OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVI.

Říjen 2014

Číslo 10/2014 (295)

Zápis č.3/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 15. září 2014 od 19.00 hodin v Kulturním domě Tmaň
Přítomno:
11 členů zastupitelstva + 9 občanů
Omluveni:
4 zastupitelé – Celta Pavel, Motyka Václav, Řehořová Lucie, Plátěnka Jan
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů OZ Tmaň,
a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a 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. Diskuse a různé
7. Usnesení a závěr zasedání
Hlasování o návrhu programu
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy ZO odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Jarmila Rysová, Miroslava Kepková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise
• Pro hlasovalo 11 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 Kiml Antonín, Laňová Hana
K bodu 3.
Pan Vít Hofmann, přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16. června 2014 a zprávu kontrolního a revizního výboru.
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K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která obsahovala tyto hlavní body:
• výmalba DPS;
• vzduchotechnika v č.p. 178;
• výměna oken, kování a seřízení oken v č.p. 178;
• rekonstrukce toalet v kulturním domě;
• smlouva o odchytu zvířat – Křižatky;
• zamítnutí žádosti o dotaci – dětské hřiště v lokalitě Na Boru, plány s úpravami a
vybavením;
• nevhodné umístění kapliček na vystavěných komunikacích v lokalitě Na Boru;
• dotace zateplení škola;
• Základní škola – žádost o povolení využít reprodukční fond na výměnu výpočetní
techniky.
Pan Pavel Pavlásek ml. poté přednesl zprávu s hodnocením plnění volebního programu
v období 2010 – 2014 a dále shrnutí volebního období 2010 – 2014. Zpráva je součástí
tohoto zápisu.
K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné
s:rozborem hospodaření obce za období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 a rozpočtovými
změnami č. 6.
K bodu 6.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi:
• Mgr. Růžena Kybikásová – poděkování zastupitelstvu obce a zástupcům zájmových
spolků za spolupráci v končícím volebním období a předložila Výroční zprávu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tmaň.
• Pan Josef Sakáč – podal informaci o Mikroregionu Klonk a o zamítnutí žádosti na
výstavbu dětského hřiště.
• Další příspěvek do diskuse nebyl a tak starosta obce pan Václav Macourek diskusi
ukončil.
K bodu 7.
Paní Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení a poté bylo o každém bodu usnesení
hlasováno jednotlivě:
• Hlasování o použití fin. prostředků z reprodukčního fondu ZŠ a MŠ Tmaň:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje použití finančních prostředků
z reprodukčního fondu ZŠ a MŠ Tmaň na nákup nových počítačů a operačního
systému pro výuku.
• Hlasování o příslibu o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ a MŠ Tmaň:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje příslib o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ a
MŠ Tmaň z fondu SFŽP.
• Hlasování o zadání výběrového řízení na zateplení školy:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje zadání výběrového řízení na zateplení
školní budovy firmě TENDRA, s.r.o, Mělník.
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Hlasování o výroční zprávě ZŠ a MŠ:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje výroční zprávu ZŠ a MŠ Tmaň a školní
jídelny.
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Ve svém závěrečném vystoupení na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
Tmaň starosta obce pan Václav Macourek poděkoval všem členům zastupitelstva obce, rady
obce, jednotlivých výborů a komisí za jejich práci v právě končícím volebním období v letech
2010 – 2014, díky které se podařilo opět posunout občanskou vybavenost a život ve Tmani,
na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve Slavíkách trochu dopředu. Pozval občany k hojné
účasti v komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014 a popřál nově zvoleným členům
zastupitelstva obce mnoho úspěchů v jejich práci ve prospěch občanů majících trvalé
bydliště v naší obci. Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán,
prohlásil starosta obce pan Václav Macourek jeho jednání za ukončené.
Hodnocení plnění volebního programu zastupitelstva obce Tmaň
v období 2010 – 2014, které přednesl místostarosta obce pan Pavel Pavlásek ml.
Vážení členové zastupitelstva obce Tmaň! Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych se pokusil zhodnotit plnění volebního programu posledního volebního
období 2010 – 2014. Je třeba podotknout, že v minulosti zde zaznívalo hodnocení plnění
jednoho volebního programu, zatímco nyní hodnotíme funkční období zastupitelstva obce,
které vzešlo ze tří kandidátek se dvěma volebními programy. Témata volebních programů
spadala zhruba do pěti základních okruhů: výstavba, péče o životní prostředí, občanská
vybavenost, možnost využití volného času a informovanost veřejnosti.
• V oblasti investic proběhla především naplánovaná realizace přístavby budovy Základní
školy a Mateřské školy Tmaň. Stavbu včetně kotelny v hodnotě 4.932.365,- Kč
spolufinancoval z poloviny prostřednictvím dotace Středočeský kraj.
• Výstavba nových vozovek v lokalitě Na Boru byla splněna výstavbou v klíčové části –
v současné ulici Pod Vodojemem a v jejich přípojkách v hodnotě cca 9.250.000,- Kč.
Výstavba těchto úseků komunikací umožnila majitelům pozemků pokračovat ve výstavbě
a následné kolaudaci.
• Dalším krokem bylo dokončení výstavby Sběrného dvora. Je třeba uvést, že areál
Sběrného dvora se buduje a rozvíjí dlouhodobě, a tak tomu bude i v budoucnu. Během
právě končícího volebního období byl zbudován přístřešek na ukrytí kontejnerů, techniky
a posypu v hodnotě díla cca 800 tisíc korun. Byl zaveden pravidelný režim otevírací doby
Sběrného dvora pro veřejnost a zahájeno kompostování organického odpadu.
• Tím se přesouváme k hodnocení druhého okruhu – do oblasti nakládání s odpady a
oblasti životního prostředí. Zpočátku volebního období v souvislosti s rozšíření možností
Sběrného dvora byly odstraněny kontejnery na odpad z prostor v intravilánu. Během
volebního období došlo k zefektivnění shromažďování plastových odpadů, nejprve
lisováním zaměstnanci obce, v současnosti technikou firmy Rumpoldt. V neposlední řadě
byl zajištěn způsob odběru likvidace vyřazených elektrospotřebičů. Výběr partnera – to
znamená odběratele tohoto odpadu – se při zpětném hodnocení jeví jako mimořádně
šťastný.
• Bod zabezpečení letní a zimní údržby a úklidu veřejných prostor a komunikací byl splněn.
Hlavní změnou je nákup potřebné techniky z obecních zdrojů i z dotací Fondu životního
prostředí. Nákupem došlo zároveň k obměně ve vozovém parku obce (traktor
s příslušenstvím, zametací vůz, rider – sekačka). Zmíněné vybavení nyní umožňuje úklid
a údržbu ve vyšší kvalitě a s vyšší efektivitou a produktivitou práce.
• V oblasti údržby a rozvoje občanské vybavenosti stojí na předním místě spolupráce
s příspěvkovou organizací Obce Tmaň – Základní školou a Mateřskou školou Tmaň, a
její podpora. V tomto směru je samozřejmě nejdůležitější péče o komplex budov a areál
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školy. Během volebního období byly například provedeny úpravy topného systému
tělocvičny, řešena vlhkost v jídelně mateřské školy a v kuchyni, rekonstruováno odsávací
zařízení nebo penetrováno hřiště. Spoluprací se školou na přípravách oslav Adventu se
obec podílela na vzniku působivých akcí, které se v budoucnu snad stanou tradicí.
• Významné proměny se odehrály v oblasti možností využití volného času a zájmových
činností dětí a mládeže. Obec v této oblasti vystupuje především jako poskytovatel
jednak finanční podpory subjektům pracujícím s mládeží, jednak jako majitel prostor, kde
mohou tyto aktivity probíhat. Tato politika přinesla – jak se zdá – své ovoce, neboť na
konci volebního období probíhají lekce tenisu pro děti, znovu nabírá tempo práce s dětmi
ve fotbalovém oddílu Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň, úspěšně pracují s dětmi další
společenské organizace působící v obci – Sbor dobrovolných hasičů Tmaň, Myslivecké
sdružení HORA Tmaň nebo Občanské sdružení Vrtule, v budově školy probíhá v rámci
Základní umělecké školy Stella Maris v Králově Dvoře výuka hry na hudební nástroje.
• Rozšiřování a zkvalitňování prostor pro trávení volného času probíhá v menším rozsahu,
například přípravou dětského hřiště Na Boru. Zamýšlené velké akce, jako přeměna lesíka
Višňovka na lesopark, nebo vznik rozsáhlých volnočasových prostor plod Starým
sídlištěm pro svou především finanční náročnost realizovány nebyly, budou však
zohledněny při řešení probíhajících pozemkových úprav.
• Volební období – stejně jako v minulosti – přineslo řadu vynucených realizací a
neočekávaných příležitostí, z nich uveďme:
o provedení oprav na budově bývalé váhy JZD, která představuje zajímavý
potenciál do budoucnosti;
o řešení následků další havárie na střeše budovy č. 178 a následně provádění
úprav na budově tak, aby hlavní systémy a stavební části byly uvedeny do
náležitého stavu a budova byla odpovídajícím způsobem udržována;
o znovuzprovoznění koupaliště okruhem nadšenců Sboru dobrovolných hasičů
Tmaň;
o zahájení pozemkových úprav, které nabízejí možnosti zlepšení fungování a
využití krajiny a prostor v extravilánu obce.
Na závěr bych chtěl uvést ještě jednu záležitost, kterou považuji za nesmírně cennou a
přitom „novou“, neboť jsme ji v tomto volebním období mohli sledovat zřejmě poprvé po roce
1989. Je jí skutečnost, že na vedení obce v zastupitelstvu i v radě obce se spolu setkávali
zastupitelé vzešlí z původně tří kandidátek s odlišnými postoji a ideovými východisky. Přesto
tito reprezentanti dokázali během volebního období bez předsudků spolupracovat pro zájmy
obce a ve veřejném zájmu. Za tuto spolupráci bych jim chtěl na tomto místě za občany
poděkovat.

I.

II.

Usnesení č.3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 15. září 2014
Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 16. června 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 ml.;
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedou finančního výboru panem
Pavlem Pavláskem st.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) použití finančních prostředků z reprodukčního fondu ZŠ a MŠ Tmaň na nákup
nových počítačů a operačního systému pro výuku 5. ročníku a kopírovací
techniky pro potřeby školní jídelny;
2) příslib o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ a MŠ Tmaň z fondu SFŽP;
3) zadání výběrového řízení na zateplení školní budovy firmě TENDRA, s.r.o,
Mělník;
4) výroční zprávu ZŠ a MŠ Tmaň a školní jídelny.
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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;
3) dořešit zrušení plánovacích smluv se stavebníky „Na Boru“.

Vápenka Čertovy schody a.s. –
finanční příspěvky na propagaci a činnost pro organizace v katastru obce Tmaň
v letech 2010 – 2014
Akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a Velkolom Čertovy schody významným
způsobem svými sponzorskými dary přispívají k rozvoji občanské vybavenosti,
společenského života a činnosti společenských organizací působících na katastru obce
Tmaň. Největším dílem se na tom podílí akciová společnost Vápenka Čertovy schody, která
v právě končícím funkčním období současného zastupitelstva obce v letech 2010 až 2014
přispívala každoročně částkou téměř tři sta tisíc korun.
• Obecní úřad Tmaň – Základní škola a Mateřská škola Tmaň
o Dvě třetiny z výše uvedené částky byly použity v jednotlivých letech na stavební
úpravy v areálu tmaňské základní a mateřské školy takto:
Rok 2010 – I. etapa přístavby Základní školy a Mateřské školy Tmaň.
Rok 2011 – II. etapa přístavby Základní školy a Mateřské školy Tmaň
+ vybavení nově vzniklých tříd.
Rok 2012 – rekonstrukce kotelny v areálu školy.
Rok 2013 – odvětrávání a rekonstrukce vzduchotechniky ve školní
kuchyni.
Rok 2014 – oprava povrchu školního hřiště.
• Obecní úřad Tmaň – Tmaňský dobročinný ples.
o V pátek 14. března 2003 se poprvé uskutečnila v naší obci výjimečná akce.
V kulturním domě se konal I. tmaňský dobročinný ples. Jeho pořadatelem byl
Obecní úřad ve Tmani společně s Mysliveckým sdružením HORA Tmaň, Sborem
dobrovolných hasičů Tmaň, Tělovýchovnou jednotou VČS Tmaň a příspěvková
organizace Obce Tmaň Základní škola a Mateřská škola Tmaň. Cílem této
společenské události bylo tehdy získat finanční prostředky pro tuto nově vzniklou
příspěvkovou organizaci v naší obci nejenom prostřednictvím sponzorů a dárců z
řad nejširší veřejnosti. Takto získané finanční prostředky byly určeny na
zakoupení učebnic a pomůcek pro žáky základní školy, hraček a her pro
mateřskou školu a školní družinu. Tato akce se stala tradicí a v roce 2014 se
konal již v pořadí XII. ročník tmaňského dobročinného plesu. Největší finanční
sponzorské dary pořadatelům každoročně věnují akciové společnosti
Vápenka a Velkolom Čertovy schody.
• Obecní úřad Tmaň – Dětský den
o Pokud počasí nerozhodne jinak (jako například v letošním roce, kdy došlo
k posunutí termínu Dne dětí až do třetí dekády června), konají se každoročně na
rozhraní května a června ve Tmani tradiční oslavy Dne dětí. Jejich organizátory
jsou Obecní úřad ve Tmani, Základní škola a Mateřská škola Tmaň a
společenské organizace působící v obci – Myslivecké sdružení HORA Tmaň,
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovná jednota VČS Tmaň. Pro děti
různého věku je vždy připraven celodenní program se zábavnými a sportovními
soutěžemi, v nichž čeká na soutěžící děti množství cen a občerstvení. Nabídka
nabízených soutěží by nikdy nemohla být tak rozsáhlá, kdyby nebylo
finančního příspěvku akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy
schody. Tuto skutečnost oceňují nejenom vlastní organizátoři, ale především děti
všech věkových kategorií a jejich rodiče ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově
Mlýně a ve Slavíkách.
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•

•

Tělovýchovná jednota VČS Tmaň
o V roce 1971 došlo k přejmenování Tělovýchovné jednoty Sokol Tmaň na
Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň. Od samého počátku přispíval na organizační
zajištění této tělovýchovné organizace tehdejší závod Velkolom Čertovy schody,
od začátku devadesátých let pokračovala v podpoře sportu ve Tmani akciová
společnost Vápenka Čertovy schody. Stejně tomu bylo i v právě končícím
funkčním období zastupitelstva obce v letech 2010 – 2014. Tmaňští sportovci –
především fotbalisté a tenisté – dostávali v tomto období významnou
finanční injekci na organizační zajištění svého provozu.
Myslivecké sdružení HORA Tmaň
o Myslivost je souborem činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící
zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního
bohatství. Myslivost plní i hospodářskou funkci tím, že vytváří rovnováhu mezi
potřebami ochrany živočišných druhů, jejich četností, a omezením nepříznivých
vlivů, které některé druhy zvěře svými životními projevy způsobují. Mezi tyto
činnosti patří také realizace odchovu bažantů, koroptví a kachen, včetně
dotovaných podpůrných opatření na ochranu této zvěře a podmínek pro ni ve
volné přírodě. Díky pochopení vedení akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody – každoročnímu finančnímu příspěvku akciové
společnosti Vápenka Čertovy schody a úzkou spoluprací s akciovou
společností Velkolom Čertovy schody se myslivci mohou podstatně více
věnovat vytváření zázemí potřebného pro řádný provoz honitby
Mysliveckého sdružení HORA Tmaň.
o Dobré fungování Mysliveckého sdružení HORA Tmaň si nelze představit bez
získávání nové krve do mysliveckých řad. Myslivecké sdružení úzce spolupracuje
s tmaňskou základní školou, jejíž děti sbírají kaštany a žaludy pro zimní
přikrmování zvěře. V září 2013 zahájil činnost myslivecký kroužek Koloušci,
vedený třemi členkami mysliveckého sdružení. Kroužek se schází jednou za dva
týdny a jeho náplní je seznámit děti s myslivostí jako nedílnou součástí venkova,
s péčí a chovem zvěře, naučit je poznávat volně žijící zvěř, ptactvo, rostliny a
stromy, včetně přípravy a zapojení do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí
trofej“, která umožňuje rozvíjet zájem dětí a mládeže o myslivost. Vedle jiných
institucí přispěla v roce 2014 na činnost tohoto kroužku významnou částkou
poprvé i akciová společnost Vápenka Čertovy schody.
Klub důchodců Tmaň
o Ve Tmani se podařilo postavit dům s pečovatelskou službou, kde mohou trávit
podzim svého života naši dříve narození spoluobčané. Tím se podařilo uzavřít
pomyslný kruh zařízení cílených ke všem věkovým kategoriím. V tomto zařízení
vznikl v roce 2008 Klub důchodců Tmaň, jehož členy jsou nejen občané bydlící
v tomto zařízení, ale díky svým vyvíjeným aktivitám jsou jejich akce navštěvovány
širokou veřejností. Akciová společnost Vápenka Čertovy schody v letech
2010 až 2014 přispívala každoročně Klubu důchodců Tmaň sponzorským
darem, který jeho členové použili na pořádání různých akcí.

Vzpomínka na Vladislava Tysla …
V úterý dne 22. července 2014 zemřel ve věku nedožitých 73 let po dlouhé těžké nemoci pan
Vladislav Tysl.
Vladislava Tysla už jako mladého muže vždy zajímala policejní práce. To přispělo k tomu, že
si oblékl uniformu a své zaměstnání až do důchodu nezměnil. Před tím pracoval ve Zbirovii
Zbiroh. Sedmatřicet let strávil Vladislav Tysl ve Sboru národní bezpečnosti a později v Policii
České republiky, odkud odešel koncem dubna 1999 do důchodu. Nynější major ve výslužbě
prošel mnoha odděleními a funkcemi. Po nástupu do sboru v září 1962 sloužil půl roku na
železničním oddělení ve Zdicích, potom absolvoval základní odbornou policejní školu
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v Pardubicích a začal pracovat na zdickém obvodním oddělení. V roce 1964 přešel na
obvodní oddělení v Berouně, kde se stal postupně z řadového policisty zástupce náčelníka.
Získal zde zkušenosti, které později využil ve funkci náčelníka obvodního oddělení v Králově
Dvoře. Další cesta Vladislava Tysla vedla na skupinu ochrany objektů. Od roku 1995 až do
dubna 1999 zastával funkci vedoucího oddělení kriminální služby. U policie přesluhoval tři
roky.
Do povědomí občanů naší obce vstoupil jako funkcionář bývalého místního národního
výboru, když se stal voleným členem pléna poprvé v komunálních volbách v roce 1971.
V následujících volebních obdobích se stal členem rady, a to až do konce roku 1989, kdy se
tehdejší veřejná bezpečnost reformovala na současnou policii. Ačkoliv nebyl členem
zastupitelstva, byl vždy připraven pomoci zkušenostmi a radou členům podílejících se na
formování plně funkčního obecního zřízení v konkrétních podmínkách naší obce. Důkazem,
že jeho působení nebylo marné a přineslo své ovoce, je dnešní realita, kterou nám mohou
sousední obce jenom závidět. K práci v zastupitelstvu obce se vrátil současně se svým
odchodem do důchodu v komunálních volbách v listopadu 1998, stal se členem rady obce a
předsedou kontrolního a revizního výboru. Opětovně byl zvolen do těchto funkcí
v komunálních volbách v roce 2002 a 2006. Sečteno a podtrženo to představuje více než
třicet let práce ve vedení obce. Ve své práci využíval své bohaté životní zkušenosti z práce
s lidmi, dovedl vždy jednoznačně a přesně vyhmátnout jádro řešeného problému a
významně se podílel na plánování rozvoje občanské vybavenosti ve Tmani. Zařadil se tak
mezi ta pokolení, která bez ohledu na aktuální panující politický systém v zemi, budovaly
Tmaň lépe vybavenou pro život a výsledky jejich práce vidíme na každém kroku. Jeho
iniciativní přístup k výkonu povinností člena zastupitelstva obce, kterým se nezapomenutelně
zapsal do srdcí svých spoluobčanů a již za svého života se stal legendou, je příkladem pro
všechny současné a budoucí volené členy vedení obce. Patří mu poděkování nás všech –
jeho současníků i budoucích generací.
S panem Vladislavem Tyslem se rodina a příbuzní, jeho bývalí kolegové z práce, zástupci
bývalého i současného vedení Obecního úřadu ve Tmani, přátelé a veřejnost Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků naposledy rozloučila ve hřbitovní obřadní síni
v Berouně v úterý dne 29. července 2014. Čest jeho světlé památce!

Koloušci v Lipkách o víkendu 4. – 6. července 2014
Prázdninový víkend členů mysliveckého kroužku Koloušci začal pro pořadatele, členy
Mysliveckého sdružení Hora Tmaň, již ve středu 2. července 2014 zapůjčením velkého stanu
od vojenských veteránů v Berouně.
„Ostrý“ začátek nastal v pátek 4. července 2014, kdy členové Mysliveckého sdružení Hora
Tmaň začali brzy po obědě připravovat místo konání dobrodružného víkendu, a to
ve Světicích v Louníně. Myslivci rozložili velký vojenský stan a po pár minutách (cca 1 hod)
stan stál, aby vyvětral a byl připraven pro děti. Na místo se navezlo jídlo (co by se zkazilo a
bylo uloženo v myslivně), pití a nadělalo se palivo, aby vydrželo až do neděle. Také byla
připravena nádrž s vodou od místních hasičů, aby se děti měly kde umýt, a aby bylo možné
umýt i použité nádobí.
Děti začaly pomalu přijíždět a přicházet kolem 17 hod, jak bylo domluveno. Pátek jsme si
užili ve stínu velkých lip za velmi teplého počasí, které vydrželo až do večera. Pro děti byly
připraveny křídy na silnici a spolu s vedoucími se hrála hra na hádání kreseb s co nejmenším
počtem tahů – kreslily se motivy týkající se přírody a myslivosti. K večeru jsme děti rozdělili
do dvou skupin a členové místního mysliveckého spolku je vzali na dobrodružnou výpravu za
večerním pozorováním zvěře v honitbě. Po návratu děti nadšeně vyprávěly, co viděly a
s chutí se pustily do opékání špekáčků. Po večeři si ještě daly sladkou tečku, kterou pro ně
upekla paní Hošková.(bábovka a perník, které jsme pro ně také měli upečené, byly dětem
k dispozici během celého víkendu). Pak měli koloušci ještě volnou zábavu a šlo se na kutě.
V noci nás vzbudila bouřka, ale byla dost daleko, takže se na nás usmálo štěstí a ani jsme
moc nezmokli.
V sobotu ráno během snídaně, ke které jsme namazali rohlík a uvařili polévku v kotlíku,
dorazilo dalších pár „koloušků“ – členů kroužku, takže hned bylo živo. Děti jsme rozdělili opět
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do dvou skupin (holky a kluci) a pro každou skupinu bylo připraveno něco jiného – holky
jsme vzali k panu Trojanovi jezdit na koních a kluci se v tábořišti učili s Honzou Plátěnkou
střílet z luku. Pak jsme se sešli všichni v tábořišti a společně šli na oběd do Lounínské
myslivny, kde nám paní Plátěnková připravila výbornou polévku a vynikající guláš, za což jí
patří velký dík. A protože na čerstvém vzduchu vyhládne a chutná víc, vyrazili jsme po obědě
na výlet do Zdic, jehož cílem byla pizzerie a zmrzlina. Bylo s obdivem, co se do dětí ještě
vešlo, ale nikdo se nepřejedl a žádné potíže se naštěstí také neobjevily. Cestu dětem
zpříjemnil Marek Ďurina – jeden z koloušků – který má výbornou paměť na texty písniček,
které parodoval, když je zpíval jako žena, a ještě je doprovázel gesty. Po návratu děti střílely
opět z luku (tentokrát všichni) a ze vzduchovky. Tato zábava jim vydržela poměrně dlouho a
musím podotknout, že pokud by některým muška vydržela i do budoucna, tak máme mezi
členy kroužku budoucí úspěšné myslivce. Zbývající čas děti opět trávily volnou zábavou,
malováním křídami na silnici. Večeře byla mazací, a kdo chtěl, mohl si dát ještě špekáček na
ohni. Po večeři dorazily rodiče Vojty Kopačky s kytarou a sedělo se u ohně a hrálo se a
zpívalo až do tmy. Jeden z členů MS Hora Tmaň přivezl dětem lampiony, které jsme rozvěsili
na větve lip do prostoru mezi ohněm a stanem, což se dětem líbilo tak moc, až z přehnané
pozornosti, kterou jim věnovaly, jeden lampion shořel. Tuto noc se nikdo nebudil a ráno
skoro všichni vstávali až po osmé hodině, což se líbilo hlavně nám, jelikož to ukazovalo na
to, že program pro děti byl opravdu vyčerpávající.
V neděli ráno po vydatné snídani, ke které jsme v kotlíku připravili míchaná vejce s rajčaty,
jsme se opět rozdělili na dvě skupiny a hrála se šipkovaná – první skupina dělala šipky a
schovávala úkoly pro druhou skupinu, která za první vyrazila po šipkách s časovým
odstupem a schované úkoly plnila. Na konci se první skupina schovala v terénu a posledním
úkolem pro druhou skupinu bylo najít je. Mezi úkoly byla mimo jiné i poznávačka stromů
podle listů. Ale aby ani první skupina nepřišla o plnění nějakých úkolů, připravila si pro ně
druhá skupina tajenku na silnici, po jejímž vyluštění jsme se podle pokynů druhé skupiny
všichni úprkem a s voláním „huráááá“ hnali zpět do tábořiště, kde bylo jako zakončení
krásného víkendu připraveno zasazení mladé lípy (našeho národního stromu). K obědu jsme
připravili opět v kotlíku těstoviny s konzervou, na kterých jsme si všichni naposledy moc
pochutnali. Nakonec jsme dětem rozdali sušenky a pomalu se s každým rozloučili.
Zkonstatovali jsme navzájem - děti i my - že se nikomu končit nechce, ale čas byl neúprosný.
Měli jsme samozřejmě připraveno více zábavy, ale vzhledem k časové tísni se vše nestihlo
využít. S tím, co bylo ještě naplánováno, se počítá při další takovéto příležitosti.
Závěrem bych chtěla shrnout, že víkend byl vydařený - počasí bylo i přes nějaké ty hrozby
bouřek nakonec přívětivé, dětem se podle reakcí zábava i pobyt v přírodě líbil tak, že si ho
chtějí určitě někdy zopakovat. A k tomu my můžeme slíbit, že je ve výhledu další pobyt ve
Světicích plánovaný na poslední prázdninový víkend, ale jen na jednu noc pod širákem. Děti
byly vynikající a i přes pár drobných oděrek jsme to přežili bez větší úhony. Velký dík patří
členům Mysliveckého sdružení Hora Tmaň za finanční podporu kroužku, za fyzickou pomoc
při přípravě a bourání tábora a také za střídání se v tábořišti, když bylo potřeba hlídat, a
opatrovat oheň. Také paní Plátěnkové, jak jsem již psala, za zajištění sobotního oběda a
ulehčení tak nám, vedoucím kroužku, a vojenským veteránům za zapůjčení stanu, který se
po vysušení a vyvětrání vracel v úterý 8. července 2014.
Stanislava Hrudková

Oslavy 130. výročí výstavby budovy školy ve Tmani, 110. výročí založení SDH
Tmaň a 101. výročí založení SDH na Louníně
V sobotu 13. září 2014 proběhly ve Tmani oslavy 130. výročí výstavby budovy tmaňské
školy, 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 101. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů na Louníně. Podrobnější informace z průběhu oslav budou
v listopadovém vydání OBZORU.
Pořadatelé oslav – příspěvková organizace Obce Tmaň Základní škola a Mateřská
škola Tmaň a Sbor dobrovolných hasičů Tmaň děkují touto cestou všem občanům
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků, kteří se jakoukoliv formou zapojili do
těchto oslav a přispěli tak k jejich úspěšnému průběhu.
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Volby do zastupitelstva obce Tmaň
konané 10. – 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Tmaň se uskuteční v pátek dne 10. října 2014
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Kulturním domě ve Tmani, Sídliště 50, Tmaň, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Ve Tmani, dne 22. září 2014.
Macourek Václav, v. r.
starosta obce Tmaň

Informace
Na Obecní úřad ve Tmani byla v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) zákona o
volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, doručena
informace Městského úřadu Beroun, odbor správní a obecní živnostenský úřad, ze dne 21.
srpna 2014, č.j. MBE/53646/2014/SPR-Cho, o registraci kandidátních listin těchto tří
volebních stran pro komunální volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014:
• Pro rozvoj Tmaně;
• Sdružení nezávislých kandidátů TMAŇ – místo, kde jsme doma;
• Náš domov Tmaň.

9

Kandidátky a volební programy volebních stran
(Použité zkratky v textu: NK – nezávislý kandidát, BEZPP – bez politické příslušnosti)

•

Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Tmaně
Kandidátní listina

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

Věk

Navrhující
strana

Politická
strana

Povolání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plátěnka Jan
Kepková Miroslava Mgr.
Malík Slavomír
Reková Petra
Nová Radka
Fodorová Silvie
Svoboda Ondřej
Karmazín Jaroslav
Polena Jaromír
Závora Karel
Celta Pavel
Smíšek Martin
Vinš Zdeněk
Kopačka Milan
Franěk Karel

34
50
57
38
36
39
28
34
51
51
47
22
41
37
31

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

elektromechanik
učitelka
jednatel
v domácnosti
referent zahran. obchodu
disponent dopravy
strojvedoucí
strojvedoucí
operátor
vozmistr
dělník
dělník
živnostník
programátor
servisní technik

Volební program
Vážení spoluobčané,
sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Pro rozvoj Tmaně“ si Vám dovoluje předložit
svůj volební program pro komunální volby 2014.
Při sestavování tohoto programu jsme vycházeli z akcí, které se v minulém funkčním období
začaly realizovat, ve kterých je třeba pokračovat a dotáhnout je do úspěšného konce, ale
také jsme si stanovili nové cíle.
Jedná se o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním a využitím všech možností a
příležitostí ke zlepšení podmínek pro bydlení a život v naší obci, chceme nejen z Tmaně, ale
i Lounína, Slavík a Havlíčkova Mlýna vytvářet místo příjemné pro život nás všech. Proto je
naším cílem spokojený občan, vstřícná samospráva a vzkvétající obec.
Představujeme Vám tedy základní oblasti navrhované práce zastupitelstva obce v letech
2014 až 2018.
1. Realizace, dokončení a funkčnost započatých akcí z minulého volebního období:
1.1. zajistit dokončení vozovek a dětského hřiště v lokalitě Na Boru včetně terénních
úprav a jejich ozelenění;
1.2. realizovat projekt zateplení ZŠ a MŠ a budovy tělocvičny;
1.3. zajistit oplocení druhé části sběrného dvora (kompostárny);
1.4. v obecním lesíku zvaném Višňovka realizovat část pěších stezek navazující na pěší
cestu Na Boru a postupně tak, dle zpracované studie, měnit lesík v odpočinkovou
zónu pro občany.
2. Projekty a činnost v naší obci:
2.1. maximálně využívat možnosti čerpání dotací z operačních programů či grantů EU při
zajišťování akcí a potřeb ve prospěch obce;
2.2. kompletně rekonstruovat nové náměstí (od školy až k domu č.p. 178);
2.3. rekonstruovat hasičskou zbrojnici na Louníně včetně přilehlé kapličky;
2.4. získávat přehled o potřebách občanů v jednotlivých lokalitách
• blíže spolupracovat se spoluobčany z Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
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• iniciovat schůzky s občany jednotlivých částí Tmaně
• podporovat zájem občanů o veřejné věci
• nápady a tvořivost občanů zapojit do dění obce a podpořit jejich realizaci
2.5. podporovat vydávání měsíčníku Obzor a zveřejňování informací na webových
stránkách obce
2.6. spolupracovat s okolními obcemi a zapojovat se do dění v regionu
3. Bezpečnost v naší obci:
3.1. rekonstruovat kamerové systémy v obci a rozšířit je o kostel sv. Jiří včetně hřbitova a
jeho zdi;
3.2. dbát na dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel nad 3,5t do obce, včetně
Lounína;
3.3. spolupracovat s Policií ČR při dodržování veřejného pořádku;
3.4. zprovoznit sirénu na budově OÚ a v případě nutnosti tak zjednodušit svolávání
hasičů, či varování občanů.
4. Život v obci
4.1. udržovat a dále zlepšovat občanskou vybavenost obce;
4.2. zajistit provoz obce včetně zajištění potřebných mzdových nákladů;
4.3. ve spolupráci s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Tmaň dále
rozvíjet úroveň školství ve Tmani, podporovat školní i mimoškolní aktivity a
modernizaci školy;
4.4. využít nevyužívané nemovitosti v majetku obce tímto způsobem:
- domek zahradníka – vybudování 2 bytových jednotek spadajících pod správu
DsPS Tmaň;
- budova váhy – možnost podnikatelského záměru;
4.5. u výběrových řízení na všechna nová zadání dávat přednost při výběru dodavatele
prací místním podnikatelům při dodržení zákonem stanovených pravidel;
4.6. zaměřit pozornost na podporu podnikání v oblasti obchodu a služeb v jednotlivých
částech obce a hledat další možnosti zlepšení;
4.7. průběžně zajišťovat pěkný vzhled všech částí obce, které jsou v jejím vlastnictví či
užívání, pravidelnou údržbou, zlepšováním současného stavu a budováním nových
míst určených k veřejnému užívání;
4.8. v letním období zajistit údržbu zelených ploch a jejich úklid;
4.9. v zimním období zajistit pravidelnou zimní údržbu obecních komunikací a jejich úklid
po skončení tohoto období;
4.10.
lépe koordinovat a zefektivňovat činnost obecní pracovní čety.
5. Oblast životního prostředí v obci:
5.1. nadále úzce spolupracovat s podnikatelskými subjekty působícími v našem katastru,
zejména s VáČS a VLČS, s cílem předcházet jevům poškozujícím kvalitu životního
prostředí v naší obci a jejím okolí;
5.2. na sběrném dvoře vytvořit ve spolupráci s Úřadem práce 1-2 stálá pracovní místa;
tito pracovníci budou zajišťovat důsledné třídění komunálního odpadu, přijímání
odpadu od občanů průběžně každý den a práci v kompostárně;
5.3. hledat další možnosti likvidace a separace domovního odpadu;
5.4. postupně zajišťovat obnovu zeleně v naší obci a jejím okolí, vybraná místa veřejných
prostranství osázet vzrostlou zelení;
5.5. podstatně zlepšit péči o místní hřbitov a jeho okolí;
5.6. při zajištění pořádku a úklidu v rámci obce a jejího okolí úzce spolupracovat se
společenskými organizacemi a spolky v obci.
6. Možnosti pro využití volného času všech generací v obci
6.1. nadále podporovat bezplatné využívání kulturního domu pro všechny místní
organizace;
6.2. vytvořit granty v rámci rozpočtu obce pro práci s dětmi i pro činnost klubu důchodců;
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6.3. udržet a podporovat kulturní tradice obce (pouť, posvícení, máje, plesy, karneval,
dětské dny apod.);
6.4. pokračovat v těsné spolupráci se společenskými organizacemi působícími v obci a
podporovat jejich aktivní podíl na zvyšování úrovně společenského života v obci;
6.5. obnovovat a stále udržovat stávající dětská hřiště a vybudovat další v nové
zástavbě;
6.6. rekonstruovat zázemí hasičského areálu s požární nádrží a zvýšit tak možnosti jejich
využívání;
6.7. obnovovat odpočinková a relaxační posezení v katastru obce;
6.8. najít vhodnou lokalitu k volnočasovým aktivitám dospívající mládeže a účelně ji
vybavit.

•

Sdružení nezávislých kandidátů TMAŇ - místo, kde jsme doma
Kandidátní listina

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

Věk

Navrhující
strana

Politická
strana

Povolání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Laňová Hana, Mgr.
Hofmann Vít
Rysová Jarmila
Kantorová Kamila
Rys Pavel
Řehořová Lucie
Pavlásek Pavel, Mgr.
Ježková Martina
Motyka Václav
Neduchal Ivan
Závorová Marcela, Bc.
Belšánová Hana
Sudíková Veronika, Mgr.
Bendová Mária, DiS
Puffer Miloslav

41
26
48
37
27
36
68
25
40
59
23
44
28
41
71

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

ředitelka ZŠ a MŠ
provozní ekonom
učitelka
podnikatelka na MD
technik BOZP
zdravotní sestra
důchodce
administrat. pracovnice
dělník
řidič
student
účetní
učitelka
sociální pracovnice
důchodce

Volební program
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám náš volební program.
Váš vlastní názor a účast ve volbách je klíčem k rozvoji naší obce.
Vycházíme z reality a zkušeností z minulého volebního období a uvědomujeme si, že
slibovat není totéž, co dělat. Nechceme jen slibovat, chceme plány realizovat. Nenechte se
odradit, všeobecně známým heslem: “stejně se nic nezmění“, a pokuste se zamyslet se nad
tím, proč jít k volbám.
Informovanost obyvatel
Dostupnost informací a komunikace s občany je základem vzájemné důvěry. Chceme rozšířit
využití moderních technologií v oblasti komunikace s občany, otevřít obecní schránku, aby
se podněty ocitly v řešení co nejdříve, na veřejném zasedání informovat nejen zastupitele,
ale především širokou veřejnost o tom, co nás čeká, do čeho investujeme, o jaké změny
usilujeme a rozpoutat o dění současném i budoucím diskuzi.
Co vše se zrealizuje a dotáhne do konečné fáze rozběhlých projektů během příštího
volebního období, ale i následujících, nezáleží jen na zastupitelstvu obce, ale především
také na finančních možnostech obce a efektivitě hospodaření.
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Cílené investice
Mezi největší investiční projekty patří určitě komunikace na Boru, zateplení školy a školky,
upravení lesoparku, zvelebení centra obce – oprava chodníků, výsadba zeleně, zvýšení
bezpečnosti v ulicích, orientační a informační systém obce atd.
Investice do budoucnosti
K nemalé investici patří i podpora rozvoje školy a školky. Současná obsazenost školy i
školky svědčí o tom, že práce personálu je na víc než dobré úrovni. Pedagogové se však
nemohou postarat o veškerý čas dětí a mládeže. V dnešní uspěchané době je nutno
podporovat i mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Budováním dětských hřišť vše nekončí,
nesmíme zapomínat na mládež pomalu dospívající.
Podpora rozvoje dětí a mládeže je jedna velká výhra a rozhoduje o budoucím dění v obci.
Co podporovat?
• podporovat zvýšení využití vybudovaných sportovišť (rozvíjet sportovní aktivity);
• více využívat obecních prostor pro veřejnost (vybudování lesoparku „Višňovka“,
usilovat o realizaci biotopu – koupaliště);
• zajistit prostory pro mimoškolní aktivitu mládeže;
• úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi v obci, s kluby, spolky a sdruženími;
• zachovat a obnovit tradice, které k vesnicím patří a stále si připomínat naše kulturní
dědictví.
Co řešit?
• (ne)pořádek v obci;
• rozšiřovat služby, pracovní pozice, spolupracovat s občany v různých oblastech;
• podporovat fungující spolky, přivítat nově vzniklé;
• bezpečnost na našich silnicích;
• oprava a dobudování komunikací;
• zachovat zdravotní péči;
• spolupracovat s okolním světem, obcemi, městy;
• navázat spolupráci s církví, i ta tady má své kořeny.
Nevyužité rezervy:
• navýšení příjmové stránky rozpočtu;
• efektivní rozvoj obce (trvalé bydliště občanů, dostupné služby);
• čerpání státních dotací a grantů EU;
• účelně využívat svěřené finanční prostředky z veřejného rozpočtu;
• profitovat z velkých investičních projektů;
• obnovitelné energie, úspora energie, odpadové hospodářství;
• optimalizace správy obecního majetku, plány prací a úkolů.
Strategická poloha naší obce podnítila růst bytové výstavby a příliv nových občanů, sousedů.
Ale i mnoho otázek, které je třeba řešit. Mnoho z nich není třeba řešit s OÚ Tmaň, ale přímo
se sousedy, přáteli a na určitých plánech přiložit ruku k dílu. Tak určitě ušetříme finance,
které lze investovat účelně někde jinde, vždyť to budujeme pro nás.
Rozvoj obce by měl přinést užitek všem věkovým skupinám, všem obyvatelům obce.
Vážení spoluobčané,
žijeme v nádherné lokalitě nedaleko Prahy a to nás samo zavazuje se o obec a přilehlé
oblasti starat, upravovat a velebit ji. Důležitou součástí žití jsou mezilidské vztahy a
vzájemná pokora.
Spoluobčanům z naší kandidátky jde skutečně o obec. Kandidátku obsadili aktivní občané
všech věkových skupin z obce i přilehlého okolí. Jdeme za stejnou věcí – mít domov.
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Přejeme nám všem takové zastupitelstvo, které bude pro naši obec skutečným přínosem, a
předem děkujeme všem občanům za podporu.

•

Sdružení nezávislých kandidátů Náš domov Tmaň
Kandidátní listina

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

Věk

Navrhující
strana

Politická
strana

Povolání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavlásek Pavel, Mgr.
Kiml Antonín
Eschner Jiří
Večerka Zdeněk
Sakáč Josef
Sudík Roman
Dremsová Tereza
Sopr Michal
Vostárek Igor
Stochla Pavel
Malík Petr
Rys Josef
Hoštičková Pavlína
Lisá Šimková Monika
Macourek Václav

45
46
52
59
66
44
34
42
41
36
31
25
37
32
65

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

zástupce ředitele školy
vedoucí vlečky
vedoucí velkoobch. pobočky
mistr výroby
důchodce
kuchař
na mateřské dovolené
provozní mistr
servisní technik
operátor výroby
operátor výroby
bezpečnostní technik
na mateřské dovolené
na mateřské dovolené
starosta obce

Volební program
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám volební program kandidátky s názvem Náš domov Tmaň, která je
složena z nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti. Program vychází ze zkušeností
uplynulých období a podnětů zastupitelů obce, kandidátů i řadových občanů. Pojmenovává
hlavní okruhy života obce, na které chceme zaměřit svou pozornost a v bodech uvádí hlavní
potřeby a možnosti, o jejichž naplnění bychom měli společně usilovat. Věříme, že program
Vás zaujme, splní Vaše představy a představení kandidáti dostanou důvěru pro jeho
uskutečnění.
1. Rozvoj občanské vybavenosti:
• udržovat a rozvíjet nadstandardní občanskou vybavenost obce;
• rozšiřovat a zlepšovat "drobnou vybavenost" (prostory pro volný čas dětí a mládeže,
hasičský areál, menší nemovitosti v majetku obce apod.).
2. Podpora školství a péče o mládež:
• maximální možnou podporou rozvíjet ZŠ a MŠ Tmaň a připravit se na pokles
porodnosti (úbytek dětí v obci);
• rozšiřovat možnosti mimoškolní péče a využití volného času dětí a mládeže.
3. Podpora kultury, společenského a spolkového života:
• pro rozvoj společenského a spolkového života v obci rozšiřovat využití KD a dalších
prostor v majetku obce;
• finančně podporovat společenské organizace, spolky a občanská sdružení.
4. Péče o životní prostředí a životní prostor:
• zaměřit se na obytné a hygienické kvality veřejných prostor – ulic, návsí, hřišť,
parkových a ozeleněných prostor, i prostor mimo zástavbu obce;
• rozvíjet systém shromažďování a likvidace odpadu a udržet tak mírný "náskok" před
společenským vývojem (třídění odpadu, režim a možnosti sběrného dvora...).
5. Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti:
• v jednání s jediným dodavatelem služby (veřejné autobusové dopravy) hájit rozsah
poskytovaných služeb;
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• kultivovat prostředí zastávek;
• zlepšovat podmínky pohybu pěších a cyklistů v obci i krajině.
6. Snaha o realizaci velkých staveb a investic:
• rekonstrukce ulice K Sídlišti a Sídliště a okolních veřejných prostor (od křižovatky u
ZŠ k fotbalovému hřišti a před KD);
• výstavba plánované komunikace v ulici Travnatka;
• stavebními úpravami pokračovat ve zhospodárnění provozu budov v majetku obce
(budova ZŠ a MŠ, budovy OÚ a KD).
7. Proměna financování obce:
• zajistit prostředky z dotačních programů jako nezbytnou podmínku pro velké stavební
akce v řádech milionů Kč;
• vytvořit předpoklady pro udržení přebytkových (správně „vyrovnaných") rozpočtů
obce;
• pro jedinečné prostředky z těžby vápence hledat jedinečné využití.
8. Zlepšení informovanosti občanů o záležitostech obce, otevřenost ve styku s veřejností:
• rozšiřovat a zkvalitňovat způsoby informování obyvatel obce;
• aktivněji prezentovat výsledky práce zastupitelstva.

………………………………………………………………………………………………….
Hlasování
Základní informace o komunálních volbách jsou uvedeny v oznámení starosty obce Václava
Macourka o době a místě konání voleb. Na následujících řádcích jsou tyto informace
upřesněny a uvedeny možné úpravy hlasovacího lístku při vlastním hlasování tak, aby
hlasovací lístek vhozený do urny byl platný a volič tak mohl svým hlasem přispět k podobě
budoucího zastupitelstva obce na léta 2014 – 2018..
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové
volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu
voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem.
Hlasovací lístek
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných
sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují
sloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku. Volební stranou
může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách
nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou
na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.
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Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (7. října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci
volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno – to znamená 15. Počet členů zastupitelstva, který
má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů
zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by
byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování
• Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
• Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
• Hlasování do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Úvodní slovo ředitelky ZŠ a MŠ Tmaň Mgr. Růženy Kybikásové
na zahájení nového školního roku 2014/2015
Ani se tomu nechce věřit, ale je to tak – základní jednopatrová budova tmaňské školy zde
stojí již 130 let! Po celou tuto dobu se opakuje stejný rituál dělící kalendářní rok na zahájení
školního roku, jeho ukončení a prázdniny. Měnily se a každoročně se mění pouze děti v
jednotlivých třídách tak, jak postupují z jednoho ročníku do vyššího. Pedagogický kolektiv a
zaměstnanci školy se vyměňují pouze výjimečně. Je to pochopitelné, děti získávají základní
vzdělání potřebné pro uplatnění v profesním životě, ti druzí ho již jako zaměstnanci mají.
Kantořina je profese vyžadující celoživotní studium, zvláště dnes, kdy technický vývoj
vstupuje do každodenního života a ovlivňuje jeho průběh tempem, který naši dříve narození
současníci neznali a ve svém mládí si ho vůbec nedovedli představit. Ale takový je život,
pokrok se nedá zastavit. Tmaňská škola se vždy vyvíjela s cílem dát dětem to nejlepší
možné vzdělání. A celým obdobím 130 let se jako červená nit táhne podpora Obecního
úřadu ve Tmani, bez které by nebylo možné takto pojatou pedagogickou a výchovnou
činnost realizovat. To samé platí o podpoře školy ze strany podnikatelských subjektů
působících v obci, z nichž jmenujme alespoň toho nejvýznamnějšího – akciovou společnost
Vápenka Čertovy schody Tmaň. Vážíme si této pomoci a plně si uvědomujeme, že takový
přístup ke škole, se kterým se setkáváme na každém kroku ve Tmani, není v každé obci
samozřejmostí.
Je to pro nás velká inspirace i závazek současně, a proto chápeme školní rok 2014/2015
jako příležitost navázat na úspěchy minulých let a udržet vysokou úroveň tmaňského školství
i do budoucnosti. Budoucnost - to jsou „naše a vaše“ děti! Věnujme jim náš čas, abychom je
vychovali jako slušné a vzdělané lidi, kteří vědí, že je nutné celoživotní vzdělávání pro
bohatě prožitý život. Je jen málo lidí, kteří neradi vzpomínají. Také já patřím k těm, kteří se
občas rádi zastaví a při vzpomínání bilancují. Výročí 130 let budovy školy bylo takovým
vhodným okamžikem, kdy si mohli všichni naši bývalí žáci společně se mnou a s celým
pedagogickým sborem na svá léta dětství při Dni otevřených dveří v sobotu 13. září 2014
zavzpomínat. Protože stojíme na začátku nového školního roku, sluší se popřát, aby oněch
10 měsíců školy bylo úspěšných. Přeji našim prvňáčkům zdařilý vstup do nového období
jejich života, všichni se již na ně těšíme. Radostný vstup do nového školního roku přeji také
všem ostatním žákům, jejich rodičům, učitelům i dalším zaměstnancům. Páťákům přeji
zvládnutí posledního roku v naší škole co nejlépe, abychom na ně mohli být pyšní, až budou
za rok odcházet do jiných škol. Škole přeji, aby měla pevnou oporu ve svém zřizovateli i
nadále a vztahy s dalšími subjekty a sponzory, aby byly na stejné úrovni jako doposud.
Věřím, že se nám společnými silami podaří úspěšný školní rok 2014/2015, a já budu moci
30. června 2015 konstatovat, tak jako na jeho začátku, že končíme rok s pohodou v mysli,
úsměvem na tváři a s pevným zdravím.
Organizace školního roku 2014/2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Pololetí a prázdniny ve školním roce 2014/2015:
I. pololetí:
1. 9. 2014 – 30. 1. 2015;
II. pololetí:
1. 2. 2015 – 30. 6. 2015;
podzimní:
27. a 29. 10. 2014;
vánoční:
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015;
pololetní:
30. 1. 2015;
jarní:
16. 2. – 22. 2. 2015;
velikonoční:
2. 4. a 3. 4. 2015;
hlavní prázdniny
1. 7. 2015 - 31. 8. 2015.

Třídní učitelé: I. třída: Mgr. Marcela Závorová; II. třída: Mgr. Miroslava Kepková; III. třída:
Eva Jílková; IV. třída: Mgr. Růžena Kybikásová; V. třída: Mgr. Taťána Dvořáková.
Školní družina: I. oddělení: Iva Brabcová.
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Plán činnosti Základní školy Tmaň pro školní rok 2014/2015
ZÁŘÍ 2014
• jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Tmaň, společné třídní schůzky;
• dopravní výchova I., II. tř. – Bezpečně do školy a ze školy;
• jednání se ZUŠ Z. Tauberové – nabídka hry na nástroj;
• Den otevřených dveří – 130. výročí školy ve Tmani;
• fotografování žáků (nabídkové foto);
• EVVO – Umíme se chovat v přírodě? Výprava do Lipek;
• pracovní schůzka ředitelek málotřídních škol.
ŘÍJEN 2014
• dopravní výchova III. – V. tř. – Znáš dopravní předpisy?
• internetové nebezpečí V. tř.;
• jednání metodického sdružení;
• komunální volby (PT – Výchova demokratického člověka);
• podzimní prázdniny;
• filmové představení;
• Halloween ve školní družině.
LISTOPAD 2014
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku);
• jednání pedagogické rady;
• návštěva učitelky MŠ v I. třídě;
• divadelní představení;
• nácvik divadelního představení – Narození Ježíška;
• rozsvícení vánočního stromu v obci.
PROSINEC 2014
• Mikulášská nadílka;
• Vánoční besídka mateřské školy;
• školní kolo výtvarné soutěže;
• Vánoční rozjímání v naší třídě (zdravý životní styl, vánoční zvyky);
• jednání metodického sdružení;
• vánoční prázdniny.
LEDEN 2015
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. pololetí);
• jednání metodického sdružení;
• jednání pedagogické rady;
• školní kolo recitační soutěže;
• pololetní den.
ÚNOR 2015
• zápis do I. třídy;
• filmové představení;
• jarní prázdniny;
• regionální kolo matematické olympiády KLOKÁNEK, CVRČEK;
• školní kolo pěvecké soutěže – Tmaňský slavík;
• Matematický klokan a cvrček.
BŘEZEN 2015
• okresní pěvecká soutěž Králodvorská koruna;
• kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň; pro Odborový svaz VáČS Tmaň;
• beseda se sokolníkem;
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• jednání metodického sdružení;
• divadelní představení;
• Kalibro V. třída.
DUBEN 2015
• jednání pedagogické rady;
• Den Země (spolupráce s Vápenkou Čertovy schody Tmaň);
• dopravní výchova IV. - V. tř. (autoškola Kvasnička);
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za III. čtvrtletí);
• velikonoční prázdniny;
• Kalibro III. třída.
KVĚTEN 2015
• fotografování tříd;
• jednání metodického sdružení;
• škola v přírodě;
• školní kolo sportovní soutěže;
• školení celého pedagogického sboru;
• ČŠI – testování vybraných ročníků.
ČERVEN 2015
• Den dětí – sportovní dopoledne na školním hřišti;
• soutěž málotřídních škol ve vybíjené;
• sportovní den v ZŠ Suchomasty – V. třída;
• škola v přírodě;
• návštěva dětí MŠ Tmaň a MŠ Suchomasty v I. třídě;
• jednání pedagogické rady;
• slavnostní rozloučení s V. třídou.
Zařazení plaveckého kurzu se řídí rozpisem Plavecké školy Kapka Hořovice.
Třídní a školní projekty jsou zaměřeny na realizaci průřezových témat a na plnění úkolů
daných v oblastech – výchova ke zdraví, environmentální výchova, prevence sociálně
patologických jevů, etická výchova, čtenářská a finanční gramotnost, ochrana člověka za
mimořádných událostí, dopravní výchova.
Jednání pedagogických rad a metodických sdružení jsou zařazena podle stanovených
termínů na zahajovací pedagogické radě.
Škola v přírodě se uskuteční podle dohodnutých termínů jednotlivých tříd.
Priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – studium AJ, úpravy ŠVP
ZV, školská legislativa, doplnění požadovaného vzdělání, realizace průřezových témat.
Základní škola Tmaň
V pondělí 1. září 2014 přišli poprvé do školy naši PRVŇÁČCI, bylo jich 22. Ve škole je
přivítala jejich třídní učitelka Marcela Závorová, která se na ně už velmi těšila. Dále u jejich
prvních krůčků v naší škole byla ředitelka školy Růžena Kybikásová, za Obecní úřad ve
Tmani starosta obce pan Václav Macourek a kronikář obce pan Jaroslav Horáček, zástupci
akciové společnosti Vápenka Čertovy schody paní Pavla Kovačíková a předseda její
odborové organizace pan Jaroslav Karmazín a za Myslivecké sdružení HORA Tmaň je
přivítal pan Antonín Plátěnka. Všem hostům patří poděkování za jejich milá slova a malé
dárečky. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou
rádkyni a oporu, a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně
radosti ze svých dětí.
Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto pro ně
opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěli hladem. Všechny plody pak odevzdáme
myslivcům z Mysliveckého sdružení HORA Tmaň, protože víme, že se o lesní zvěř vždy
dobře postarají. Připojte se k nám!
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Vážení žáci a rodiče, jak se můžete dočíst na serveru Policie ČR, množí se
počet případů, kdy jsou děti školního věku lákány do osobního vozu cizí
osobou, či jinak ohrožovány, proto byly děti v naší škole důkladně poučeny,
jak se mají v případě takového ohrožení chovat. Prosíme, důkladně
prostudujte a hlavně si zapamatujte následující rady. Nezapomeňte, že v
prvním případě jde o Vás samotné!!!
Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou
(Zpracováno dle materiálů Policie ČR.)

1. Nikam nechoď s neznámými lidmi.
2. Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
3. Nenos klíče od bytu nebo mobil na viditelném místě (na šňůrce na krku),
ale schovej je pod svrchním oděvem či jinde.
4. Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
5. Nejezdi autostopem.
6. Sám od sebe s cizími lidmi nenavazuj kontakt.
7. Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
8. Od neznámých lidí si neber žádné dárky, jídlo ani pití.
9. Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší!
10. Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších
skupinkách!
11. Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
12. Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do
chodby (výtahu) – raději počkej na známou osobu, která se také vrací
domů.
13. Každé podezřelé chování či kontakt s cizím člověkem oznam rodičům,
učitelům nebo přímo Policii ČR.
14. Staneš-li se svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla
nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby
(oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva,
výrobce).
15. Pamatuj si důležitá telefonní čísla: Tísňová linka: 112, Policie ČR: 158.
Jako každoročně jsme vítali nový školní rok výpravou do Lipek, kde jsme se seznamovali s
našimi novými prvňáčky, pozorovali přírodu, hráli míčové hry a opékali buřtíky. Počasí nám
přálo, a tak nám zpříjemnilo pěkné přírodovědné dopoledne a voňavou opečenou svačinku.
Letos poprvé jsme také sbírali houby! A že jich nebylo málo! Bedly a žampiony zaplnily půl
krabice. Všichni jsme si pak popovídali o jedovatých a jedlých houbách a jak je od sebe
rozeznáme. Děkujeme Obecnímu úřadu ve Tmani za pomoc při organizaci již tradičního
zářijového dopoledne v Lipkách.
U příležitosti 130. výročí výstavby současné budovy školy, 110. výročí založení SDH Tmaň a
101. výročí založení SDH na Louníně se v sobotu 13. září 2014 od 9h do 13h uskutečnil Den
otevřených dveří. Při této příležitosti byly pro veřejnost otevřeny všechny prostory základní i
mateřské školy. K vidění zde byly moderně vybavené třídy školy, knihovna, učebna
informatiky, oddělení školní družiny, třídy mateřské školy, tělocvična, hřiště i naučná stezka
ve školní zahradě, výstava fotografií a archivních dokumentů z historie i současného života
základní a mateřské školy, práce žáků nebo školní a třídní projekty. Mezi návštěvníky zde
byli bývalí ředitelé Jan Fiala, Jaromír Růzha, Jan Havlíček, dcera bývalého ředitele Bohumila
Douska paní Bohunka Dousková-Pešicová i bývalé učitelky Dagmar Havlíčková, Eva
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Matulíková a Věra Sakáčová. Navštívili nás také představitelé obce starosta Václav
Macourek, místostarosta Pavel Pavlásek, kronikář Jaroslav Horáček, zástupci MS Hora
Antonín Plátěnka a TJ Tmaň Zdeněk Tlach i zástupci SDH Tmaň Martina a Iva Ježkovy,
Marcela Závorová, Stanislav Nový, Michal Černý a David Kepr, kteří předali u příležitosti
založení SDH ve Tmani a na Louníně ředitelce školy Růženě Kybikásové i ostatním
učitelkám pamětní list a malý dáreček, na oplatku obdrželi pamětní list naší školy a
upomínkové předměty. Velkou radost jsme měli také z návštěv žáků „dříve narozených",
rodičů a prarodičů našich současných, bývalých i budoucích žáků i široké veřejnosti. Celý
den zde panovala velmi hezká a přátelská atmosféra, za což všichni pracovníci naší školy
děkují všem účastníkům Dne otevřených dveří.
Dne 22. a 23. září 2014 proběhl v naší škole projektový den zaměřený na dopravní výchovu
pod vedením AUTOŠKOLY KVASNIČKA. V pondělí napjatě poslouchali teoretickou část
čtvrťáci a v úterý se pokusili odpovídat na lehčí i těžší otázky páťáci, kteří se tohoto projektu
účastnili již v loňském školním roce. Žáci si tak upevnili své znalosti ohledně bezpečného
chování dětí v silničním provozu, předvídání rizik i správného vyhodnocování dopravní
situace. Také je zajímala nejen povinná výbava kola, ale i cyklisty a zabývali se teorií a
pravidly jízdy na jízdním kole. Tato teoretická část bude doplněna praktickou částí v jarních
měsících na dopravním hřišti v Berouně, kde budou děti moci po úspěšném složení praktické
zkoušky a teoretickém testu získat průkaz cyklisty.
•

•

•
•

Září v Mateřské škole Tmaň
V mateřské škole začne další školní rok. V pondělí 1. září jsme přivítali děti, které již MŠ
navštěvovaly, ale také děti, které k nám přišly poprvé. Přivítat děti přišla také ředitelka
školy Mgr. Růžena Kybikásová, starosta obce Václav Macourek a kronikář obce pan
Jaroslav Horáček, zástupci akciové společnosti Vápenka Čertovy schody paní Pavla
Kovačíková a pan Jaroslav Karmazín a za Myslivecké sdružení HORA Tmaň je přivítal
pan Antonín Plátěnka. Na uvítanou byla pro děti připravena pohádka O Červené
Karkulce. Tento školní rok začal zvesela a všem dětem přejeme, aby se jim u nás líbilo a
společně s učitelkami prožili v mateřské škole mnoho hezkého.
U příležitosti 130. výročí výstavby budovy školy se uskutečnil v celém školním areálu
v sobotu 13. září 2014 Den otevřených dveří. I k nám zavítalo mnoho návštěvníků. Měli
možnost si prohlédnout školku, výstavu fotografií z historie i současnosti, třídní a školní
projekty a výtvarné práce dětí. Zájem o činnost mateřské školy byl obrovský a máme
radost z návštěvy široké veřejnosti, rodičů i bývalých žáků.
Pro děti budou v mateřské škole v tomto školním roce připraveny tyto zájmové kroužky:
kroužek Angličtina s úsměvem, kroužek Šikovné ručičky a hudebně pohybový kroužek
s hrou na flétnu.
S dětmi budeme pracovat podle třídních projektů, které budou zpestřením vzdělávací
nabídky pro děti. Součástí celoročního ekologického projektu Za bludným kořenem je
Bylinková zahrádka, Školní skalka, Hmatový chodníček a Hmyzový domeček.

Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k výše 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

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že ve
středu dne 23. července 2014 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 77 let paní Vlasta Šípová,
rozená Kozáková. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém
kruhu rodinném.
Čest její světlé památce!
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v měsíci říjnu bude konat
v obvyklém termínu – tzn. v sobotu 25. října 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.
Počapelský kostel v běhu dějin. Přátelé kostela v Počaplech srdečně zvou na vernisáž
výstavy o historii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře - Počaplech s
názvem „Počapelský kostel v běhu dějin". Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. října 2014
od 15 hodin přímo v tomto kostele. Účastníci se mohou těšit na přednášku o
českém baroku v podání PhDr. Jiřího Hrbka, Ph. D., koncert pěveckého sboru
Comodo a lehké občerstvení Na malé děti čeká tvořivý koutek, na větší děti i
dospělé kvíz se zajímavou odměnou. Výstava bude přístupná veřejnosti v otevírací
době kostela nebo kdykoli po předchozí domluvě na tel. 606 627 636 nebo na e-mailu
kostel.pocaply@seznam.cz. Texty na výstavních panelech budou k dispozici i
v anglickém překladu.
Přátelé kostela v Počaplech z lásky ke kostelu a z úcty k předkům studovali dostupné
materiály a výsledky svého bádání zachytili na výstavních panelech. „Chceme se podělit
o získané informace,“ říkají Přátelé, „a přiblížit náš kostelíček všem lidem. Výstava je
jakousi výpravou do historie kostela pohledem lidí, kteří zde působili a působí. Hovoří o
počátcích počapelské farnosti - jedné z nejstarších na Berounsku – a předkládá plán
současného kostela Nanebevzetí Panny Marie s datací a signaturou Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. Hovoří o duchovních pastýřích naší farnosti, jejich radostech i
starostech, o významných slavnostech a návštěvnících farnosti. Speciálně se věnuje
biskupu Františku Kráslovi, králodvorskému rodáku a velkému dobrodinci zdejšího
kostela. Popisuje interiér i exteriér kostela v toku času a pojednává o zvonech ve věži
kostela a o věžním kříži. Se záchvěvem smutku vzpomíná na kapli sv. Jana
Nepomuckého a zvonici v Karlově Huti a s nadějí nabízí příběh sochy sv. Jana
Nepomuckého. Přijďte se podívat a nechte se prostoupit zvláštní kombinací posvátna a
obdivu smíšeného s vděčností vůči našim předkům i Pánu Bohu.“

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2014.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
• u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V) AC;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větší od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
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u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od
kabelového vedení 1,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m;
• u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
o u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m;
o u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 501101 a na internetových stránkách http://www.cez.distiribuce.cz . K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena
bezpečnost osob a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V případech vymezených zákonem je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
Skupina ČEZ
Zákaznická linka 840 840 840
www.cezdistribuce.cz
o

Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák je otevřena do čtvrtka 16. října 2014 výstava
fotografií Daniela Hlaváče s názvem Zachycené okamžiky
výsadkářů. Daniel Hlaváč je od roku 1999 příslušníkem 43.
výsadkového praporu v Chrudimi. Účastnil se několika misí na Balkáně
a v Afghánistánu. V roce 2003 začal fotit a od té doby dokumentuje život chrudimských
výsadkářů, jak doma, tak i v zahraničních misích. Nejraději vytváří reportážní, dokumentární
a portrétní snímky. Má za sebou několik výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Jeho fotografie, převážně s vojenskou tématikou, byly několikrát oceněny v různých
soutěžích. Výstavou chce lidem přiblížit činnost chrudimských výsadkářů nejen z výcviku
doma, ale i chvíle strávené na misích. Zároveň si připomenout kamarády, kteří zahynuli před
nedávnem při plnění úkolů v Afghánistánu a podpořit jejich rodiny. Proto chcete-li, můžete
také přispět do veřejné sbírky pro rodiny padlých a raněných výsadkářů na účet
44665522/0800, variabilní symbol 916. Více na Facebooku „43. výsadkový prapor Chrudim".
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 18. října 2014 v 10 hodin dopoledne do Galerie
Čerťák na vernisáž výstavy Lucie Suché s názvem Jak je krásně u řeky. Lucie se
narodila v Berouně v roce 1968. Vystudovala gymnázium a nějaký čas strávila studiem
medicíny. Nakonec podruhé odmaturovala jako radiologický laborant. Je členkou volného
sdružení fotografů „Berounští fotorici“, se kterým pravidelně vystavuje. Pořádá Masopust Na
Černém vršku a rovněž výstavy fotografií Na Vršek a z Vršku zachycující život v tomto koutě
Berouna. Lucie rovněž maluje. Malovat začala potom, co dostala od svého muže pod
stromeček olejové barvy. První obraz vznikl v létě roku 1989 na chatě pod hradem Týřovem
a do dnešního dne jich namalovala již přes čtyři sta. Její život je neodmyslitelně spojen s
řekou Berounkou a právě fotografie převážně od této řeky na výstavě uvidíte. Na vernisáži
zahraje kapela Ponožky pana Semtamťuka, která se pohybuje na pomezí jazzu, folku,
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hospodského šramlu, ozvěn world-music, westernu, skáčka i rocku, to vše dodáno v jednom
originálním balení. Výstava je otevřena denně až do 18. prosince 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.

Firma Drůbež – SDRUŽENÍ
Jiří Dvorský a Zuzana Prečanová (telefon 311 672 358), Jan Veselý (telefon 311 672 691)
nabízí v říjnu a listopadu 2014 VYKRMENÉ KRŮTY A KROCANY.
• Živé prodáváme v provoze Libečov. Váha na počátku prodeje: krůty 8 až 9 kg,
později 10 až 12 kg; krocani 12 až 13 kg, později 17 až 20 kg. Cena v říjnu 67,- Kč za
1 kg živé váhy.
• Chlazené opracované – váha 8 kg a více pouze na objednávku – telefon 311 672 358
– prodává paní Prečanová v Chrustenicích č. 128.
• 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!
• Dále připravujeme na začátek roku 2015 slepičky – věk 10 týdnů. Začátkem března
budeme prodávat v Malých Přílepech hnědé ISABROWN. Tyto slepičky začnou
snášet v červnu. Začátkem dubna připravíme k prodeji hnědé ISABROWN a černé
MORAVIA v provoze Libečov. Začnou snášet v červenci.

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 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani
ve středu dne 8. října 2014 v prostoru autobusové zastávky u Sboru Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské – v 16.20 hodin.
Důležité upozornění: Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace získají zájemci v pondělí až v pátek v době od 9.00 do 16.00 hodin
na telefonních číslech: 601576270, 606550204, 728605840.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V říjnu bude otevřeno v pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9,00
do 14,00 hodin, v neděli bude zavřeno. V úterý dne 28. října 2014 – státní svátek
Den vzniku samostatného československého státu – 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 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.
Je podzim a proto v naší nabídce 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.
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Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

S p o r t o v n í
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Turnaj v Archlebově
V sobotu 19. července 2014 se tmaňští fotbalisté zúčastnili fotbalového turnaje v Archlebově,
v kterém hrály čtyři týmy: Garda Archlebov, Archlebov A, Tmaň a Věteřov. Obec Archlebov
leží v Jihomoravském kraji, 12 km západně o města Kyjova a 3 km jihozápadně od Ždánic.
Katastr obce Archlebov se rozprostírá na ploše 1332 hektarů. V současné době žije v obci
necelých 900 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1349. Obec je známá svou
vinařskou tradicí.
Výsledky zápasů:
• První zápas: Garda Archlebov – Tmaň 3:1 (1:1). Dvanáct hráčů na startu turnaje
nevěstilo nic dobrého, ale aspoň jsme příliš neočekávali. Přesto šla Tmaň do vedení po
přesném zakončení Kuby Sulíka. S přibývajícím časem a vedrem domácí získali převahu
i díky pravidelnému střídání. Po odstoupení Vrbeckého jsme bránili a vyráželi
k občasným protiútokům. Ještě do poločasu domácí srovnali a ve druhé půli přidali dva
góly.
• Druhý zápas: Archlebov A – Věteřov 3:0 (2:0). Domácí A tým soupeře k ničemu nepustil,
výsledek byl milosrdný.
• V třetím zápase se hrálo o třetí místo: Tmaň – Věteřov 0:2 (0:1). Do zápasu jsme šli
s cílem zkusit dát gól a přežít úmorné parno, bez možnosti odpočinku. Bohužel naše
střely nenacházely bránu a soupeř nás dvakrát potrestal.
• Čtvrtým zápasem turnaje bylo jeho finále a boj o celkové vítězství, v němž se utkala
místní mužstva Garda Archlebov – Archlebov A 1:2 (1:1). Domácí garda posílená 4
mladými zahájila finále velmi svižně a ujala se vedení hned z rozehry, ale A tým stav
pomalu obracel a stal se vítězem.
• Celkové pořadí turnaje: 1. Archlebov A, 2. Garda Archlebov, 3. Věteřov, 4. Tmaň.
• Sestava, se kterou se Tmaň představila v Archlebově: Štolba v bráně, Malík Petr, Foltýn
Jan, Nový Jan, Hrubý Lukáš, Malík Slávek, Walter Pavel, Piskáček Kamil, Sulík Kuba,
Večeřa Kuba, Ježková Iva a Vrbecký Vlastík. Ve druhém zápase chytal Petr Malík a
Štolba hrál v útoku.

Turnaj starých gard v Novém Jáchymově
V sobotu 30. srpna 2014 se na fotbalovém hřišti v Novém Jáchymově uskutečnil turnaj
starých gard hráčů starších 35 let za účasti Gardy Tmaň, Nový Jáchymov „A“, Nový
Jáchymov „B“ a Policie České Budějovice. V turnaji byly odehrány následující zápasy:
• První zápas: Nový Jáchymov A – Tmaň 1:1 (1:1). Remízový zápas, oba týmy se snažily
skóre měnit, ale obrany i brankáři se překonávaly. Branku vstřelil Míra Čichovský.
• Druhý zápas: Č. Budějovice – Nový Jáchymov B 1:1 (0:0). Domácí béčko statečně
vzdorovalo ofenzivním mladíkům z Budějovic.
• Třetí zápas: Nový Jáchymov A – Č. Budějovice 3:4 (2:2). Po seznamovacích dvou
zápasech se začalo více útočit a diváci si užili pěkných akcí a gólů.
• Čtvrtý zápas: Tmaň – Nový Jáchymov B 3:2 (2:1). Od první minuty jsme soupeře
přehrávali, vstřelili 2 góly a 3 šance neskončily gólem. Do poločasu domácí snížili a ve
druhé půli srovnali! Brejky jsme nedotáhli do konce a tak rozhodl pěknou střelou z 25
metrů Jan Piskáček. V první půli jsme přišli o Míru Čichovského – přetržená achilovka a
Pavla Waltra kolenní vazy! Branky: 1:0 Piskáček Jan, 2:0 Šindelář, 3:2 Piskáček Jan.
• Pátý zápas: Nový Jáchymov A – Nový Jáchymov B 4:3 (1:1). Pravá bratrovražedná bitva
se snahou o vítězství, které v závěru urval A tým!
• Šestý zápas: Č. Budějovice – Tmaň 5:2 (0:1). Do zápasu oba týmy vstoupili s 11 hráči a
v první půli to bylo oťukávání a čekání na chybu. Po výborném zaběhnutí za obranu
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vstřelil Míra Fiala gól na 1:0. Do poločasu jsme nejen ubránili vedení, ale podnikli další
brejky a zbytečně je neproměnili. Ve druhé půli nám tuhly nohy, a neudrželi jsme policejní
útočnou vozbu soupeře (30, 32 a 34 let, bohužel propozice to umožnili). Dvě chybné
rozehrávky a stav byl 2:1, další chyba a 3:1, poté Zikmund snížil na 3:2. Vrhli jsme se do
útoku s vědomím – vítězství 1. místo, remíza 2. místo a porážka 3. místo – ale soupeř
vstřelil další dvě branky a zvítězil tak v turnaji.
Sestava Gardy Tmaň: Spolehlivý Michal Malega v bráně, Tlach Zdeněk, Jan Nový, Míra
Piskáček, Malík Slávek, Šindelář Jan, Duchoň Petr, Zikmund Jan, Čichovský Míra, Míra
Fiala, Pátecký, Pavel, Walter Pavel, Piskáček Jan.
Konečná tabulka turnaje:
1.
2.
3.
4.

Policie České Budějovice
Nový Jáchymov A
Tmaň
Nový Jáchymov B

3
3
3
3

2
1
1
0

1
1
1
1

0
1
1
2

10:6
8:8
6:8
6:8

7
4
4
1

Pohár České pošty
V sobotu 16. srpna 2014 od 17,30 hodin se hrálo první okresní kolo poháru České pošty,
v němž fotbalisté VČS Tmaň zajížděli na hřiště SK Osov, účastníka IV. A třídy.
SK Osov – TJ VČS Tmaň 1:5 (0:3), rozhodčí zápasu Chvátal, 30 diváků. Do druhého kola
postoupili fotbalisté VČS Tmaň, hraje se ve středu 10. září 2014 v 17,30 hodin.
Bez tří opor se tmaňský tým snažil o svižné tempo, dostával domácí do úzkých a jen přehled
domácího stopera Hošťálka rozbíjel tmaňskou souhru. Přesto šla Tmaň do vedení 0:1, když
Smíšek napřáhl z vápna a nedal domácímu brankáři šanci, po pěti minutách se uvolnil
Kaplan a levačkou zavěsil – 0:2. Od 20. minuty Tmaň přehrávala domácí zálohu a
narážečkami se snadno dostávala k vápnu a k zakončení. Ještě do poločasu doklepl Aduwa
z voleje na 0:3. O půli byli střídáni – aktivní Sulík (odjezd do práce) a spolehlivý Haas
(natažené tříslo), do boje vyběhli – Belšán získat zkušenosti a Kincl Michael prověřit se po
návratu z australského azylu. Domácí vysunuli Hošťálka do středu zálohy a začali hrát
dlouhé nákopy a snažili se utahat hostující obranu. Bylo to však zbrklé, nevyužili ani brejky 2
nebo 3 na samotného Foltýna, který si snadno poradil – i díky zpětným míčům na
spolehlivého Štolbu v bráně. Na 0:4 zvyšoval Smíšek umístěným volejem. Bohužel za tohoto
stavu chtěl každý hráč Tmaně dát branku a utrpěla souhra a lehkost z první půle. Přesto byly
akce zakončovány střelami, které létaly široko a vysoko … a Aduwa třikrát minul hlavou
v dobrých pozicích. Na posledních dvacet minut nastoupil zklidnit hru veterán Tlach. Na 1:4
snižoval Hošťálek z trestného kopu přesně k tyči (kop ze sluníčka) a na konečných 1:5
upravil Aduwa, když to nešlo hlavou, tak propálil domácího gólmana z vápna.
Fotbalisté VČS Tmaň nastoupili do zápasu v této sestavě:
Štolba
Potěšil
Foltýn
Haas (Kincl)
Hrubý
Sulík (Belšán)
Smíšek
Kaplan
Večeřa (Tlach)
Fiala Lukáš Aduwa
P. S.
Druhé kolo poháru České pošty se hrálo ve středu 10. září 2014. Tmaň se v něm utkala na
domácím hřišti s SK Chlumcem, který hraje okresní přebor. Zápas se skončil
jednoznačným vítězstvím Chlumce 3:8 po poločase 0:5 a cesta pohárovým pavoukem se
pro Tmaň tak skončila. Za Tmaň snižovali dvakrát Fiala Miroslav a jednou Potěšil Dominik.
Rozhodčím zápasu byl Pos Josef, na zápas se přišlo podívat 35 diváků.
•
•

Rozlosování III. A třídy – podzim 2014 – a výsledky fotbalistů VČS Tmaň
1. kolo – sobota 23. srpna 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1),
branky: Aduwa 2, Potěšil, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Knotek, 50 diváků.
2. kolo – sobota 30. srpna 2014 – 17,00 hodin – FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1
(5:0), rozhodčí Závora, za Tmaň skóroval Fiala Miroslav mladší, 70 diváků.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. kolo – sobota 6. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Vižina 4:1 (2:0), střelci
branek: Fiala Miroslav, Potěšil, Kaplan, Smíšek, rozhodčí zápasu Pánek, 50 diváků.
4. kolo – neděle 14. září 2014 – 17,00 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň
1:0 (1:0), rozhodčí zápasu Bidšovský, 40 diváků.
5. kolo – sobota 20. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:3 (2:2), střelci branek: Aduwa, Večeřa, Haas, rozhodčí Krbec, 70 diváků.
6. kolo – neděle 28. září 2014 – 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ VČS
Tmaň, rozhodčí zápasu Pánek.
7. kolo – sobota 4. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín.
8. kolo – neděle 12. října 2014 – 16,00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň.
9. kolo – sobota 18. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn.
10. kolo – sobota 25. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce.
11. kolo – neděle 2. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň.
12. kolo – sobota 8. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice.
13. kolo – neděle 16. listopadu 2014 – 13,30 hodin – Zdice B – TJ VČS Tmaň.
Tabulka III. A třídy po odehraném pátém podzimním kole ročníku 2014 - 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Králův Dvůr B
Hudlice
Karlštejn
Lužce
Vižna
Nový Jáchymov
VČS Tmaň
Tetín
Vysoký Újezd
Svatá
Nižbor B
Olympie Zdice
Chodouň

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2
1
0

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

27:10
21:13
9:6
14:12
15:11
11:10
22:24
12:16
10:9
10:16
12:19
6:11
8:12
12:20

15
9
9
9
8
7
7
7
6
6
6
2
4
3

Nabídka k umístění reklamních tabulí
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň nabízí místním podnikatelům i dalším subjektům
zdarma do konce roku 2014
prostory v areálu fotbalového hřiště nebo tenisových kurtů ve Tmani na umístění
reklamních tabulí. Budete-li mít zájem o bližší informace k této nabídce, případně chtít
navštívit náš areál a na místě posoudit nabízené možnosti –
kontaktujte nás: mobil 775 207 409 – Tlach Zdeněk.

Cvičení s Lenkou ve Tmani
Každé úterý a čtvrtek v době od 19:30 do 20:30 hodin
probíhá v tělocvičně ZŠ a MŠ Tmaň cvičení PL-CLASS.
Všechny, co máte rády pohyb – se určitě přijďte podívat. Vstupné 40,- Kč.

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