kč
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•

Výdaje:
o hudba
8.000,- Kč
o tombola – OÚ
6.617,- Kč
o předtančení – paní Chvátalová
1.500,- Kč
o předtančení – R.A.K. Beroun
380,- Kč
o praní ubrusů, poplatky OSA
2.500,- Kč
o administrativa, kancelářské potřeby
1.000,- Kč
o výdaje celkem
19.997,- Kč
• Zisk:
56.913,- Kč
Peněžní dary:
Šimek Jaroslav – 1.000,- Kč; Sakáč Josef – 1.000,- Kč; Vápenka Čertovy schody a.s. –
10.000,- Kč; P. Kešner – 2.000,- Kč; Velkolom Čertovy schody a.s. – 5.000,- Kč; Krejčí P. –
2.000,- Kč; Tělovýchovná jednota VČS Tmaň – 2.000,- Kč, rodina Bielichova + ostatní drobní
přispívající.
Věcné dary:
firma Beko – p. Kantor, rodina Macourkova – Tmaň 216, firma Apolonia, firma ProboTrans
Králův Dvůr, Rumpold Příbram, paní Jana Jindrová, paní Dana Nesvadbová, firma Šmic,
Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Spotřební družstva Jednota Tmaň, pan Plátěnka Antonín
+ ostatní drobní přispívající.

Opustily naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v pondělí dne 7. dubna 2014 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 66 let paní
Marie Piskáčková z Lounína. Poslední rozloučení s drahou zesnulou proběhlo v úzkém
kruhu rodinném. Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vyslovuje
pozůstalým hlubokou soustrast.
Čest její 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

28. březen 2014 – Den učitelů
Vážení učitelé,
přijměte u příležitosti Dne učitelů moje poděkování za Vaši práci, kterou odvádíte na
velmi vysoké úrovni. Svým každodenním profesionalismem, empatií, pozitivním
přístupem k životu (nejen školnímu) naplňujete odkaz Jana Amose Komenského: „
Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného
přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti.“ Poděkování patří i nepedagogickým
pracovníkům školy, bez jejich odpovědné práce by škola nefungovala tak jak má. I oni
se podílejí na naplňování kréda naší školy z roku 1884, které je poplatné dnešku i
budoucnosti: „Školo! Štěstí dítku tomu plyne, které práh tvůj nemine.“
Děkuji vám.
Mgr. Růžena Kybikásová

•

Základní škola Tmaň
V úterý 25. března 2014 jsme se s I. třídou vypravili do Muzea Českého krasu v Berouně
na velmi zajímavý animační program pro děti. Nesl název Tovaryšem v Berouně a na dvě
hodiny nás zanesl do středověkého Berouna, ve kterém jsme se naučili mnoho
zajímavých řemesel. Ve středověké dílně si každý z nás vyrobil dva nebo tři řemeslné
výrobky, které jsme si mohli odnést domů. Na chvíli jsme se stali pekaři pekoucími
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•

•

•

•

•

•

•

preclíky, kováři kovajícími koně, hrnčíři tvarujícími hliněné nádoby a o různých řemeslech
jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace. Návštěva v muzeu se nám moc líbila a už
se těšíme na další.
V rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět se seznamujeme také s armádou České
republiky. Mnoho zajímavého jsme se o ní dozvěděli ve čtvrtek 27. března 2014 od
kapitána Tomáše Procházky, zástupce náčelníka oddělení ochrany objektů Ministerstva
obrany Velitelství Ochranné služby Vojenské policie Praha. Děti nejvíce zaujala vojenská
uniforma a jednotlivá označení. Velkou radost jim také udělaly odznáčky, které dostaly na
památku, a také slib, že se k nám brzy opět vrátí s ukázkou práce vojenské policie. A
protože o svém zážitku jsme vyprávěli také doma, někteří tatínkové či dědečkové si
vzpomněli na svá vojenská léta a zapůjčili nám vlastní sbírky odznáčků.
Ve čtvrtek 27. března 2014 byli v přístavbě Kulturního domu ve Tmani uvítáni členkami
sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani do života nejmladší občánci
naší obce. V tento pro ně slavný den je svým vystoupením přivítaly žákyně naší školy.
Všichni jim do života přejeme jen to nejlepší!
V pátek 28. března k nám do školy přijela vojenská policie spolu s naším tmaňským
rodákem kapitánem Tomášem Procházkou. Připravili si pro čtvrtou a pátou třídu program
o armádě skoro na čtyři hodiny. Představili nám různé zbraně a povídali nám o nich.
Všichni jsme si je mohli potěžkat a prohlédnout zblízka. Také nám předvedli ukázky
bojového umění i různé způsoby obrany. Potom jsme šli ven a rozdělili se na holky a
kluky, ale holek bylo málo, proto k nim šli ještě čtyři kluci, a pak jsme stříleli do terče. V
konečném součtu „holky" vyhrály. Také jsme seděli ve vojenském autě a zkusili jsme si
zapnout sirénu. Nakonec jsme ještě viděli a hlavně slyšeli čertíka - rozbušku, která se
používá při dopadení delikventa. Tento den se určitě líbil jak čtvrťákům, tak i páťákům a
budeme na něj dlouho vzpomínat. Moc děkujeme Tomášovi i ostatním vojákům, že se
nám celé dopoledne věnovali. Tak viděla tuto událost Tereza Holovská z V. třídy.
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se žáci páté třídy zapojili do celodenního projektu s tematikou
dopravní výchovy. Po roce k nám opět zavítal pan Kvasnička se zajímavým naučným
programem. Žáci si opět připomněli pravidla silničního provozu, zopakovali si dopravní
značky a hlavně se zaměřili na dopravní situaci na křižovatkách. Dále si zopakovali, jak
se správně chovat jako chodci i jako cyklisté, jaké by mělo být vybavení jízdního kola a
získali spoustu dalších důležitých informací, které budou moci využít při praktické části
na dopravním hřišti v Berouně nebo na dopravní soutěži.
V sobotu 5. dubna se žáci naší školy zúčastnili kulturního vystoupení pro MS HORA
Tmaň. Připravili si pásmo básní, písní a hry na flétnu, se kterým se představili na výroční
schůzi myslivců. Děti tímto vystoupením chtěly poděkovat myslivcům za každoroční
peněžitý dar naší škole v hodnotě 5 000 Kč, za který kupujeme potřebné pomůcky do
výuky. Přislíbily také spolupráci při sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř na dokrmování
v zimě.
V úterý 8. dubna k nám až z Ostravy - Poruby zavítal písničkář Martin Zábranský s
programem složeným z lidových a folkových písní Toulavá kytara. Dozvěděli jsme se
něco o jeho hudebním nástroji - dvanáctistrunné kytaře, o skladatelích písniček pro děti i
dospělé, ale hlavně jsme si zazpívali a někteří dokonce i zatančili. Program se nám líbil a
od paní učitelek máme slib, že některé písničky, které jsme tak dobře neznali, se
společně naučíme.
Dne 7. dubna se každoročně připomíná Světový den zdraví. Letošní ročník je zaměřen
hlavně na infekce přenášené klíšťaty a možnosti jejich prevence. Mezi
nejfrekventovanější choroby patří lymská borelióza a klíšťová encefalitida, které mohou
ohrozit každého z nás. Proto jsme se rozhodli v rámci projektu CHRAŇME SI SVÉ
ZDRAVÍ získat poznatky o klíštěti obecném i o infekčních chorobách, které přenáší, a
osvojit si praktické dovednosti v oblékání do přírody a odstraňování klíštěte z těla. V
duchu kampaně „Předej informaci“ upozorňujeme na toto nebezpečí a zpřístupňujeme
vám další informace, které zveřejňuje Centrum podpory veřejného zdraví, Státní
zdravotní ústav.
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V první polovině dubna jsme obdrželi dopis od tatínka Michalky Zahradníkové (k němuž i
ona sama připojila své poděkování), pro kterou jsme sbírali víčka. A protože není jen pro
nás, ale také pro naše maminky, tatínky, babičky, dědečky a dalších hodné lidi, kteří nám
víčka pomáhali sbírat, otiskujeme ho na našich stránkách i pro ně.
Dobrý den,
rádi bychom poděkovali všem dětem, které se zapojily do sbírání víček pro
Michalku. Moc si Vaší pomoci vážíme. V příloze posílám poděkování pro děti a
všechny lidi co si na Míšu vzpomněli. Vzhledem k tomu, že speciální rehabilitace
se jeví, jako úspěšná, rádi bychom jí opakovali. Proto ve sběru víček i nadále
pokračujeme. Je to pro nás jediná a nejúčinnější cesta jak zdravotní stav Michalky
zlepšit. V případě, že budete chtít i nadále sbírat víčka budeme moc rádi.
S pozdravem Pavel Zahradník (otec Michalky)
Milí kamarádi ze ZŠ Tmaň, mám velkou radost, že jste si na mě vzpomněli a
nasbírali jste mě tolik víček. Velmi mě to potěšilo a také velmi pomohlo. Ráda bych
Vám všem sběračům moc poděkovala. Jste hrozně moc šikovní a skvělí kamarádi.
Všem co si na mě vzpomněli, a tím přispěli k pomoci, moc děkuji.
Michalka

•

•

Zároveň už teď s předstihem hlásíme, že víčka budeme opět od září shromažďovat
v naší škole, proto neváhejte a sbírejte i nadále! Je prima vědět, že můžeme Míše
pomoci! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát víčko z lahve, kterou vyhodíme,
stranou. Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat! Vysvětlení pro naše konání
najdeme v ekologických materiálech. Zde je jedno z nich: Víčka jsou vyrobena
z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme samostatně, lze je prodat firmám, které je
zpracovávají. Výkupní cena je 6,50 Kč za kg víček. Je zajímavé, že červená víčka, pokud
jsou samostatně, mají vyšší výkupní cenu – 8,- Kč za kilogram. Rok od roku se však
mění podle poptávky a ceny ropy na světových trzích. Nyní je ropa dražší, a tak se
recyklaci více daří. Víčko samostatně hozené do žlutých kontejnerů dále zpracováno
nebude, takto malé kousky se na dotřiďovací lince k recyklaci nevybírají. Víčko
našroubované na PET lahvi může ztěžovat její lisování, ve výsledku však je spolu s lahví
prodáno na další zpracování. Teď již víte, co je třeba dělat, abychom mohli pomoci Míše
v jejím ne zrovna jednoduchém životě, a my se těšíme, že budeme s pomocí široké
veřejnosti na podzim ještě úspěšnější, než v loňském roce.
V průběhu měsíců března a dubna se naše škola zapojila do charitativní akce
občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM na podporu vážně nemocných dětí. Žáci si mohli
zakoupit sbírkové předměty v různé cenové hodnotě, např. pravítko s malou násobilkou,
magnetku se zvířátky, klip ve tvaru srdce nebo přívěsek na klíče ve tvaru čtyřlístku.
Všechny předměty byly prodány a výtěžek sbírky, který činil 1 525 Kč, byl 10. dubna
převeden na účet sdružení, kde bude použit k zakoupení různých rehabilitačních
pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a jiných nezbytností sloužících k
usnadnění jejich života. Všem dětem i rodičům, kteří se na akci podíleli, děkujeme.
Ve čtvrtek 10. dubna se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili praktické části dopravní
výchovy, která se uskutečnila na dopravním hřišti v Berouně pod odborným vedením
pana Tomáše Kvasničky z AUTOŠKOLY KVASNIČKA. Nejprve je čekal vědomostní test,
kde si připomněli pravidla silničního provozu, znalost dopravních značek a situace na
křižovatkách. Dále byli rozděleni do tří družstev a postupně plnili další praktické úkoly.
První skupina se věnovala jízdě zručnosti, kde si vyzkoušeli, jak těžké je projíždět slalom
mezi kužely, přejíždět úzkou lávku nebo držet řídítka jednou rukou. Ostatní se stali
cyklisty, chodci nebo policisty. Po splnění praktické jízdy si postupně tyto role vyměnili.
Jízda nebyla nijak lehká, protože museli dodržovat pravidla silničního provozu, sledovat
dopravní značky, správně na ně reagovat a hlavně dávat pozor na chodce. Na vše
dohlíželi určení policisté z řad dětí, kteří udělovali pokuty za dopravní přestupky. Během
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plnění těchto náročných úkolů sbírali všichni aktéři body, které byly po sečtení
vyhodnoceny. Nejlepší pak získali průkaz cyklisty a drobné dárky. I přesto, že počasí
nebylo zpočátku příznivé, se celé dopoledne vydařilo a žáci si ho velice užívali. Odměnou
za odvedenou práci jim byl výborný oběd, který si všichni vychutnali v pizzerii Domino,
kde si také prakticky vyzkoušeli finanční gramotnost - "Umíš hospodařit se svými penězi",
když si každý svou útratu platil sám. Všichni byli s takovou výukou velice spokojeni.
V pátek 11. dubna jsme v družině vyráběli velikonoční přání a dárečky. Těšili jsme se na
tento okamžik už od minulého týdne. Měli jsme připravené nádherné zajíčky s osením a
plastová vajíčka, která jsme zdobili netradiční metodou - voskovými proužky, ze kterých
jsme na vajíčka vytvářeli různé motivy. Také se na nás přišly podívat naše maminky a
babičky, pro které měla paní vychovatelka také připravenou práci. Obkreslovaly a lepily,
až se z nich kouřilo, ale stálo to zato. Vyrobily nám nádherné slepičky. Společně jsme si
tak užili krásného „vyráběcího“ odpoledne a moc se těšíme na další.
Mateřská škola Tmaň
Připravovali jsme se pečlivě na jaro a na Velikonoce. Květinami jsme si vyzdobili celou
školku. Ve všech třídách se sázela semínka, cibuloviny, děti pečlivě zalévaly a čekaly, co
vyroste. Odměnou jim byly květy narcisů, hyacintů a sazenice ředkviček, pažitky a
řeřichy. Ještě nám vyrostlo osení, nabarvili jsme vajíčka, ozdobili květináčky a
velikonoční dárek byl hotov.
V úterý dne 8. dubna měly děti možnost prožít hudební dopoledne ve společnosti kytary.
Přišel k nám pan Zábranský, aby nám předvedl, že i kytara může být náš kamarád.
Hádali jsme a zazpívali si spoustu písniček. Tleskali jsme, rytmizovali, a nakonec jsme se
rozloučili s písničkou Tři čuníci. Už se těšíme na další „hudebku“.
Do jarního vyrábění jsme zapojili i rodiče. Ve všech třídách proběhlo společné vyrábění
dětí a rodičů a vznikly rozmanité květiny, věnečky a velikonoční zajíčci. Děkujeme všem
rodičům, kteří si na tuto akci našli čas a prožili společné chvilky se svými dětmi.
Do vyhlášené Velikonoční soutěže se sešlo velké množství výrobků, které vyrobily
maminky se svými dětmi. Ve středu 16. dubna proběhlo v mateřské škole vyhodnocení
této soutěže. Byly to velice pěkné velikonoční dekorace, za které sklidily děti potlesk a
dostaly malou odměnu. Opět děkujeme všem maminkám a dětem!
Kdo půjde kolem naší zahrady, jistě si všimne nové skalky, kterou pro nás udělal náš pan
školník. Děti si s paní učitelkou Paterovou zasadily skalničky a určitě se budou o ně
vzorně starat i nadále.
Ve čtvrtek 24. dubna jsme navštívili v kulturním domě divadlo s názvem Krejčík Honza.
K této akci se vrátíme ještě příště.
V květnu se uskuteční další akce: Den Země s rodiči, Projekt Školička, proběhne zápis
do mateřské školy na příští školní rok 2014 – 2015 a uskuteční se škola v přírodě.

Ve Vápence proběhly volby výboru odborové organizace
Na konci března proběhly v základní organizaci Odborového svazu STAVBA České
republiky akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani volby výboru
základní organizace na další čtyřleté funkční období. Po sečtení odevzdaných hlasovacích
lístků došlo na prvním zasedání zvolených členů výboru k rozdělení jednotlivých funkcí.
Místo předsedy obhájil i pro další volební období dosavadní předseda Jaroslav Karmazín,
místopředsedou se stal Jan Losenský, hospodářem Ondřej Svoboda, funkci pokladníka a
oblast práce s důchodci bude vykonávat Pavla Kovačíková, rekreaci a zájezdy budou mít na
starosti Martin Justych a Pavel Chrz, dalšími členy výboru jsou Radoslav Švagr a Pavel
Stochla, předsedkyní revizní komise se stala Petra Eliášová. Hlavní úkol odborové
organizace v podmínkách Vápenky Čertovy schody zůstává stále stejný – je to kolektivní
vyjednávání se zaměstnavatelem, tzn. vyjednávání o výši mezd zaměstnanců dělnických
profesí, o podmínkách sociálního zabezpečení a dalších pracovních podmínkách
zaměstnanců týkajících se výkonu práce na jednotlivých pracovních místech s ohledem na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomu popřejme na další čtyři roky nově zvolenému
výboru mnoho úspěchů.
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Den Země 2014
Dne 22. dubna se slaví Den Země, jehož počátek se začal psát v roce 1970 ve Spojených
státech amerických a postupně se tento ekologický svátek rozšířil na celou planetu. Ani naše
obec nestojí stranou. Ve spolupráci s akciovou společností Vápenka Čertovy schody se
každoročně do akcí, jejichž cílem je v souvislosti s oslavami Dne Země čisté okolí Tmaně,
zapojují děti ze Základní školy ve Tmani a Masarykovy základní školy v Suchomastech.
Jako první letos vyrazily hned po Velikonocích v úterý 22. dubna děti z tmaňské školy a
věnovaly se úklidu cesty z Tmaně do Vápenky Čertovy schody. Následující den – ve středu
23. dubna – se do akce zapojili žáci suchomastské školy, kteří se rozdělili na dvě skupiny. Ti
nejstarší – z deváté třídy – se vydali kolem Suchomastského potoka a pomáhali panu
Koniorovi z Klubu rybářů VČS vyčistit břehy od náletových dřevin a napadaných větví, aby
koryto bylo schopno v případě potřeby bez problémů pojmout větší průtokové množství vody.
Jejich mladší kolegové se vydali po silnici ze Suchomast do Vápenky a uklidili nepořádek po
obou stranách této komunikace.
V cíli – v prostoru před Vápenkou – si všichni účastníci na ohníčku opekli vuřty a jejich řeč se
stočila na význam Dne Země v konkrétních podmínkách Tmaně nebo Suchomast. Členové
pedagogického sboru, kteří zajišťovali dozor na této akci a již něco pamatují a mohou tedy
porovnávat s lety minulými, se jednomyslně shodli na tom, že odpadků je kolem silnic každý
rok více a více. To potvrzuje potřebu připomínat si alespoň jednou v roce při Dni Země
nutnost péče o čistotu naší přírody doprovázenou akcemi budujícími v dětském povědomí
ekologické základy jejich budoucího chování v dospělosti.
Koordinátorkou akce ze strany akciové společnosti Vápenka Čertovy schody byla stejně jako
v minulých letech paní Pavla Kovačíková. Měla na starosti nejenom organizační zajištění, ale
svůj profesionální přístup k problematice ochrany životního prostředí a bohaté praktické
zkušenostmi z každodenní práce v této oblasti lidské činnosti využila k tomu, že o
přestávkách sdělila dětem mnoho zajímavých příkladů o tom, proč je třeba chránit naše
životní prostředí i pro další generace.

Jak ten čas letí … Před 25 lety se psal rok 1989
Vážení čtenáři!
V letošním roce uplyne čtvrt století od událostí, které kormidlo našich dějin obrátily zpátky do
Evropy. Každá doba s sebou nese to své, které nazýváme současností, jež je ve skutečnosti
pouze malý časový okamžik mezi minulostí a budoucností. A tak se může snadno stát, že to,
co jedno pokolení považovalo za komplikovaně uskutečnitelný sen, je pro jejich děti
samozřejmostí a těžko jsou schopny uvěřit, že to někdy mohlo být jinak.
Oblastí, do které se společenské změny v roce 1989 promítly nejvíce, je bezproblémové
cestování po Evropě i po celém světě. Dneska díky internetu vyřídíme většinu záležitostí,
aniž bychom museli opustit pohodlí domova. Navíc členství v Evropské unii nám zaručuje
pohyb po celém tomto ekonomickém prostoru. Vše prakticky záleží pouze na tom, kolik
chceme do cestování investovat a můžeme vyrazit. Až do roku 1989 to však tak jednoduché
nebylo. Ještě v osmdesátých letech každý, kdo chtěl vycestovat do zahraničí, pečlivě
sledoval oznámení Státní banky československé vydávané jejími regionálními pobočkami na
začátku kalendářního roku obsahující jak se dopracovat k devizovým prostředkům na cestu
třeba k moři na dovolenou. Pro připomenutí si jak tomu bylo ještě v roce 1989 (doufejme, že
již opravdu naposledy), nabízíme našim čtenářům text takových pokynů otištěných v prvním
čísle týdeníku Budovatel, které vyšlo 4. ledna 1989:
Jak cestovat do zahraničí. Státní banka československá, pobočka Beroun.
Na cesty do evropských socialistických zemí (s výjimkou Maďarské lidové republiky a
Socialistické federativní republiky Jugoslávie) budou prodávány devizové prostředky podle
požadavku cestujícího, maximálně Kčs 500 na osobu a den při neorganizovaných cestách i
při cestách organizovaných československými cestovními kancelářemi. Podle požadavku
cestujících může být vybavení zvýšeno při neorganizovaných cestách až na dvojnásobek
výše uvedené částky.
Na cesty do Maďarské lidové republiky budou prodávány forintové prostředky při
neorganizovaných cestách za maximálně Kčs 540 na osobu a pobyt. Možnosti cestování do
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Maďarské lidové republiky prostřednictvím československých cestovních kanceláří
individuálně či skupinově, nejsou tímto opatřením omezovány. I nadále bude prodáváno
účastníkům organizované turistiky kapesné za Kčs 90 na osobu a den při každé cestě.
Forintové prostředky budou prodávány rovněž při všech tranzitních cestách přes Maďarskou
lidovou republiku, a to za Kč 135 na osobu a každou cestu. Forintové vybavení bude
zvýšeno pro cesty v období hlavní turistické sezóny.
Žádosti o uvolnění devizových prostředků na turistické cesty do SFRJ a nesocialistických
zemí (bez prostřednictví cestovních kanceláří) budou přijímat pobočky Státní banky
československé příslušné podle místa trvalého bydliště v době od 2. ledna do 31. ledna
1989. Na těchto žádostech se nevyžaduje doporučení zaměstnavatele. Devizové vybavení
pro tyto cesty je stanoveno v rozmezí Kč 200 až 500 na osobu a den podle požadavku
cestujícího maximálně však za Kč 10 000 na celý pobyt. Pro děti do 12 let je stanoveno
devizové vybavení v poloviční výši. Výše uvedené částky jsou stanoveny podle platného
neobchodního kursu včetně správního poplatku.
Žádosti budou přednostně vyřizovány podle časového hlediska poslední uskutečněné cesty,
s tím, že do skupiny žadatelů, kteří dosud na devizový příslib necestovali, budou zařazeni i ti,
jejichž poslední soukromá cesta devizově krytá přídělem od SBČS byla uskutečněna před
rokem 1975.
Pobočka banky vyrozumí zasláním jednoho dílu žádosti pouze ty žadatele, u kterých bylo
rozhodnuto o kladném vyřízení, a to nejpozději do 14. dubna 1989.
Kapesné účastníkům organizovaných zájezdů do Socialistické federativní republiky
Jugoslávie a nesocialistických států bude i nadále prodáváno prostřednictvím
československých cestovních kanceláří.
Zmiňme se ještě o jedné události z roku 1989, kterou však dnes bereme na rozdíl od té první
zmiňované jako samozřejmost – jedná se o poplatek ze psů zavedený v tomto roce. Takto
informoval před pětadvaceti lety jediný na Berounsku vydávaný regionální týdeník Budovatel
(číslo 9, 1. března 1989) o změně právních předpisů na úseku daní a poplatků placených
obyvatelstvem:
Od 1. ledna 1989 jsou národní výbory povinny vybírat poplatek ze psů podle nové vyhlášky
ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb. Národní výbor
stanoví výši poplatku za jednoho psa v rozpětí od 30 do 1000 Kčs ročně, jestliže je držitel
psa osamělý důchodce, do 400 Kčs ročně. Za každého dalšího psa se horní hranice rozpětí
zvyšuje na 1 500 Kčs.
Národní výbory stanoví sazbu poplatku ze psů v rámci rozpětí jednotně pro celý územní
obvod nebo diferencovaně pro jednotlivé části. Může též přihlédnout k charakteru objektů, ve
kterých jsou psi chováni, i k členství držitele ve Svazu pro spolupráci s armádou nebo v
Českém mysliveckém svazu anebo v Českém svazu chovatelů. Poplatník je povinen zaplatit
poplatek ze psů bez vyměření předem, a to nečiní-li více než 400 Kčs ročně, nejpozději do
31. března každého roku. Činí-li více než 400 Kčs ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu každého roku.
Poplatek ze psů spravuje národní výbor, v jehož územním obvodu má poplatník trvalé
bydliště.

Před 65 lety bylo založeno JZD Lounín (1)
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.
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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.
V Sovětském svazu to byly kolchozy – u nás jednotná zemědělská družstva, nebo sovchozy
– u nás státní statky. Text bude pro lepší pochopení popisovaného procesu kolektivizace
průběžně ilustrován texty novinových článků z oné doby vztahujícími se k Lounínu a
umístěnými v rámečku.
Pozemková reforma
21. března 1948 představil Klement Gottwald program pozemkové reformy, která
předpokládala, že nejvyšší možná výměra půdy v soukromých rukou bude 50 ha. Pro její
realizaci v praxi přijalo Národní shromáždění tyto zákony a opatření:
• zákon č. 43/1948 Sb. - o zemědělském úvěru – vymezoval pravidla pro poskytování
půjčky státu zemědělcům na stroje k zvýšení zemědělské produkce;
• zákon č. 44/1948 Sb. - o změně a doplnění zákona o revizi pozemkové reformy
obsahující úpravu přídělového řízení, na základě které stát mohl převzít i statky pod 50
ha;
• zákon č. 45/1948 Sb. změnil ustanovení zákona o úpravě dělení zemědělských podniků v
pozůstalostním řízení, které prakticky znamenalo, že ke zcizování půdy mohlo dojít jen
se souhlasem ONV;
• zákon č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě a o trvalé úpravě vlastnictví k
zemědělské a lesní půdě, který znamenal, že došlo k omezení vlastnictví půdy
jednotlivce na 50 ha; vycházelo se při tom ze zásady, že půda patří těm, kdo na ní
pracují;
• vznikly místní a okresní rolnické komise, jejichž úkolem bylo zajistit provádění
pozemkové reformy na nejnižší úrovni a do května 1951 bylo v celé republice vykoupeno
250 000 ha půdy;
• zákon č. 47/1948 Sb., o technicko-hospodářských úpravách pozemků, tzv. scelovací
zákon;
• zákon č. 49/1948 Sb. - o zemědělské dani - zvláštní daňové podmínky pro osoby
provozující zemědělská hospodářství.
Zemědělské družstevnictví
Zemědělské družstevnictví bylo definováno už v Ústavě 9. května 1948 jako „lidové
družstevnictví“. V červenci 1948 byla zřízena Ústřední rada družstev (ÚRD, na Slovensku
Slovenská rada družstev) a zrušeny předchozí družstevní svazy (členové většinou přešli do
nových družstev). Tím bylo družstevní hnutí centralizováno a umožněno stranické
zasahování do jeho činnosti. Role Komunistické strany Československa byla posílena dalším
znárodňováním – postihlo to šlechtitelské a výzkumné zemědělské ústavy. ÚRD měla
důležitou roli, neboť jí byly podřízeny všechny existující a vznikající družstva. Na podzim
1948 rozhodlo vedení KSČ o nutnosti přetvořit československé zemědělství podle
socialistického modelu kolektivizace a velkovýroby podle vzoru SSSR.
Na zasedání Ústředního výboru KSČ v listopadu 1948 K. Gottwald formuloval novou politiku
jako tzv. socializaci venkova a oznámil zřizování státních traktorových stanic, společných
výkrmen, podporu družstevnictví a zbavení vlivu vesnických boháčů – kulaků. V prosinci
1948 na dalším zasedání ÚV KSČ zazněl návrh na vytvoření jednotných místních družstev,
případně jednotných vesnických družstev, kterým by došlo ke sjednocení všech družstev
v obci a ke scelování pozemků. Tento koncept však byl opuštěn a bylo přijato rozhodnutí o
vytváření Jednotných zemědělských družstev (JZD). Na Slovensku byla přijata odlišná
právní úprava družstev a vznikala zde Jednotná rolnická družstva (JRD)
Jednotná zemědělská družstva
23. února 1949 byl přijat zákon č. 69/1949 Sb., o jednotném zemědělském družstvu. Tento
zákon stanovil, že jednotné zemědělské družstvo bude samostatná právnická osoba a
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vymezoval organizační záležitosti jeho fungování: zakládání, orgány, hospodaření,
nabývání/pozbývání členství v JZD s cílem odstranění družstevní roztříštěnosti (původně
strojní družstva). V obci mohlo existovat pouze jedno JZD, tam, kde jich bylo více, muselo
dojít k jejich sloučení. Dozor nad JZD mělo ministerstvo zemědělství. JZD mohlo využívat
možností daných zemědělskými zákony z 21. března 1948, tzn. scelovat pozemky,
podporovat mechanizaci nebo věnovat se řemeslné výrobě.
Druhým, neméně závažným opatřením, bylo vydání zákona o mechanizaci zemědělství 2.
dubna 1949. Tím byl položen i právní základ pro budování STS – nejbližšího pomocníka JZD
– při rozvoji materiálně technické základny našeho zemědělství. Strojů však bylo dosud
málo, chyběly zejména výkonné těžké stroje – traktory, žací stroje, mlátičky, ale byl i
nedostatek závěsného nářadí.
Pro založení JZD se předpokládal vznik přípravného výboru, řádné orgány byly volené na
valné hromadě. JZD mohlo jednat za své členy, a vyžadoval-li to veřejný zájem – i za
nečleny v obci. JZD byla nejprve zakládána na nejvhodnějších místech, aby jejich výsledným
efektem byl pozitivní vzor pro ostatní samostatně hospodařící rolníky, vše doprovázela
odpovídající ideologicky zaměřená agitace.
Byla vyzdvihována zásada dobrovolnosti, která byla zajištěna legislativními kroky, ale
současně začíná i šikana a znevýhodnění těch rolníků, kteří odmítali kolektivizaci.
V březnu 1949 vydal ministr zemědělství společně s Ústřední radou družstev Vzorové
stanovy JZD, které se podle nařízení staly zvláštním druhem právního předpisu závazným
pro JZD, odchýlení od nich možné jen výjimečně. Pro úplnost je třeba dodat, že jejich text se
postupně měnil a uzpůsoboval vývoji. Společně s nimi byl vytvořen Jednací řád JZD. Zákon
č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství, řešil nucený výkup zemědělské techniky, bylo
zřízeno Ústředí pro mechanizaci zemědělství. Vládní nařízení z roku 1949 stanovilo povinné
uzavírání smluv o dodávkách, jejichž množství stanovoval ONV. Toto vládní nařízení bylo
následně zpřísněno oběžníkem ministerstva zemědělství, na základě kterého mohlo legálně
dojít k vnucování nesplnitelného plánu dodávek s možností následného zabavování majetku
v případě jejich nesplnění. Existovaly 3 typy JZD podle stupně společného hospodaření.
V roce 1950 svou roli definitivně ztratila ÚRD a její pravomoci byly přeneseny na ministerstvo
zemědělství a jeho Hlavní správu JZD.
KSČ nebyla v letech 1950/1951 spokojena s tempem kolektivizace a tvrdě žádala její
urychlení. Jako zásadní potřeba se jevilo další potlačení vesnických boháčů, bylo nařízeno
jejich trestní stíhání - za tento rok potrestáno skoro 50 000 zemědělců (pokuty, konfiskace,
vězení). Tyto kroky byly v souladu s podstatným zvýšením původních úkolů první pětiletky a
na tomto základě vznikl požadavek na zakládání JZD 4. typu se společnou rostlinou a
živočišnou výrobou, nedělitelných fondů a odměňovaní podle pracovních jednotek, ne s
ohledem na vloženou půdu. Půda sice byla ve vlastnictví členů, ale JZD měla rozsáhlé
uživatelské právo.
Naléhání KSČ na vylučování vesnických boháčů (kulaků) s majetkem nad 15 ha půdy z
družstev (v roce 1961 bylo toto ustanovení zmírněno) vycházel z ustanovení zákona č.
65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, který
zásadním způsobem omezoval vlastnická práva k půdě, k prodeji nebo dědění v rodině byl
nutný souhlas ONV nebo z družstva na soukromou osobu nebylo možné převést půdu.
Na našem okrese bylo velmi mnoho tzv. „kovozemědělců“, jak se říkalo těm, jejichž hlavní
zaměstnání bylo v průmyslu či stavebnictví, a přitom několik arů půdy bylo často jejich
důležitým doplňkovým zdrojem obživy. A nejhorší bylo to, že právě tito lidé byli nejtvrdším
oříškem při získávání pro společnou formu hospodaření. V té době se jim už vedlo lépe, měli
zajištěnou práci i obživu, a proto by se raději zbavili půdy, než by vyměnili nejistou
budoucnost v družstvu za jistotu jejich základního zaměstnání.
Vraťme se na Lounín …
S odstupem času můžeme konstatovat, že se všemi výše uvedenými etapami kolektivizace
zemědělství se setkáváme i na Louníně. Do každodenního fungování JZD na Louníně
nahlédneme prostřednictvím dochovaných záznamů ze schůzí představenstva JZD a
členských schůzí. Některé okamžiky nám mohou dnes připadat jen těžko pochopitelné, ale
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v dané době – v padesátých letech minulého století krátce po skončené II. světová válce –
se jednalo s ohledem na probíhající politický vývoj v naší zemi o běžné záležitosti.
Vzniku JZD na Louníně předcházelo založení Zemědělského strojního družstva na Louníně,
z jehož činnosti se do dnešního dne dochoval písemný zápis z ustavující valné hromady a
jedné schůze.
Ustavující valná hromada Zemědělského strojního družstva v Louníně, zapsaného
společenstva s omezeným ručením, se konala dne 11. února 1948 v hostinci Na Myslivně
v Louníně.
Bylo přítomno sedmnáct občanů z prohlášených za členy zřizujícího se družstva. Na pořadu
ustavující valné hromady bylo založení Zemědělského strojního družstva v Louníně a přijetí
jeho stanov. Aklamací byl jednomyslně zvolen šestičlenný výbor družstva ve složení: pan
Slanec Jiří, předseda, v Louníně č.p. 32; pan Kaucký Stanislav, místopředseda, v Louníně
č.p. 24; pan Bartoníček Bohumil, pokladník, v Louníně č.p. 18; pan Smrž František,
kontrolor, v Louníně č.p. 34; pan Hanzlík Josef, jednatel, v Louníně č.p. 25; pan Očenášek
Miloslav, hospodář, v Louníně č.p. 16; a za náhradníky: pan Pelikán Václav, v Louníně č.p.
14 a pan Růžička František, v Louníně č.p. 22;
Valná hromada vzala jednomyslně na vědomí, že družstvo je povinno přistoupit za člena
příslušného revizního svazu, kterým je Svaz zemědělských družstev v Čechách. Výbor byl
pověřen, aby zažádal o zápis družstva do společenstevního rejstříku a byl zmocněn, aby
provedl ve stanovách úpravy, které by soud při zápisu do rejstříku požadoval.
Při členské schůzi Zemědělského strojního družstva v Louníně, konané dne 12. října 1948
v 8 hodin večer u pana Františka Houby za přítomnosti 13 členů družstva se řešily většinou
finanční otázky hospodaření. Byl jednomyslně schválen investiční příspěvek z 1 hektaru ve
výši 500,- Kčs, za 1 litr nafty bylo rozhodnuto účtovat 60,- Kčs včetně obsluhy traktoru a
samovazače s veškerým příslušenstvím, za 1 litr podmítání diskovými branami 20,- Kčs
včetně obsluhy, podmítacími pluhy za 1 litr nafty 30,- Kčs včetně obsluhy, orba hluboká za 1
litr nafty 20,- Kčs včetně obsluhy, pro nečleny se účtovalo o 5,- Kčs více ne 1 litr nafty.
Na žádost pana Františka Šímy, který vystoupil ze strojního družstva, bylo schváleno, aby
mu byl vyplacený podíl v částce 5.805,- Kčs. K rozdělování práce se stroji byl určen pan
Stanislav Koucký, který shromažďoval žádosti všech zájemců. Byl schválen návrh, aby se
koupila družstevní hrabačka a uzavřena zápůjčku na levný zemědělský úvěr ve výši
150.000,- Kčs.
Brzy po vydání zákona o jednotném zemědělském družstvu se začínají tvořit první přípravné
výbory a v průběhu roku 1949 bylo na Berounsku založeno šest přípravných výborů: ve
Tmani, Louníně, Bykoši, Suchomastech, Mořině a Hudlicích. A záhy poté se zrodila již první
JZD. Prvním družstvem v okrese Beroun bylo JZD Lounín (datum ustavení přípravného
výboru: 21. dubna 1949, datum založení družstva je 12. května 1949). Následně vzniklo
JZD Tmaň (datum ustavení přípravného výboru: 14. 5. 1949, datum založení: 14. 5. 1949)
Bykoš, Suchomasty a Hudlice.
Lounínští zemědělci ustavili přípravný výbor jednotného družstva.10
V současné době probíhají v celém kraji zemědělské aktivity, na kterých je již konkrétně
diskutováno o zřízení jednotných zemědělských družstev. V mnohých místech již přikročují
k zakládání. Na Berounsku je to obec Lounín, kde byl v minulých dnech založen první
přípravný výbor jednotného zemědělského družstva na Berounsku. Stalo se tak na velmi
navštívené přípravné schůzi zemědělců, kde byly prodiskutovány všechny zásadní otázky
jednotného družstva. Členy přípravného výboru družstva jsou zemědělci, kteří až dosud byli
funkcionáři zemědělského strojního družstva. Rovněž ženy jsou v přípravném výboru
zastoupeny. Obec Lounín je jednou z nejpokrokovějších obcí na Berounsku a jednotné
družstvo bude zde další posilou k mechanizaci zemědělství a vyšší produktivitě
zemědělských výrobků.

10

Rudé právo, ústřední orgán Komunistické strany Československa, čtvrtek 31. ledna 1949
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V Louníně bude jednotné družstvo pomáhat rolníkům snižovat výrobní náklady.11
„Poznali jsme v naší obci výhodu strojů, když jsme si loňského roku založili strojní družstvo.
Nejdříve jsme si koupili traktor a přede žněmi pak samovaz. Potřebovali bychom ještě více
strojů, ale sami si je pořizovat nebudem. Od čeho tu máme státní strojní stanice? Když
s jednou z nich uzavřeme smlouvy o provedení prací, ať jarních, nebo žňových či
podzimních, bude to pro nás nejlepší. Taková smlouva se strojní stanicí zajistí, že budu
moci rozšířit stavby dobytka. Nebudu ho potřebovat k tahu a budu z něho mít větší užitek a
ještě místo koní budu moci držet o dojnici více.“
Tak nám rozvíjí plán práce tvořivšího se jednotného družstva v Louníně, okres Beroun,
rolník soudruh Jiří Slanec, předseda přípravného výboru.
„Nu, a jednotné družstvo nám tu hodně pomůže. Je to jeden z úkolů, kterým jednotné
družstvo bude pomáhat zvyšovat užitkovost našeho dobytka a využít všech našich
výrobních možností. Dlouho jsme si s tím lámali hlavu, jak to udělat a konečně to vyřešíme
– dík jednotnému družstvu,“ hovoří dále rolník Slanec, který je jedním z nejmladších
hospodářů v obci. Usmívá se proti teplému jarnímu slunci, přehlíží dvůr svého hospodářství
a přemýšlí o tom, jak budou pracovat v jednotném družstvu, aby z něho měli prospěch
drobní a střední rolníci. A z jeho slov, když mluví o státních strojních stanicích, je také cítit
velkou důvěru v jejich práci, kterou se stávají velkými pomocníky drobných a středních
rolníků.
Rolník soudruh František Smrž začíná ve svém hovoru o jednotném družstvu od strojů:
„Kde bychom byli ve žních, nemít traktor? Jenomže musíme pracovat a plánovat tak,
abychom mohli stroje využít co nejvíce, aby nám ještě lépe sloužily.“
„Budeme osev plánovat, abychom je využili a dále snížili režii. A budeme to dělat tak, že si
řekneme, jak kdo plánuje osevní postup na svých pozemcích a pak se domluvíme, abychom
seli na přiklad žito na sousedních pozemcích – jeden vedle druhého. No tak budeme moci
sekat samovazem bez dlouhého přejíždění, ušetříme pohonné hmoty a čas. Já vím nejlépe,
co to dá za práci posekat na několika malých parcelách roztroušených po celém katastru,“
navazuje na slova soudruha Smrže rolník Otčenášek, hospodář ve strojním družstvu. Ve
své funkci načerpal bohaté zkušenosti a práci strojů a v jednotném družstvu je bude dále
rozvíjet, aby prospěly všem členům družstva a celé obci.
A to je jeden z dalších úkolů, který chce jednotné družstvo v Louníně plnit v zájmu a
k prospěchu rolníků – snižovat výrobní náklady.
V obci je opuštěná usedlost. Místní zemědělci uvažují, že by se mohla hodit pro různé
potřeby. Především by v ní mohly být pohromadě umístěny všechny stroje družstva, které
dnes jsou zatím rozmístěny jednotlivců, podle jejich možností.
Zemědělská dělnice soudružka Anna Ježková, která poznala těžký život venkovské ženy
v jeho největší tvrdosti, mluví o prádelně, která by se také dala umístit v budově opuštěné
usedlosti. „Jaká to bude úleva, až práce strojů nahradí dřinu venkovské mámy.“
A soudruh Smrž k prádelně dodává, že by tam mohly být docela dobře zřízeny sprchy, aby
až přijedou z pole, se nemuseli rolníci mýt jen ve škopíku, ale aby se pohodlně a dokonale
sprchovali v teplé lázni.
Soudružka Houbová, která je činná v místní skupině Svazu české mládeže, se vrátila z pole,
kde smykovala. Má na mysli především kulturní poslání jednotného družstva. Říká, že bude
nutno vybudovat v obci kulturní dům, kde by rolníci po práci našili dobrý zdroj zábavy. Mluví
také o vybudování družstevní drůbežárny. „To bude nutno plánovat jako budoucí úkol a již
dnes je potřeba hledat možnosti k jejímu zřízení.“
Obec Lounín je obcí pracovitých hospodářů a těch několik jedinců, jak říká soudruh Stan.
Kaucký, ty bude nutno také přesvědčit, že jen ve spolupráci s ostatními najdou uplatnění,
aby celá obec vzkvétala a aby jednotné zemědělské družstvo v Louníně bylo jedním
z nejlepších na berounském okrese.

11
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Lounín připravuje založení jednotného družstva.
Velká většina zemědělců v obci souhlasí.12 (jk)
Lounín – V pondělí 18. dubna konal se v Louníně na Berounsku veřejný projev o jednotném
zemědělském družstvu. Hlavní projev o poslání jednotných zemědělských družstev pronesl
poslanec J. Havel.
Jeho projev byl místními zemědělci přijat se zájmem a diskuse se zúčastnila celá řada
občanů. V obci se založením jednotného družstva velká většina zemědělců souhlasí.
V nejbližších dnech svolá přípravný výbor valnou hromadu, na níž bude zvoleno
představenstvo jednotného družstva. Základem bude zemědělské strojní družstvo, které
bylo založeno v červnu 1948. Zemědělci použili k nákupu strojů družstva náhrady, která jim
byla vyplacena na úhradu škod, vzniklých suchem v roce 1947. Strojní družstvo však nemá
vhodnou stavbu, do níž by mohlo stroje ukrýt před nepohodou. Na návrh Místního
národního výboru v Louníně bude jednotné družstvo jednat o nájem nebo koupi statku,
jehož majitel zemřel a dědic na něm nehospodaří. Jednotné družstvo se jistě postará, aby
stroje byly brzy vhodně umístěny. Obec má od ministerstva zemědělství slíbenou subvenci
ve výši 25.000 korun na vybudování družstevní prádelny. V nejbližších dnech začnou
dobrovolné brigády připravovat stavbu prádelny, která bude další součástí jednotného
družstva v Louníně.
O ustavení JZD na Louníně se přičinil zemědělský referent ONV František Houba, který zde
bydlel a do JZD vstoupil. První schůze o založení JZD nevedla k žádoucímu výsledku, a
proto Houba získával jednotlivé zemědělce s tím, že jim obstarával různé výhody v podobě
poukazů na krmiva apod., ale po založení JZD se způsob práce soukromých rolníků vůbec
nezměnil, dál pracovali na svém, jen stroje, které přešly do JZD ze strojního družstva,
používali nyní všichni. V roce 1950 na podzim došlo k rozorání mezí a tehdy se poprvé
v JZD společně pracovalo, předtím se společná akce uplatnila jen na společné obecní půdě
a na té, které rolníci získali z pozemkových reforem a pak ji vrátili, členové družstva dostávali
jen zálohy na pracovní jednotky, v JZD nebylo provedeno žádné vyúčtování pracovních
jednotek pro družstevníky, práce jednotlivých členů ani nebyla řádně evidována. Do JZD
vstoupili téměř všichni v obci s výjimkou dvou rolníků, JZD mělo 153 ha, 38 členů, z toho 8
bezzemků.

I n f o r m a č n í
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat čtvrtou sobotu
v měsíci – tzn. v sobotu 24. května 2014 v 16,30 hodin.
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.

JP Kovo – Kovovýroba Beroun se představuje …
Zabýváme se kovovýrobou a dalšími drobnými přidruženými pracemi. Naše výroby jsou
vytvářeny s velkým důrazem na kvalitu. Provádíme tyto práce: výroba vrat, výroba
plotových dílců, opravy lžic bagru a jejich výroba, opravy kontejnerů, soustružnické
práce, sváření antikora, sváření hliníku, svážení černého materiálu.
Ceníme si našich zákazníků a vždy jim vycházíme vstříc. U výrobků lpíme na dodržení
stanovených termínů, vysoké kvality a bezpečnosti.
Naši kovovýrobu naleznete v Berouně na Lidické ulici. Kontakt: Jan Pišvejc,
telefon: +420 721 027 646, e-mail: janpisvejc91@seznam.cz .
Doporučujeme prohlédnout si naše webové stránky http://jpkovo.cz .
12
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Pozvánka do Galerie Čerťák

•
V sobotu 5. dubna 2014 v 11,00 hodin se konala na hradě
Křivoklát v galerii Lednice vernisáž výstavy fotografií Jana
Šroubka s názvem Všude žijí lidé II. K vidění budou převážně
černobílé, ale i barevné snímky lidí z nejrůznějších koutů světa, od
Skotska po Tanzanii a Mauricius, od Argentiny a Chile až po Indonésii, z Uzbekistánu,
Kapverdských ostrovů, Kuby, zakavkazských republik i odjinud. Tato výstava volně
navazuje na výstavu, která se v tomto prostoru uskutečnila před pěti lety v roce 2009. Na
vernisáži zahrála a zazpívala Šárka Adámková s Michalem Gregorem. Výstava je
otevřena do konce srpna 2014 v otevírací době hradu Křivoklát.
• V sobotu 12. dubna 2014 v 10,00 hodin se konala v Galerii Čerťák vernisáž výstavy
fotografií Jaroslava Kučery Nový realismus, která představí jeho neznámé
fotografické dílo. Speciální parní vlak následně odvezl zájemce do nádražní restaurace
Zastávka Nižbor k prezentaci další autorovy tvorby i k malému občerstvení s hudbou. Na
vernisáži i na následném setkání zahráli Robert Nebřenský a Peter Binder.
Výstava fotografií Jaroslava Kučery Nový realismus je otevřena do čtvrtka 19.
června 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!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Jaro je v přírodě i v našem zahradnictví v plném proudu. V květnu bude otevřeno v
pondělí až pátek od 9,00 do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od 9,00 do 14,00
hodin.
Prodejní doba o státních svátcích ve čtvrtek 1. května 2014 a ve čtvrtek 8. května
2014 bude otevřeno jako v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin.
Přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami a lekníny.
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.
V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů,
které používáme např. při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme
u nás vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své nové majitele.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment na jaře tolik potřebných substrátů
v různých baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné
dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás
můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Je sice jaro, 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 34,- Kč, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy –
jeden kilogram za 20,- Kč.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v květnu 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

1.+2.5.2014
3.+4.5.2014
8.+9.5.2014
10.+11.5.2014
17.+18.5.2014
24.+25.5.2014
31.5.2014
1.6.2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Tilschová Monika
Liteň, Nádražní 401
MUDr. Třesohlavá Magdalena
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Valta Richard st.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Valta Richard ml.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Pilbauerová Lenka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Veselá Vladimíra
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825

Telefon
311 684 138
311 621 497
311 533 384
311 533 384
311 746 185
601 371 200
311 624 375
311 624 375

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 – 185,- Kč za kus podle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční v sobotu 24. května 2014 a v sobotu 21. června 2014 ve Tmani v
prostoru autobusové zastávky nad školou – vždy v 16.20 hodin.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Případné bližší informace lze získat od pondělí do pátku od 9,00 do 16,00 hodin na
telefonních číslech: 601576270, 606550204 nebo 728605840.

Firma Drůbež – SDRUŽENÍ nabízí k prodeji v prvé polovině roku 2014:
•
•
•
•
•
•
•

•

Krůťata k domácímu výkrmu ve věku 6 týdnů budeme prodávat začátkem května 2014
v Malých Přílepech. Zahájení prodeje upřesníme po dodávce jednodenních krůťat. Cena
220,- Kč/kus + 4,- Kč za každý další krmný den.
Volný prodej bez objednávek vždy do vyprodání turnusu.
Velmi důležité upozornění na prodejní dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a
nedělí do vyprodání turnusu, ale pouze dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a
odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin:
Telefon: 311 672 691 – Jan Veselý, 311 672 358 – Jiří Dvorský a Zuzana Prečanová.
Další informace: www.chovdrubeze-beroun.cz .

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň informuje …
Srdečně zveme občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků ve středu dne
30. dubna 2014 na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se bude konat od 18,00
hodin v areálu hasičského cvičiště.
Srdečně zveme občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na okrskovou
soutěž v požárním sportu, která se bude konat v sobotu dne 10. května 2014 od
9,00 hodin v areálu hasičského cvičiště u požární nádrže. Přijďte podpořit naše
soutěžní družstva – budou to potřebovat, neboť konkurence v rámci okrsku je velká!
V sobotu 31. května 2014 se uskuteční oslavy Dne dětí 2014 organizačně zajišťované
Obecním úřadem ve Tmani, Základní školou a Mateřskou školou Tmaň, Mysliveckým
sdružením HORA Tmaň, Sborem dobrovolných hasičů Tmaň, TJ VČS Tmaň a
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•
•

Občanským sdružením VRTULE. Dopolední část programu se uskuteční od 10,00 hodin
v areálu hasičského cvičiště, odpolední část bude od 17,00 hodin na Louníně v Lipkách.
Další podrobnosti budou v dostatečném předstihu oznámeny na plakátech a v relacích
místního rozhlasu.
Pravidelné středeční a páteční schůzky mladých hasičů se konají od 16,00 do 18,00
hodin, dospělí a dorost od 17,30 hodin v areálu hasičského cvičiště, v případě
nepříznivého počasí v klubovně, respektive v hasičské zbrojnici.
Společné oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 130.
výročí výstavby hlavní budovy současného školního areálu ve Tmani jsou
plánovány na sobotu 13. září 2014. Počítá se, že pro návštěvníky budou připraveny
panely s historickými fotografiemi, praktické ukázky požární techniky, bude možnost
prohlédnout si hasičskou zbrojnici i areál tmaňské školy, a vše bude doplněné dalšími
doprovodnými akcemi. Podrobnosti oslav těchto významných tmaňských výročí a jejich
programu budou v dostatečném předstihu postupně oznamovány v informačním
časopise OBZOR, na plakátech a v relacích místního rozhlasu.

S p o r t o v n í
•

•

•

•

•

•

i n f o r m a c e

Jarní záchranářské práce moc úspěšné zatím nejsou – 1 výhra + 4 prohry
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.
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.
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. Termín zápasu byl
po dohodě mezi oběma týmy přeložen z původní soboty na neděli. 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 – 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 Destine, Fiala Lukáš, Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Pos
Josef, žlutá karta: Hrubý Lukáš, 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, rozhodčí zápasu Spiegl. Další zápasy 19. kola: Lužce – TJ Čechie Nový
Jáchymov, SK Chyňava – Nižbor B, Hudlice – Broumy, FK Svatá – TJ Litavan Libomyšl,
SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Baník Mořina, TJ Tetín – Vysoký Újezd.
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Neděle 4. května 2014 – 14,00 hodin – 20. kolo (7) – Nižbor B – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 20. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Tetín, Vysoký Újezd – SK Cembrit
Beroun-Závodí, TJ Baník Mořina – FK Svatá, TJ Litavan Libomyšl – Hudlice, Broumy –
SK Chyňava, FK Olympie Zdice B – Lužce.
Sobota 10. května 2014 – 10,15 hodin – 21. kolo (8) – TJ VČS Tmaň – Broumy. Další
zápasy 21. kola: FK Olympie Zdice B – TJ Čechie Nový Jáchymov, Lužce – Nižbor B, TJ
Litavan Libomyšl – SK Chyňava, Hudlice – TJ Baník Mořina, FK Svatá – Vysoký Újezd,
SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Tetín.
Sobota 17. května 2014 – 17,00 hodin – 22. kolo (9) – TJ Litavan Libomyšl – TJ VČS
Tmaň. Další zápasy 22. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Cembrit Beroun-Závodí,
TJ Tetín – FK Svatá, Vysoký Újezd – Hudlice, TJ Baník Mořina – SK Chyňava, Broumy –
Lužce, Nižbor B – FK Olympie Zdice B.
Sobota 24. května 2014 – 10,15 hodin – 23. kolo (10) – TJ VČS Tmaň – TJ Baník
Mořina. Další zápasy 23. kola: Nižbor B – TJ Čechie Nový Jáchymov, FK Olympie Zdice
B – Broumy, Lužce – TJ Litavan Libomyšl, Chyňava – Vysoký Újezd, Hudlice – TJ Tetín,
FK Svatá – SK Cembrit Beroun-Závodí.
Neděle 1. června 2014 – 17,00 hodin – 24. kolo (11) – Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 24. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – FK Svatá, SK Cembrit BerounZávodí – 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.
Tabulka III. A třídy po pátém jarním (celkově 18.) kole ročníku 2013 - 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
13
11
12
11
11
10
5
6
5
3
2
4
3

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

1
4
3
6
5
6
6
8
11
13
10
10
14
14

63:23
68:22
65:35
58:39
51:28
75:49
57:45
27:42
39:39
22:70
35:54
28:55
28:75
36:76

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
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