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Pozvánka na hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve veřejnost Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na tradiční

100. HASIČSKÝ PLES,
který se koná

v sobotu 15. února 2014 od 20,00 hodin
v kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola.
Přijímání věcných cen do tomboly a předprodej vstupenek bude v den konání
hasičského plesu v sobotu 15. února 2014 v dopoledních hodinách v kulturním domě
v době od 8,00 do 10,00 hodin.

Na hojnou návštěvu se těší tmaňští a lounínští hasiči!
……………………………………………………………………
Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na

XIX. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově Hoře,
které se koná v sobotu 15. března 2014.
Místo konání:
Prezentace:
Program:

prostor bývalého lomu
průběžně od 10,00 hodin
- výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m),
- prezentace s předáním pamětních listů,
- soutěže – country hudba – občerstvení – opékání vuřtů.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!
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Pozvánka na XII. tmaňský dobročinný ples
Vážení spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli a opět po roce příští měsíc přivítáme březen – a to je měsíc, ve kterém
s pocitem ulehčení uvítáme (přestože si na letošní zimu nemůžeme vůbec stěžovat) nejen
první jarní den, ale ten letošní bude významný také tím, že

v sobotu 22. března 2014 se bude v kulturním domě konat

XII. tmaňský dobročinný ples.
Začátek ve 20,00 hodin,
pro návštěvníky je připravena bohatá tombola.
Jeho pořadatelem bude Obecní úřad ve Tmani a společenské organizace působící v obci –
Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovná jednota
VČS Tmaň. Cíl této akce se od samého vzniku myšlenky pořádat tuto společenskou událost
nemění – stejně jako v minulých letech chceme získat peníze pro potřeby příspěvkové
organizace naší obce – Základní školy a Mateřské školy Tmaň, která je následně použije na
nákup učebnic a pomůcek pro žáky základní školy a hraček a her pro mateřskou školu a
školní družinu. Jenom připomenu, že loňský ples přinesl čistý výtěžek 35.185,- Kč.
Zastupitelstvo obce a společenské organizace působící ve Tmani jsou přesvědčeny, že takto
získaná finanční pomoc následně věnovaná našim dětem je tou nejlepší investicí do
budoucnosti, která se nám mnohokrát vrátí, neboť jejím výsledkem bude ještě kvalitnější
příprava generace, která jednou nastoupí na naše místa. Nejlepším základem proto je právě
dobré a kvalitní vzdělání, jehož základy v tmaňské škole získávají. Rada obce a
pořadatelské organizace se obracejí na všechny občany a podnikatelské subjekty
působící ve Tmani se žádostí o podporu této akce formou zakoupení vstupenek,
věnováním věcných darů do tomboly nebo jakýmkoliv finančním darem. Každý, kdo se
touto formou zapojí do pořádání XII. tmaňského dobročinného plesu přispěje na dobrou věc.
Jsem přesvědčen, že je to názor převážné většiny obyvatel Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavík a nebude to chápáno jako pouhá fráze bez vnitřního obsahu, budu-li hovořit o
naší morální povinností udělat maximum pro další zkvalitnění vzdělávacího procesu děti
navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu ve Tmani. Jménem Obecního úřadu ve
Tmani a tmaňských společenských organizací vás všechny srdečně zvu k účasti na XII.
tmaňském dobročinném plesu a věřím, že se nám podaří zaplnit prostory kulturního domu do
posledního místa a dobře se bavit.
Václav Macourek – starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 16. prosince 2013 se od 19,00 hodin konalo v kulturním domě ve Tmani
poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Vzhledem k uzávěrce lednového
vydání OBZORU, která musela být s ohledem na termín vánočních a novoročních svátků
posunuta na poněkud dřívější termín (v lednovém OBZORU byl text pouze obecně závazné
vyhlášky č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v
obci Tmaň), přinášíme další materiály z tohoto jednání na následujících stránkách.
Zápis č.5/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 16. prosince 2013
Přítomno:
11 členů zastupitelstva + 5 občanů
Omluveni:
4 zastupitelé – Hofmann Vít, Pavlásek Pavel st., Motyka Václav, Sulíková Iva
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň, a je tudíž schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Macourek Václav.
Seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
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1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení.
4. Zpráva z rady obce.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Prodej bytů.
7. Rozpočet na rok 2014.
8. Diskuse a různé.
9. 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 zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Miroslava Kepková a Lucie Řehořová.
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 schváleno podle předloženého návrhu.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Celta Pavel a Jan Plátěnka
K bodu 3.
Paní Laňová, přednesla kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16. září 2013, z mimořádného veřejného zasedání obce konaného dne 23.
října 2013 a zprávu kontrolního a revizního výboru.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní body:
dotace obci již udělené a informace o dotacích, o které bychom chtěli požádat; úpravy
pozemku p.č. 115/114 – dětské hřiště Na Boru; spolufinancování oprav komunikací a
chodníků v obci Tmaň; prodej obecních bytů; nákup rideru Stiga; rozpočtové změny č. 8-10;
inventarizace majetku obce; rozpočet na rok 2014; informace o navrhované vyhlášce o
volném pohybu psů.
K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné
s rozpočtovými změnami č. 8-10 a s návrhem rozpočtu na rok 2014.
K bodu 6.
Prodej bytů.
Hlasování o výsledku výběrového řízení na prodej bytů v č.p. 145 a 147:
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva
• Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Nyní mají výherci výběrového řízení 3 měsíce na zaplacení vysoutěžené ceny bytu.
K bodu 7.
Rozpočet na rok 2014.
Hlavní plánované akce na rok 2014:
sanace zdiva v základní škole; nová penetrace hřiště u základní školy; zateplení objektů
základní školy a mateřské školy; dokončení opravy váhy; studie na úpravu silnic K Sídlišti a
Sídliště; oprava povrchu před obecním úřadem a kulturním domem; úprava dětského hřiště
Na Boru; rekonstrukce kamerového systému v obci; Lesopark Višňovka; nákup stanů pro
SDH a úprava areálu SDH; vlek na kontejnery přípojný za traktor.
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K bodu 8.
• Pan Kiml Antonín – připomínky k obecně závazné vyhlášce o volném pobíhání psů –
nedostatečné prostory a vyhláška nedodělaná.
• Pan Sakáč Josef – informace o veřejném osvětlení.
K bodu 8.
Hlasování o obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Tmaň:
• Pro hlasovalo 10 členů zastupitelstva.
• Proti hlasoval 1 člen zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň.
Protože nebyly další dotazy, vyzval starosta obce pan Václav Macourek návrhovou komisi,
aby seznámila přítomné členy s návrhem na usnesení.
K bodu 9.
Paní Miroslava Kepková přednesla návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo.
Hlasování o návrhu usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konananého dne
16. prosince 2013:
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl vyčerpán a starosta obce pan Václav
Macourek prohlásil veřejné zasedání zastupitelstva obce za ukončené.
Zpráva o činnosti rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne
16. prosince 2013 přednesená členem rady obce panem Pavlem Pavláskem ml.
Vážené členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Dovolte mi nyní seznámit Vás se zprávou o činnosti rady obce za období od posledního
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
• V současnosti se obec účastní nebo hodlá účastnit několika dotačních programů, které
se nacházejí v různých fázích. Proto v úvodu této zprávy vás seznámím s přehledem
těchto programů.
• Nejdále jsme pokročili v programu „Snížení prašnosti na území obce“. V rámci tohoto
programu byl dodán zametací vůz zn. Kaercher, k jehož převzetí došlo minulou středu.
Jedná se o první část dodávky techniky, ve druhé fázi bude dodána ještě vyměnitelná
kropicí nástavba. Prozatím proběhlo proškolení pracovníka dodavatelem a následně
první čištění některých komunikací v obci. Úklid obce by pak měl podle stanovených
pravidel probíhat pět let, což je doba předepsaná dotačním programem pro toto výběrové
řízení.
• V rámci druhého programu „Obecní kompostárna“ proběhlo výběrové řízení na
dodavatele strojního vybavení – traktoru s příslušenstvím. Vítězem je firma BELARUS
s.r.o. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit výsledky výběrového řízení.
Zbývá realizovat výběr dodavatele stavební části projektu kompostárny. Vzhledem k nižší
finanční náročnosti této akce vše proběhne bez nutnosti vypsání výběrového řízení.
• Třetím program je „Zelená úsporám“, v jehož rámci obec žádá o zateplení komplexu
budov Základní školy a Mateřské školy Tmaň Žádost o dotaci je v současné době
podána.
• Z Fondu podpory dobrovolných hasičů žádá obec o dotaci Středočeský kraj.
• Poslední titul čerpá prostředky z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Jedná
se o dotaci na rekonstrukci, nebo lépe řečeno na výstavbu komunikace v ulici Travnatka
na pozemcích p.č. 554 a 121/7. Termín podání žádosti je do 20. prosince 2013 (tento
pátek), a pokud se podaří získat rozpočet akce, obec o dotaci požádá.
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V průběhu podzimu proběhly drobné opravy a úpravy na obecních komunikacích.
Šlo jednak o opravy zpomalovacích prahů, jednak instalací zábran na komunikaci pro
pěší mezi lesem Višňovka a stavebními pozemky v ulici Pod vodojemem v lokalitě Na
Boru. Na komunikaci totiž platí zákaz vjezdu, který byl porušován a povrch zhotovený
z drobného kameniva byl následkem toho poškozován.
Na pozemku p.č. 115/114 na křižovatce ulic Pod vodojemem a K vodojemu byla
srovnána část pozemku do vodorovné roviny, zbývá dokončit pokrytí pozemku ornicí tak,
aby ten mohl být na jaře oset a případně na něm realizována v nějaké podobě myšlenka
(návrh) dětského hřiště.
Rada obce také projednala a schválila dva případy spolufinancování oprav povrchů
veřejných prostor.
Prvním případem je kompenzace za umožnění přístupu na pozemek Základní školy a
Mateřské školy Tmaň v době budování její přístavby přes pozemek p.č. 324/4 domu č.p.
14. Kompenzace proběhla formou úhrady materiálu na zhotovení asfaltového povrchu
příjezdové cesty k domu č.p. 14 z ulice K Sídlišti.
Druhým případem je příspěvek p. Františku Macourkovi na opravu chodníku před
vjezdem na dvůr u rodinného domu č.p. 85 ve výši jedné poloviny fakturovaných nákladů.
Během podzimu také proběhlo výběrové řízení na prodej obecních bytů v domech č.p.
145 a 147. Výsledky výběrového řízení jsou nyní předkládány zastupitelstvu obce ke
schválení. Na byt v č.p. 145 s nejvyšší cenou 410 000,- Kč se sešly dvě nabídky, na byt
v č.p.147 s nejvyššší cenou.261 000,- Kč jediná nabídka.
Firma Rumpold také dodala během podzimních měsíců nové kontejnery na tříděný
odpad na plasty a papír. Jejich užívání souvisí s odlišným způsobem svozu tříděného
odpadu, protože materiál z kontejneru se při nakládce lisuje. Pro obec to představuje
určitou úlevu, neboť zaměstnanci obce, zabývající se dosud svozem plastů do areálu
sběrného dvora a jejich lisováním, se mohou věnovat jiným činnostem.
Po posledním mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 23. října
2013 byl zakoupen rider STIGA jako náhrada za starou sekačku Husquarna. Stroj byl
zakoupen i s přívěsným sběračem posekané trávy. Ke stroji je možné dokoupit zařízení i
pro další práce v oblasti komunálních služeb, především příslušenství pro zimní údržbu
komunikací.
V souvislosti s nákupem techniky (rideru STIGA a zametacího vozu KAERCHER) rada
obce také projednala možnost podpory zaměstnance obce p. Martina Smíška při úhradě
kurzu a řidičského oprávnění skupiny B (8000,- Kč) a T (7000,- Kč) formou půjčky ze
sociálního fondu zaměstnanců. Podmínkou je, že pan Smíšek bude v následujících třech
letech pracovat nadále jako zaměstnanec obce.
Rada obce také vzala na vědomí změny v režimu vypouštění důlních vod z areálu a.s.
VČS. Dále pak projednala a schválila rozpočtové změny č. 8, 9 a 10, rozhodnutí starosty
obce o inventarizaci a jmenování inventarizační komise.
Rada obce také projednávala návrh rozpočtu obce na rok 2014, který je dnešnímu
jednání zastupitelstva obce předkládán ke schválení v paragrafovém znění. V rozpočtu
jsou již vyčleněny prostředky na konkrétní plánované akce a nákupy, s nimiž budete
detailně seznámeni během následujícího čtení návrhu rozpočtu.
Děkuji za pozornost.
Rozpočet obce Tmaň na rok 2014

Příjmy
Příjmy z daní, místní poplatky, správní poplatky
Příjmy z lesa
Rybníky
Vytěžené prostory
OBZOR
Nájem Kulturního domu
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10.996.500,00
36.000,00
14.500,00
2.500.000,00
2.500,00
10.000,00

Sponzorské dary na práci s mládeží
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitovní poplatky
Místní hospodářství
Vyúčtování za odvoz odpadů
Příjem za svoz separovaného sběru
Uložení zeminy
Kurýrní služba
Úroky, dividendy
Celkem

230.000,00
1.450.000,00
200.000,00
80.000,00
132.000,00
160.000,00
10.000,00
5.000,00
185.000,00
110.000,00
16.121.500,00

Výdaje
Les včetně lesoparku
Silnice včetně studie na úpravu silnic
Dopravní obslužnost
Náklady na vodu
Náklady na kanalizaci
Náklady na školu včetně zateplení a sanace zdiva
Dotace na školu
Náklady na školu v přírodě
Náklady na knihovnu
Náklady na kroniku
Kulturní památky
Náklady na rozhlas
Náklady na OBZOR
Náklady na Kulturní dům
Náklady na sbor pro občanské záležitosti
Náklady na tělovýchovnou jednotu včetně nové penetrace
hřiště u základní školy
Náklady na práci s mládeží – úprava hřiště Na Boru, příspěvek
Vrtule, nákup stanů
Příspěvek na DD Zdice
Příspěvek zdravotně postiženým
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení + bankovní poplatky
Náklady na nebytové prostory
Veřejné osvětlení – opravy a údržba
Náklady na hřbitov
Místní hospodářství – dokončení váhy, vlek za traktor, oprava
povrchu u kulturního domu, pojištění
Nebezpečné odpady
Náklady na svoz a likvidaci odpadů
Separovaný sběr
Sběrný dvůr
Kompostárna
Příspěvek ochráncům přírody
Zeleň
Sbor dobrovolných hasičů včetně nákupu stanů a příspěvku
SDH
Zastupitelstvo obce
Náklady na správu
Převod na Sociální fond
Platba daně za obec
Příspěvek na Klonk + Klub důchodců
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60.000,00
140.000,00
288.000,00
10.000,00
10.000,00
1.248.000,00
1.500.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
12.200,00
18.000,00
385.000,00
72.000,00
210.000,00
210.000,00
15.000,00
5.000,00
152.000,00
612.000,00
271.000,00
35.000,00
875.000,00
40.000,00
920.000,00
70.000,00
90.000,00
300.000,00
1.000,00
2.199.000,00
107.000,00
1.170.000,00
2.174.000,00
200.000,00
250.000,00
45.000,00

Převod do rezervy
Platba úroků z úvěru a.s. VČS
Celkem
I.

Plán práce rady obce a zastupitelstva obce na rok 2014
Plán práce rady obce
Zasedání rady obce se konají každé dva týdny vždy ve středu v sudém týdnu. Na svém
programu mají tyto stálé body: Kontrola zápisu z posledního zasedání rady obce. Došlá
pošta. Zprávy z výborů a komisí – viz plán na rok 2014. Různé.
Zprávy z výborů a komisí budou na jednotlivých zasedáních rady obce podávány
v následujícím pořadí:
8. ledna 2014
22. ledna 2014
5. února 2014
19. února 2014
5. března 2014
19. března 2014
2. dubna 2014
16. dubna 2014
30. dubna 2014
14. května 2014
28. května 2014
11. června 2014
25. června 2014
9. července 2014
20. srpna 2014
3. září 2014
17. září 2014
1. října 2014
15. října 2014
29. října 2014
12. listopadu 2014
26. listopadu 2014
10. prosince 2014

II.

I.

1.249.000,00
935.000,00
16.121.500,00

Zpráva sociální komise
Zpráva sboru pro občanské záležitosti
Zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
Zpráva kontrolního a revizního výboru
Příprava zprávy rady obce pro zasedání zastupitelstva obce
Zpráva komise školské a kulturní
Zpráva finančního výboru
Zpráva sociální komise
Zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
Příprava zprávy rady obce pro zasedání zastupitelstva obce
Zpráva kontrolního a revizního výboru
Zpráva komise školské a kulturní
Zpráva sboru pro občanské záležitosti
Zpráva sociální komise
Příprava zprávy rady obce pro zasedání zastupitelstva obce
Zpráva komise životního prostředí a veřejného pořádku
Zpráva kontrolního a revizního výboru
Příprava zprávy rady obce pro zasedání zastupitelstva obce

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce
Řádná veřejná zasedání zastupitelstva obce se v roce 2014 budou konat vždy v pondělí
od 19,00 hodin v kulturním domě ve Tmani v těchto termínech: pondělí 17. března 2014,
pondělí 16. června 2014, pondělí 15. září 2014 a pondělí 15. prosince 2014.
Usnesení č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16. prosince 2013 od 19,00 hod. v kulturním domě ve Tmani
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.
září 2013 a mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne
23. října 2013 přednesenou paní Laňovou a připravenou 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, rozpočtové změny č. 10 a návrh rozpočtu na rok 2014
přednesenou panem Pavlem Pavláskem ml. a připravenou předsedou finančního
výboru panem Pavlem Pavlásek st.
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II.

III.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) rozpočtové změny č. 10 tak jak byly předneseny a jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení;
2) podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, Fond podpory dobrovolných
hasičů na rok 2014;
3) výsledek výběrového řízení na prodej bytů v čp. 145 a 147;
4) rozpočtový výhled na rok 2014-2015 a návrh rozpočtu obce Tmaň na rok 2014
jako vyrovnaný v paragrafovém znění tak, jak byl předložen na dnešním jednání a
je nedílnou součástí tohoto usnesení. V rozpočtu není použit zůstatek účtu z roku
2013. Návrh byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a v elektronické
podobě dne 16. listopadu 2013;
5) plán práce rady obce a termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce na
rok 2014
6) podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na
rekonstrukci a opravu místních komunikací a chodníků na pozemku p.č. 554
v k.ú. Tmaň;
7) schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013“, která stanoví pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Tmaň;
8) starostu obce pana Václava Macourka k zastupování obce na valné hromadě
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, konané dne 21. ledna 2014.
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.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
•

•

•

Základní škola Tmaň
Ani I. třída neodolala vřelé nabídce paní Fodorové, která nás pozvala do svého knižního
království v suterénu obecního úřadu. Vypravili jsme se tam v bájemi opředeném dni,
totiž v pátek 13. prosince. My jsme se kalendáře nezalekli a po první vyučovací hodině
odvážně vyrazili směr knihovna. Paní Fodorová nás přivítala s úsměvem. Pozvala nás
dovnitř a usadila na koberec. Pak následoval příval aktivit, které jsme si moc užívali.
Samozřejmě jsme si četli, tedy my jsme poslouchali a paní knihovnice četla - vždyť jsme
prvňáci a je teprve začátek prosince! Vytvářeli jsme andělíčky, vrhli se do zajímavého
testu o pohádkových hrdinech, doslali jsme bonbóny a výborné mufiny. Poslední činnost
nemůžeme vyzradit, neboť je to vánoční překvapení pro Vás – rodiče. Zbývá tedy už jen
moc poděkovat paní Fodorové za krásné dopoledne a těšit se na její příchod za námi do
školy.
K vánočnímu adventnímu času patří kromě tradic a zvyků jednoznačně i koledy. Proto
jsme poprosili naše spolužáky, kteří hrají na flétničky, aby nám předvánoční čas
zpříjemnili a zahráli nám. Do našeho projektu „ADVENTNÍ ČAS“ se zapojil i pan učitel
Robert Veselý, moc mu za to děkujeme. Na muzicírování jsme pozvali i naše děti z
mateřské školy s paní učitelkou Andreou Muroňovou. Všichni dohromady jsme si užili
krásné společné chvíle při zpěvu koled a za doprovodu našich spolužáků na flétničky.
V 1. třídě jsme si začátkem ledna zahráli na tvůrce filmů a společně si vyrobili celkem 3
krátké animované filmy. Řekli jsme si, jak se takový film vyrábí a co je k tomu potřeba
věcí než se můžeme podívat třeba na jeden díl večerníčku Pat a Mat. Nejprve jsme si
vyrobili herce z modelíny - zvířátka a drobné doplňky jako bazén, strom nebo třeba
pohovku. Pak už začala mravenčí práce skutečného animátora. Snímek po snímečku
jsme rozpohybovaly dosud neživé postavičky a kouzlo filmu, kterému se obdivují děti celé
planety více než 120 let, bylo na světě. První animovaný film vznikl ve Francii roku 1888.
Těšíme se na vaši podporu při nominaci našich uměleckých výtvorů na velkých filmových
festivalech nebo jen tím, že je shlédnete na webových stránkách tmaňské základní školy
na složce: Sovička Rozárka .
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Nové autobusové jízdní řády
Autobusové spojení naší obce s Berounem a Hostomicemi zajišťuje třemi linkami akciová
společnost PROBO BUS se sídlem v Králově Dvoře:
• Linka 210014 s označením C14: Beroun – Suchomasty – Bykoš.
• Linka 210023 s označením C23: Beroun – Suchomasty – Libomyšl.
• Linka 210025 s označením C25: Beroun – Hostomice.
Na zajištění provozu těchto linek přispívá ze svého rozpočtu také Obec Tmaň, který na rok
2014 počítá s částkou ve výši 288.000,- Kč. Od 15. prosince 2013 do 13. prosince 2014
platí nové jízdní řády, jejichž tištěnou podobu přinášíme na následujících třech stránkách
jako vyjímatelnou přílohu. V úvodu několik informací o společnosti PROBO BUS a.s.:
• Akciová společnost PROBO BUS, 267 01 Králův Dvůr, Pod Hájem 97, působí na trhu
veřejné dopravy přes dvacet pět let a ročně přepraví statisíce spokojených cestujících.
• Tato společnost každým rokem investuje desítky milionů korun na nákup nových
autobusů a pečlivě dbá o jejich bezpečnost, spolehlivost a čistotu.
• Jejich řidiči jsou zkušení profesionálové s dlouholetou praxí, všichni jsou pravidelně
školeni v oblasti bezpečnosti silničního provozu v souladu s vydanými zákony a
vyhláškami a jsou přezkušováni formou testů. Školení zajišťuje nezávislá k tomu určená
organizace a výsledky (tj. účast, testy atd.) jsou zakládány. V rámci školení jsou řidiči
informováni o nutnosti dodržovat všechny další závazné podmínky, které se vyskytují při
zajišťování dopravy osob včetně možných ekologických následků a jejich likvidace, které
mohou při této činnosti nastat. Dále jsou řidiči proškoleni v chování k cestujícím. Řidiči
autobusů rovněž absolvují předepsané pravidelné zdravotní prohlídky. Výběru nových
řidičů je věnována maximální pozornost. Jsou to občané České republiky. Všichni řidiči
autobusů jsou vybaveni uniformou společnosti PROBO BUS a.s.
• Dispečink dopravce zajišťuje operativní řízení provozu včetně nasazení záložních
vozidel. Dále zajišťuje mimo jiné řešení mimořádných událostí a situací v dopravě,
kontrolu provozu a řidičů, a to jak dálkově, tak i v terénu, včetně namátkových kontrol na
požití alkoholu a návykových látek a v neposlední řadě i stavu ustrojení řidičů.
• Společnost PROBO BUS a.s. v současné době vlastní přibližně 120 vozidel s různou
vybaveností a obsaditelností tak, aby bylo možné co nejlépe vyhovět požadavkům
zákazníků. Vozidla nasazená v pravidelném provozu splňují nejméně ekologické emisní
limity normy EURO 2 a vyšší. Vozový park je složen převážně z vozidel typu KAROSA
rady 934 a 954, IVECO, SCANIA, SOR a MERCEDES.
• Vedení společnosti PROBO BUS a.s. považuje přesné a důsledné plnění závazků
dodavatele dopravních služeb vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům za hlavní
předpoklad úspěšnosti firmy PROBO BUS a.s. Současně jde o výrazné postavení jako
spolehlivé dopravně – obchodní společnosti zejména v regionu okresu Beroun, která
bude pro poskytování kvalitních dopravních služeb v osobní dopravě vyhledávána
zákazníky i obchodními partnery. Záměrem je vytváření zdravé a prosperující
společnosti, produkující finanční zdroje pro investice – především na obnovu autobusů,
zajištění zaměstnanosti pro cca 200 zaměstnanců a dosažení přiměřeného zisku
z provozovaných činností.
• Informační kancelář v Berouně (dále je v Hořovicích a Praze) zajišťuje pravidelný
každodenní styk s veřejností. Hlavní náplní informační kanceláře je vystavování čipových
karet, prodej a potvrzování žákovských průkazů na slevu jízdného nebo poskytování
informací o jízdních řádech autobusové, vlakové a letecké dopravy v celorepublikovém
měřítku. Důležitá je komunikace se zákazníkem při řešení dotazů, připomínek nebo
stížností. Provozní doba v informační kanceláři Beroun, Plzeňská 27 (v areálu
společnosti Dynastav nad Plzeňskou bránou, telefon 311 612 561):
o Pondělí:
7,30 – 11,30,
12,15 – 17,00 hodin.
o Úterý:
7,30 – 11,30,
12,15 – 15,00 hodin.
o Středa:
7,30 – 11,30,
12,15 – 18,00 hodin.
o Čtvrtek:
7,30 – 11,30,
12,15 – 15,00 hodin.
o Pátek:
7,30 – 11,30,
12,15 – 15,00 hodin.
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
•
•
•
•

•
•

Mateřská škola Tmaň
Vánoce jsou za námi a děti se vrátily do mateřské školy plné zážitků. To bylo vyprávění,
nejstarší děti si některé své dárky i nakreslily. Všichni jsme se těšili na sníh a zimní
radovánky, ale zima se někam schovala.
Pohádky nás provázely ve školce každým dnem. Děti pohádky poslouchaly, hrály a
kreslily. Děti se proměnily v pohádkové postavy, tančily a zpívaly. Paní učitelky připravily
pro děti I. a II. třídy maňáskovou pohádku O Koblížkovi.
Naši předškoláci se připravovali na zápis do základní školy. Zopakovali si vše, co má
správný předškolák znát a vědět. Zápis do 1. ročníku základní školy se konal 20. ledna,
k zápisu odešlo z naší školky 18 dětí.
Děti I. třídy základní školy nás pozvaly na hudební pohádku O Červené Karkulce., kterou
s dětmi připravil pan učitel Pavel Stolín. Mohli jsme obdivovat zpěv, recitaci dětí, hru na
flétnu a klavírní recitál paní Reni Stolínové. Děti vystupovaly s nadšením a nám všem se
tato akce moc líbila.
V únoru se již těšíme na divadlo Zvoneček, které nám přiveze další loutkovou pohádku.
V závěru měsíce nás čeká přírodovědný program Planetárium.
Doufáme, že se nám zima ještě vrátí a užijeme si sněhu do sytosti!

TISKOVÁ ZPRÁVA akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun
Cena vody se zvýšila méně, než se plánovalo – převzato z www.vakberoun.cz
Představenstvo společnosti VAK Beroun dnes po schůzce hlavních akcionářů rozhodlo o
tom, že se Regionální cena vodného a stočného na Berounsku, Hořovicku a části Prahy
západ zvýší v roce 2014 v průměru o 2,5 procenta. Je to o půl procenta méně, než s čím
počítal plán, který vedle provozních nákladů řeší také dostatečnou obnovu vodovodů a
kanalizací. Schválená změna ceny v zásadě odpovídá meziroční inflaci.„V minulých letech
jsme byli nuceni zvyšovat cenu meziročně o tři až pět procent. Důvodem bylo zejména
zajištění dostatečné obnovy vodohospodářského majetku a zdražování energií, materiálů a
služeb. I v roce 2014 budeme do obnovy investovat přes 50 miliónů korun. Zvýšení cen o
méně, než s čím počítal plán, je možné díky úsporám a výnosům z jiných činností, jako jsou
stavby, vyvážení jímek apod.“, vysvětluje Eva Krocová, ředitelka společnosti.
O jaké úspory se jedná? Vodohospodářům se například daří snižovat ztráty vody. Cena
nakupované vody z Prahy bude příští rok vyšší o 0,6 Kč/m3 bez DPH, takže omezování ztrát,
rychlá lokalizace poruch a výměny vodovodů šetří peníze. V letošním roce se také podařilo
odhalit rekordní počet nepřihlášených producentů odpadních vod a v roce 2014 se bude v
hledání pokračovat. Jiří Paul, technický ředitel VaK Beroun dodává: „Při rekonstrukcích
objektů se zaměřujeme na výběr energeticky úsporných čerpadel a technologií. Například po
rekonstrukci čistírny v Hořovicích poklesla spotřeba elektrické energie díky řízení procesu
speciální sondou o více než 20%.“
V některých případech ale náklady po rekonstrukci spíše narostou, příkladem mohou být
čistírny, které po rekonstrukci musí plnit přísnější limity na vypouštění.
Roman Badin, provozní ředitel, vyjmenovává největší investice do obnovy v letošním a
příštím roce: „Provedli jsme rekonstrukci vodojemu ve Zdicích za bezmála deset miliónů
korun a začali úpravy na vodojemu ve Vráži. Pokračuje rekonstrukce stoky H v Hořovicích,
která si vyžádá celkem 15 miliónů.
Dokončujeme rekonstrukci čistírny Tmaň, která stála šest miliónů. Budeme
samozřejmě vyměňovat dožilé vodovodní řady. Za zmínku jistě stojí rozsáhlá výměna
vodovodu na Lhotce, která bude probíhat souběžně s výstavbou kanalizace v obci. Na tuto
akci máme připraveno 8 miliónů korun.“
Cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody je tedy necelých devět haléřů za litr,
přesně to je 88,52 Kč/m3 včetně DPH (od 1. ledna 2013 to bylo 86.37 Kč včetně DPH).
Náklad na tuto službu představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč na osobu za jeden
den. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 30 m3.
Mgr. Jiří Paul, technický ředitel
V Berouně dne 11. prosince 2013.
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Sbor pro občanské záležitosti oznamuje smutnou zprávu, že …
V neděli dne 22. prosince 2013 zemřela ve věku 81 let paní Věra Eliášová. S drahou
zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
V neděli dne 12. ledna 2014 zemřela ve věku 84 let paní Milada Svobodová. S drahou
zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani vyslovuje pozůstalým
hlubokou soustrast.
Čest jejich světlé památce!

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 se v zimním období s ohledem na klimatické
podmínky nekonají. Jejich konání bude obnoveno na jaře 2014. Nejbližším místem, kde
mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické farnosti Žebrák každou neděli
v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.
Vánoce 2013 u sv. Jiří
Stejně jako před rokem, a jako před dvěma roky, jsem o Vánocích měla to štěstí vidět do
kostela sv. Jiří přicházet děti. Snad se nemusím nijak zvlášť rozepisovat o tom, jak moc se
ten tichý a málo navštěvovaný kostel „rozsvítí“, když do něho vstoupí právě děti, zvláště ty
malé ...
To, co je do kostela přilákalo na Štědrý den, byl již tradičně keramický betlém od Olgy
Kořínkové, africký betlém od dětí „adoptovaných na dálku“ vyrobený v jejich domovské
Ugandě z přírodních materiálů. V zadní části kostela se děti pokoušely dle ručně malovaných
plakátů zrekonstruovat vánoční příběh o narození Ježíška a musím dodat, že se jim to
překvapivě dařilo, mnohdy svými znalostmi překvapily i vlastní rodiče! Do kostela nepřišly s
prázdnou – přinesly si lucerničky na Betlémské světlo a vlastnoručně namalovaný obrázek
Ježíška podle toho, jak si ho samy představují. Vliv západní kultury tu byl patrný jen z
poloviny – z padesáti procent obrázků se usmíval Santa Claus (nebo alespoň jemu podobný
skřítek), a z druhé poloviny se díval již ten tradiční „jesličkový“ Ježíšek, z jednoho z nich
dokonce Pražské Jezulátko. Vánoční atmosféru v kostele dotvářel ještě veliký vánoční
stromek před oltářem, spousta světýlek a hlavně koledy – reprodukované CD-přehrávačem i
zpívané samotnými dětmi! Zkrátka – na Štědrý den bylo v kostele hezky a milo. Díky, děti, že
jste přišly - za rok zasejc na viděnou!
Je se však třeba ještě zmínit, že Štědrým dnem Vánoce u sv. Jiří neskončily. Hned
následující den na Boží Hod (25. prosince) se kostel otvíral již o půl druhé odpoledne – to
proto, aby se v boční kapli kostela mohlo zatopit v kamnech (ano, v kostele se dá zatopit! Ze
hřbitova směrem od Kotýzu je vidět komín) a aby tak přijíždějící sboristé měli teplý kout, kde
by se mohli převléci a rozezpívat. A k tomu trefně paní sbormistryně pěveckého sboru
Bonbon Bohumila Vokáčová bezprostředně na místě dodává, že „… největší pohromou pro
koncert je zmrzlý muzikant!“.
V 15 hodin byl koncert sboru Bonbon zahájen krátkým přivítáním publika (tentokrát se
dostavilo obecenstvo nejen z Tmaně a Berouna, ale i z Prahy a z Mníšku pod Brdy) a
uvedením sboru, který tentokrát zpíval nejen koledy v různých úpravách, ale zaznělo také
známé Ave Verum Corpus od W. A. Mozarta, zpěv tu a tam doprovodila mladičká
akordeonistka v prstových rukavicích. Koncert byl zakončen koledou Narodil se Kristuspán a
nezpíval už jen sbor ... bylo to fajn – no vážně! Přijďte za rok taky, třeba se ještě vejdete!
Vánoce u sv. Jiří se neodehrály jen tak – veliký dík patří nejen dětem a posluchačům
koncertu, ale i Kristýně Veselé z Lounína a paní Hance Pavláskové z Tmaně, Tomíkovi
Benešovi z Berouna a Vojtovi Kopačkovi za pomoc s výzdobou a organizací, neméně velký
dík patří i tmaňskému Sboru dobrovolných hasičů, který zapůjčil halogenové osvětlení,
pánům z obce za pomoc s usazováním vánočního stromku! Díky!
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Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák koná až do čtvrtka 13. února 2014 výstava Václava
Šilhy Fotografie. Václav Šilha je jedním z nejlepších fotografů zvířat,
procestoval všech 6 kontinentů včetně Antarktidy. Pravidelně publikuje
u nás i v zahraničí, kde byly jeho snímky zveřejněny např. v BBC
Wildlife Magazine, National Geographic a v dalších prestižních titulech. Je držitelem druhé
ceny v rámci novinářské soutěže Czech Press Photo 2006 a první ceny Zlaté oko za rok
2012. Ve stejném roce obdržel v rámci 16. mezinárodního bienále FIAP v Norsku zlatou
medaili NSFF. Je spoluautorem knih „Divoká planeta“, „Afrika v nás“ a „Afrika v nás II“. Pro
Vápenku Čertovy schody vytvořil kalendář na rok 2014, který byl v rámci loňské prosincové
vernisáže slavnostně pokřtěn.
Všichni příznivci dobré fotografie jsou zváni v sobotu 15. února 2014 v 10,00 hodin
na vernisáž výstavy fotografií Ivo Fišera Industriál.
Ivo Fišer se k fotografování dostal přes svou profesi uměleckého štukatéra – restaurátora
památek. Z povinnosti fotografovat svou práci se zanedlouho stal koníček a od roku 2005 se
focení věnuje intenzivněji. Začínal s fotografováním přírody a architektury, cesta
k industriální fotografii začala před třemi lety. Tehdy s kamarády zajel do areálu Poldi
v Kladně fotit to, co z Poldovky zbylo. Pochmurné prostředí se mu začalo líbit a začal
podobné objekty vyhledávat i jinde. Současně dokumentuje i nadále chátrající areály a série
fotografií se bude do budoucna rozrůstat podle toho, jak se budou tato místa měnit. Pro
výstavu v Galerii Čerťák vybral fotografie zejména z pražské Waltrovky, z lihovaru na
Smíchově, z nákladového nádraží v Praze na Žižkově z ČKD a dalších míst.
Na vernisáži zahraje Gadrew Way. Výstava bude otevřena do čtvrtka 10. dubna 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.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
1.+2.2.2014
8.+9.2.2014
15.+16.2.2014
22.+23.2.2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Neučil Miloslav
Cerhovice 175
MUDr. Neužilová Jarmila
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Očenášková Jitka
Beroun, Talichova 825
MUDr. Veselá Marie
Hudlice 64

Telefon
311 577 559
311 572 135
311 624 375
311 697 659

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V únoru 2014 bude v Zahradnictví Tmaň otevřeno od úterý do pátku od 10,00 do
16,30 hodin, v sobotu, v neděli a v pondělí bude zavřeno.
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 .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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Významná výročí v historii tmaňského hokeje připadající na letošní rok
Ti dříve narození tmaňáci byli očitými svědky, ti mladší to znají již jen z jejich vyprávění – o
jakou událost se jedná? No přece o slávu tmaňského ledního hokeje. V letošním roce
uplyne šedesát let od okamžiku, co se začala psát tmanská hokejová historie.
Průkopníci ledního hokeje – Josef Frajer, který se přistěhoval ze Suchomast, Miloslav
Procházka z Bykoše a Antonín Tróbl, který se do obce přiženil, svolali dne 1. prosince 1954
do pohostinství jednoty ve Tmani schůzi, která měla jediný bod programu – založení sekce
ledního hokeje. Na této schůzi byli přítomni tito zakládající členové: Antonín Krejčí, František
Procházka, Jaromír Macourek, Zdeněk Špatenka, Miloslav Procházka, Antonín Tróbl, Jiří
Krejčí, Stanislav Mrkáček, Václav Veverka, Josef Frajer, Miroslav Ségl, Miroslav Kešner,
Bohumil Dousek, Josef Jankovský, Jiří Špaček, Jiří Cajthaml, Josef Chvojka, Ladislav
Staněk, Karel Piskáček, Josef Hanzlík, Karel Hora, Jiří Růžička, Václav Foltýn, Otakar
Grubner a Josef Homolka. Jednání schůze zahájil Antonín Krejčí jako vyhlédnutý a
jednohlasně zvolený předseda Sokola. Ve svém projevu pojednal o důležitosti tělesné
výchovy a sportu. Po čilé debatě přišlo k jednoznačnému souhlasu založení odboru ledního
hokeje pro zimní období a odboru kopané pro jarní, letní a podzimní období. Potom bylo
přikročeno k volbám, Antonín Tróbl byl zvolen předsedou obou sekcí, jeho zástupcem
Antonín Krejčí a jednatelem Bohumil Dousek. Antonín Tróbl a Antonín Krejčí se stali trenéry
obou sekcí. Ladislav Staněk a Karel Piskáček byli stanoveni k pokladnám. Kapitánem
hokejového mužstva byl jednohlasně zvolen Josef Frajer.
Lední hokej se hrával na přírodním kluzišti v zámeckém parku, zhruba tam, kde jsou dnes
tenisové kurty. Průběh okresního přeboru významně ovlivňovalo počasí, a pokud byly mírné
zimy (a ty byly většinou), tak se ne vždy podařilo odehrát celý ročník okresního přeboru
včetně odvetných zápasů. Situace se z tohoto úhlu pohledu zlepšila začátkem
sedmdesátých let, kdy byl v Berouně vybudován zimní stadion. To s sebou však na druhé
straně neslo vyšší finanční výdaje pro hokejové oddíly a hodně z nich tento „tlak“ nevydrželo
a postupně zanikly. Hokejové soutěže v okrese připravoval Okresní svaz hokeje.
Ve Tmani se vždy hrál dobrý hokej. Dnes si snad již ani nedovedeme představit, s čím vším
bylo z hlediska organizačního zabezpečení spojeno konání každého zápasu na tmaňském
kluzišti. Byl to nespočet hodin strávených nadšenci do hokeje večer a v noci před vlastním
zápasem při přípravě ledové plochy. Nejvíce potíží s sebou přinášely rozmary počasí. Jako
příklad můžeme uvést rok 1969, kde rozmary počasí narušily průběh bojů o body a možná
zabránily tomu, že Tmaň se nestala okresním přeborníkem v ledním hokeji, ale byla pouze
druhá díky zápasům, které nebylo možno odehrát, neboť hokejisté byli odkázání jenom na
přírodní led, jehož vytvoření však moudrá Matka Příroda v plánu neměla. A tak konečná
tabulka okresního přeboru v ledním hokeji v únoru před čtyřiceti pěti lety v roce 1969
vypadala nakonec takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nový Jáchymov
Tmaň
Cerhovice
Hudlice
Hostomice
Broumy
Tetín

11
9
10
12
10
9
10

9
8
6
5
4
2
0

0
0
1
0
2
1
0

2
1
3
7
4
6
10

65:28
33:13
33:20
51:41
33:27
25:36
11:87

18
16
13
10
10
5
0

Ze zjištěných výsledků hokejových zápasů uváděných v regionálním tisku vyplývá, že
na vrchol své výkonnosti se dostali hokejisté VČS Tmaň právě před čtyřiceti lety – 29.
ledna 1974, kdy se stali přeborníky okresu. Do okresního přeboru byla v tomto roce
zařazena tato mužstva dospělých: 1. Lokomotiva Zdice, 2. Spartak TOS Žebrák, 3. TJ
Praskolesy, 4. VČS Tmaň, 5. Nový Jáchymov, 6. Sokol Hudlice. Začínat se mělo 26.
prosince 1973, v neděli 6. ledna 1974 mělo být na programu již odvetné první kolo, ale
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nehrálo se … a tak došlo na Zimní stadion v Berouně, který byl zárukou, že se okresní
hokejová soutěž, sice jen jednokolovým systémem, přece jen dohraje, neboť počasí bylo
k hokejistům stále macešské. Dochované výsledky závěrečných utkání: Lokomotiva Zdice –
Tmaň 3:3, dne 29. ledna 1974 se hrálo poslední utkání okresního přeboru Tmaň – Spartak
TOS Žebrák 9:5. A tento výsledek současně znamenal, že přebornický titul se dostal do
Tmaně!
O celkovém vítězství Tmaně rozhodlo skóre, když i druhá Lokomotiva Zdice měla stejný
počet bodů! Vítězství Tmaně bylo však v okresním přeboru zasloužené. Vždyť jejich
hokejisté svým soupeřům nejvíce branek nastříleli a nejméně obdrželi! Sestupujícími byli
hokejisté z Praskoles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VČS Tmaň
Lokomotiva Zdice
Hudlice
Spartak TOS Žebrák
Nový Jáchymov
Praskolesy

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0

0
0
2
3
4
5

36:17
29:19
20:26
27:27
22:30
9:24

9
9
6
4
2
0

Po podzimu mají fotbalisté VČS Tmaň sedm bodů a poslední místo (2)
Fotbalisté okresních fotbalových soutěží prožívají zimní období, během kterého budou ladit
formu na druhou polovinu soutěží ročníku 2013 – 2014. Bude to období klidnější pro týmy ve
středu nebo v první polovině tabulky, naopak pro mužstva nacházející se po podzimu
v pásmu sestupu by to mělo být období alarmující je k vymýšlení strategie vedoucí
k záchraně. K té druhé skupině se bohužel řadí fotbalisté TJ VČS Tmaň, kteří ve III. A třídě
jsou po podzimu na posledním místě se ztrátou dvou bodu na týmy Mořiny, Libomyšle a
Svaté a šesti bodů na desátý Nižbor. Informační časopis OBZOR přináší pravidelně
podrobné informace o výsledcích tmaňských fotbalistů a v tomto trendu bude pokračovat i po
dobu zimní přestávky. Místo aktuálních fotbalových výsledků to však bude podrobný přehled
a statistické údaje podzimní části ročníku 2013 – 2014. Výsledky jednotlivých zápasů
tmaňských fotbalistů jsou doplněny o citaci průběhu zápasů, jak je ve svých úterních
vydáních uváděl Berounský deník. Tyto příspěvky nabízejí nejenom podrobnější údaje o
vlastním průběhu zápasů, ale i tmaňští příznivci našich hráčů si mohou porovnat obsah
těchto příspěvků s tím, co viděli nebo jak to hodnotili oni sami. V druhé části se podíváme
podrobněji na zbývajících sedm podzimních zápasů. Na závěr nahlédneme do tabulky
návštěvnosti nabízející rozdělení návštěvnosti všech mužstev III. A třídy při zápasech
v domácím prostředí a na hřištích soupeřů. Druhou tabulkou v této části bude nahlédnutí do
statistiky žlutých a červených karet fotbalistů TJ VČS Tmaň. (Statistické údaje byly převzaty
z webových stránek Okresního fotbalového svazu Beroun.)
•

III. A třída – ročník 2013 / 2014 – podzim 2013 (2)
Sobota 5. října 2013 – 10,15 hodin – 7. kolo – TJ VČS Tmaň – Nižbor B 5:2 (3:1),
branky: Červenka Jiří 2, Haas Radek, Smíšek Martin, Potěšil Dominik, rozhodčí zápasu
Šnajdr, žluté karty: Hora Martin, Foltýn Jan, 40 diváků. Další zápasy 7. kola: TJ Tetín –
TJ Čechie Nový Jáchymov 7:0, SK Cembrit Beroun-Závodí – Vysoký Újezd 4:2, FK Svatá
– TJ Baník Mořina 2:1, SK Hudlice – TJ Litavan Libomyšl 2:0, SK Chyňava – TJ Broumy
2:1, Lužce – FK Olympie Zdice B 2:1.
Berounský deník – úterý 8. října 2013: Tmaň se dočkala prvních bodů, neboť konečně
proměnila vytvořené brankové příležitosti. Hosté si chvílemi lépe rozuměli s míčem, ale
nebylo jim to nic platné. V 15. minutě přetažený centr napálil uvnitř šestnáctky volejem
Haas a míč se odrazil od obránce do sítě – 1:0. V 24. minutě se podařila pěkná střela ze
šestnácti metrů Smíškovi – 2:0. Když po dalších deseti minutách J. Červenka zakončil
kombinací do prázdné branky, bylo to hrozivých 3:0. Domácí pak ubrali na aktivitě a
soupeř snížil. Po obrátce již Tmaň nedovolila komplikace a Jiří Červenka poblíž penalty
zvýšil na 4:1. Po přestávce posílil rezervu hostů Kučera a uvedl se úspěšně provedeným
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•

•

•

•

trestným kopem – 4:2. Konečný stav stanovil po odraženém míči Potěšil. U vítězů se
dařilo v obraně Novému, trvalou formu prokazují Haas, Smíšek a Lukáš Fiala.
Neděle 13. října 2013 – 16,00 hodin – 8. kolo – TJ Broumy – TJ VČS Tmaň 5:2 (2:0)
branky: Fiala Miroslav ml. 2, rozhodčí zápasu Krupa, žluté karty: Nový Stanislav, Smíšek
Martin, Fišer Ladislav, 80 diváků. Další zápasy 8. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – FK
Olympie Zdice B 3:3, Nižbor B – Lužce 6:4, SK Chyňava – TJ Litavan Libomyšl 5:2, TJ
Baník Mořina – SK Hudlice 1:4, Vysoký Újezd – FK Svatá 6:1, TJ Tetín – SK Cembrit
Beroun-Závodí 4:3.
Berounský deník, úterý 15. října 2013: Na těžkém terénu se Tmaň opět představila
v dobém světle, chtěla hrát fotbal. V 30. minutě rychlý protiútok domácích individuálním
uměním zakončil Novák – 1:0. Poté se po chybě obrany dostal k míči Kraus a technickou
střelou zvýšil. Nový brankář Tmaně Mucha dlouho v brance nevydržel, neboť se zranil a
nahradil jej K. Piskáček. Toho brzy pokořil střelou z hranice šestnáctky Lacina. Mezi dvě
akce jako přes kopírák v podání M. Fialy, který unikl z křídelního prostoru a snižoval stav,
se vešel proměněním penalty Novák. Poslední gól propadl do sítě po záhadných tečích.
Sobota 19. října 2013 – 10,15 hodin – 9. kolo – TJ VČS Tmaň – TJ Litavan Libomyšl
4:1 (1:1), branky: Smíšek Martin 2, Fišer Ladislav, Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Pos, 50
diváků. Další zápasy 9. kola: SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Čechie Nový Jáchymov
4:1, FK Svatá – TJ Tetín 1:9, SK Hudlice – Vysoký Újezd 4:1, SK Chyňava – TJ Baník
Mořina 1:1, Lužce – TJ Broumy 3:0, FK Olympie Zdice B – Nižbor B 1:1.
Berounský deník, úterý 22. října 2013: I když Tmaň postrádala pět hráčů ze základního
kádru, byla jasně lepším týmem. V 12. minutě pohlednou akci uklidnil mužstvo Fišer, jenž
pronikl v křídelním prostoru přes dva protihráče a technickou střelou zajistil vedení. Další
šance Smíšek a Fišer neproměnili. Pak přišel výpadek Tmaně, který Libomyšl trestala
v 33. minutě po rohovém kopu s přispěním teče, po níž se trefil Kožúrik. Domáci měli
štěstí, že se brankář K. Piskáček nenechal přelstít při sólu D. Mackoviče. Poté se již hra
odvíjela v režii Tmaně. V 55. minutě zatáhl akci Fišer, předložil na penaltu Smíškovi a ten
k tyči – 2:1. V 68. minutě J. Červenka na polovině vybojoval míč a kolmicí vysunul
Smíška, jenž podél vybíhajícího Dvořáka skóroval – 3:1. V samotném závěru Sulík vtipně
přehodil strážce branky a potvrdil důležitou výhru, která znamenala po devíti kolech
odpoutání jeho týmu z poslední příčky.
Neděle 27. října 2013 – 14,30 hodin – 10. kolo – TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň 1:1
(0:0), branka: Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Chvátal, žluté karty: Foltýn Jan, Helebrant
Lukáš, červená karta: Fiala Lukáš, 80 diváků. Další zápasy 10. kola: TJ Čechie Nový
Jáchymov – Nižbor B 5:1, TJ Broumy – FK Olympie Zdice B 0:1, TJ Litavan Libomyšl –
Lužce 1:5, Vysoký Újezd – SK Chyňava 0:1, TJ Tetín – SK Hudlice 0:3, SK Cembrit
Beroun-Závodí – FK Svatá 6:3.
Sobota 2. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 11. kolo – TJ VČS Tmaň – Vysoký Újezd 1:8
(1:2), jediný úspěch Tmaně zaznamenal Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Závora, žlutá
karta: Fiala Miroslav mladší, 50 diváků. Další zápasy 11. kola: FK Svatá – TJ Čechie
Nový Jáchymov 0:7, SK Hudlice – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:1, SK Chyňava – TJ
Tetín 0:5, Lužce – TJ Baník Mořina 5:1, FK Olympie Zdice B – Libomyšl 3:2, Nižbor B –
TJ Broumy 3:1.
Berounský deník, úterý 5. listopadu 2013: Dosavadní průběh sezóny nasvědčuje, že
Pavel Havlíček jako nový trenér Vysokého Újezdu vtiskl týmu systém, našel
nejoptimálnější složení sestavy, takže produkují hodně útočný styl. Ve 4. minutě Hnátek
našel Šímu, který z 9 metrů nechytatelnou střelou otevřel skóre. Poté jedovatou střelu
Kaila z 12 metrů vyrazil Piskáček. V 19. minutě při trestném kopu Fišera z 18 metrů
zazvonila tyč hostující branky. V 35. minutě po kombinační akci po ose Svárovský, Šíma
zakončil technickou střelou Baka – 0:2. V 45. minutě pronikl Fišer a zpětnou přihrávku
Červenka minul, ale Sulík z metru napnul síť – 1:2. Veškerou snahu Tmaně o zvrat utnula
50. minuta, kdy střílený rohový kop Severina brankář Piskáček neudržel a Hnátek z 5
metrů snadno – 1:3. V 57. minutě po standardce poslal odražený míč Trojan z 28 metrů
pěkně k tyči – 1:4. Tmaň přestala poctivě bránit a snažila se o bezhlavé útočení, které
soupeř trestal. V 67. minutě se Kail neprosadil proti brankáři, jenže Hnátek měl správný
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výběr místa a z 8 metrů do prázdné branky – 1:5. Ukázkou jednoduchosti a přímočarosti
byla 73. minuta, kdy přetažený centr do volného prostoru využil Hnátek ke zkompletování
hattricku. Po chvíli nachytal Baka z 35 metrů nepozorného brankáře – 1:7. Přesto Kamil
Piskáček zabránil ještě třem gólovým příležitostem, zejména Kail neměl střelecký den.
Brankový příděl završila 86. minuta, kdy po nevídaném ostřelování branky se míč dostal
ke Svárovskému, jenž z 20 metrů s tečí pečetil stav. U poražených zejména do poločasu
hrál dobře Fišer. Vítězové spoléhali na kvalitní středovou dvojici Šíma a Baka. V dobrých
výkonech pokračoval i Sloup a Barták.
Sobota 9. listopadu 2013 – 14,00 hodin – 12. kolo – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň 4:0 (3:0),
rozhodčí zápasu Veverka, červená karta: Haas Radek, 60 diváků. Další zápasy 12. kola:
TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Broumy 2:1, TJ Litavan Libomyšl – Nižbor B 3:1, TJ
Baník Mořina – FK Olympie Zdice B 0:0, Vysoký Újezd – Lužce 3:1, SK Cembrit BerounZávodí – SK Chyňava 1:6, FK Svatá – SK Hudlice 2:6.
Berounský deník, úterý 12. listopadu 2013: V úvodu byla překvapivě aktivnější Tmaň,
jenže v 11. minutě vystřelil z 20 metrů Šimáček, brankář vyrazil před sebe a dobíhající
Krtek neměl těžkou úlohu a ze 3 metrů dorazil na 1:0. Poté zakončení Kaňky ze 7 metrů
obětavě zblokoval Hora. V 28. minutě uvolnil M. Fiala spoluhráče Potěšila, včasným
vyběhnutím a pádem pod nohy zabránil vyrovnání Burian. Důležitý moment přišel v 31.
minutě, kdy sólový únik Hejny zastavil dost nešťastně zákrokem zezadu Haas a uviděl
červenou kartu. Trest přišel vzápětí, v 33. minutě se v šestnáctce odrážel několikrát míč,
až jej Krtek nasměroval k brance a ze 4 metrů Kaňka chytře poslal za záda brankáře –
2:0. V 42. minutě se odhodlal ke střele ze 14 metrů Hejna, míč s tečí soupeře zaplaval –
3:0. Hosté i za nepříznivého stavu bojovali, Tetín se vybíjel v sólech, úroveň hry šla dolů.
Vzruch přinesla 67. minuta, po rohu Kaňky hlavičkoval Švéda do břevna. Poté v pádu
brankář Sulík zmařil šanci Dobříšana. V 79. minutě vytáhl Bláha brankáře ze svatyně,
nezištně přihrál Pospíchalovi, který z 6 metrů minul. Hosté zahrozili v 83. minutě, centr
Smíška v pádu Fišer dopravil z malého vápna nad břevno. V téže minutě si na dlouhý
pas Langhanse naběhl Mikó a nečekanou střelou z 12 metrů do šibenice pečetil
výsledek. U poražených obětavě nastoupil do branky hráč z pole Sulík, nejlepším hráčem
byl Hora. U vítězů Pospíchal svým výkonem vnesl potřebný klid do hry zadních řad,
dařilo se Krtkovi.
Sobota 16. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 13. kolo – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí 1:7 (1:3), jediný úspěch Tmaně zaznamenal Fišer, rozhodčí zápasu
Špicl J., žlutá karta: Fiala Miroslav mladší, Večeřa Jakub, červená karta: Smíšek Martin,
50 diváků. Další zápasy 13. kola: SK Hudlice – TJ Čechie Nový Jáchymov 1:4, SK
Chyňava – FK Svatá 5:0, Lužce – TJ Tetín 4:0, FK Olympie Zdice B – Vysoký Újezd 1:1,
Nižbor B – TJ Baník Mořina 3:3, TJ Broumy – TJ Litavan Libomyšl 7:2.
Berounský deník, úterý 19. listopadu 2013: Poslední celek tabulky dlouho držel krok
s papírovým favoritem a místy byl i fotbalovější. V 5. minutě zakončoval Fišer z 25 metrů
bombou k tyči, brankář Exner mladší se vyznamenal. Po chvíli D. Novotný a Čížek vyslali
ze 4 metrů tak slabé střely, že brankář Hrubý je vykopl nohama. Další střela domácího
Fišera nadělala brankáři starosti a v jasné šanci Sulík dorážel mimo. Bídná hra hostů
vyvrcholila v 17. minutě, kdy standardku z 19 metrů z úhlu zatočil perfektně k opačné tyči
Fišer – 1:0. V 20. minutě dlouhý pas Celiny z půlky nadvakrát zblízka dorážel Hampl –
1:1. Po minutě se v sólu ukvapil Sládek a z 9 metrů málem propálil brankáře. V 30.
minutě Schýbal přenesl hru na Sládka, jeho zpětnou přihrávku z 6 metrů zkušeně dal
Ličík – 1:2. Berounští se postupně prosazovali, dva trestné kopy Čížka poblíž šestnáctky
zastavilo vždy břevno. Na opačné straně se břevno zatřáslo po zakončení Smíška. V 41.
minutě D. Novotný vysunul Čížka a ten z úhlu zvýšil – 1:3. Po obrátce se dlouho nic
nedělo, až v 60. minutě přesný centr Ličíka našel hlavu Hampla – 1:4. Po dvou minutách
se zrodila pohledná kombinace po ose Sládek, Beňo a z voleje se trefil Čížek – 1:5. Hned
po rozehrávce si neodpustil nevhodnou poznámku vůči rozhodčímu Smíšek a spatřil
červenou kartu. V 73. minutě poslal Kovár do uličky Beňovi, který se proti brankáři
proměnil na 1:6. Domáci odpověděli střelou Helebranta do tyče. V 88. minutě
zakombinovali Beňo a Ličík, rozběhlý Sládek technickou střelou pečetil stav. Zajímavým
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faktorem byla skutečnost, že Cembrit postavil úplně jinou obrannou čtveřici, než při
debaklu s Chyňavou a obstála. Větší starosti má Tmaň s postem brankáře, mezi tyčemi
se pravidelně střídají hráči z pole, a to je na pováženou.
Statistika – Diváci doma / venku / celkem
oddíl

doma

venku

celkem

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

480
760
1145
520
260
390
430
410
730
580
580
260
470
230

680
380
930
360
460
450
430
380
690
420
470
690
410
495

1160
1140
2075
880
720
840
860
790
1420
1000
1050
950
880
725

Statistika – Obdržené karty
jméno

žlutá karta

červená karta

Červenka Jiří
Fiala Lukáš
Fiala Miroslav mladší
Fišer Ladislav
Foltýn Jan
Haas Radek
Helebrant Lukáš
Hora Martin
Hrubý Lukáš
Nový Stanislav
Piskáček Kamil
Potěšil Dominik
Smíšek Martin
Sulík Jakub
Večeřa Jakub

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

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

P. S. V březnovém vydání Obzoru se již vrátíme do reality a budeme se věnovat rozpisu
zápasů VČS Tmaň v jarní části III. A třídy, jež bude doplněn tabulkami po podzimní části
soutěže. Věřme, že se tmaňští fotbalisté věnovali během zimní přestávky důkladné přípravě
na jaro a že se tedy budeme moci těšit z jejich strany v převážné většině na dobré výsledky
a s nimi i na optimistické zprávy z průběhu záchranářských prací.
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