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XII. tmaňský dobročinný ples se vydařil!
V sobotu 22. března 2014 proběhla v Kulturním domě ve Tmani asi nejvýznamnější
společenská událost v naší obci – tradiční dobročinný ples, letos již dvanáctý.
Všechny účastníky opět s úsměvem vítali představitelé Obecního úřadu a Základní a
Mateřské školy ve Tmani společně s ostatními pořadateli, kteří se snažili ples všem
účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Sál se začal brzy plnit usměvavými tvářemi všech
věkových kategorií. Každý si jistě našel u vkusně připravených stolů místo v blízkosti svých
přátel. Velké množství účastníků plesu, kteří zaplnili i přístavbu kulturního domu, pořadatele
velmi potěšilo. V úvodu již tradičně vystoupily tanečnice z tanečního centra RAK Beroun.
Tentokrát nás účastnice mistrovství světa potěšily skvělým premiérovým baletním
vystoupením s názvem STROJEK. K poslechu a tanci nám hrála již tradičně hudební
skupina Boys Band V.H. A opět dokázala zvednout ze židle téměř každého tanečníka či
tanečnici, takže zábava na parketu byla opravdu skvělá. O příjemná překvapení zde nebyla
nouze a jedním z nich bylo i výborné předtančení svěřenců Tanečního klubu Romany
Chvátalové s ukázkami latinsko-amerických tanců. Zásluhou sponzorů, kteří věnovali velmi
hodnotné ceny, byla letos mimořádně očekávanou částí plesu také opravdu bohatá tombola.
Po jejím vyhlášení nejeden z návštěvníků plesu doufal, že číslo kýžené výhry bude právě v
jeho obálce. Dobrá zábava probíhala několik hodin. Lidé se radovali na tanečním parketu, při
posezení s přáteli i ze svých výher.

Poděkování Základní školy a Mateřské školy Tmaň
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem organizacím i jednotlivcům, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci XII. tmaňského dobročinného plesu. Letošní ročník řadím k těm nejvíce
úspěšným. Nejen pro skvělou atmosféru, o kterou se postarali všichni návštěvníci plesu, ale
také pro zapojení mnohem většího počtu sponzorů, než tomu bylo v minulosti. Nemohu zde
jmenovat všechny přispívatele, protože by to byl velice dlouhý seznam, ale dovolte mi,
abych jmenovitě uvedla ty subjekty a osoby, které nám věnovaly nejhodnotnější věcné a
peněžní dary. Jsou jimi firma BEKO Praha, Myslivecké sdružení Hora Tmaň, VáČS Tmaň,
VlČS Tmaň, Petr Kešner, Petr Krejčí, Daniel Bielich, Josef Sakáč, Antonín Plátěnka, TJ
VČS Tmaň-oddíl kopané, Lahůdky Apolonia Tmaň, Jaroslav Šimek-Zahradnictví Tmaň,
Jednota Hořovice, Dana Nesvadbová, firma Condor – Pavel Šmic. Jim i dalším drobným
sponzorům a účastníkům plesu děkuji jménem všech dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ
Tmaň za zisk 56 913,- Kč, který bude věnován naší škole na pořízení pomůcek pro
děti ze školy, mateřinky i školní družiny. Poděkování patří rovněž tanečníkům Tanečního
centra R.A.K. Beroun, kteří každoročně věnují své vystoupení škole jako sponzorský dar, a
Tanečního klubu Romany Chvátalové. Zvláštní poděkování patří také paní Haně Laňové a
panu Josefu Sakáčovi, na kterých byla největší část odpovědnosti za přípravu a realizaci
plesu. Děkuji jim za odvedenou práci. Věřím, že se nám všem, kteří jsme na školní ples
zavítali, líbil do té míry, abychom na něj rádi vzpomínali a těšili se na jeho příští ročník.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

OBZOR slaví 40. narozeniny!
Jak ten čas letí! Před čtyřiceti lety v dubnu 1974 dostali čtenáři do rukou první číslo
tmaňského informačního časopisu OBZOR. Vydávání časopisu OBZOR má tři důležité
etapy:
• I. etapa je období od dubna 1974 do října 1976. Myšlenka vydávat ve Tmani časopis
vznikla ve volebním období 1972 – 1976 za předsedy místního národního výboru
Bohumila Kratochvíla. Od samého počátku plnil OBZOR záměr, se kterým byl povolán do
života – být platným pomocníkem a informátorem všem občanům, kteří mají zájem o dění
v obci. Tento záměr byl v prvním čísle OBZORU definován takto:
Rada MNV ve Tmani se rozhodla k vydávání místního časopisu OBZOR. Tento časopis
držíte dnes poprvé v rukou a budete mít možnost pravidelně každý měsíc si v něm
předčítat a seznamovat se s plány MNV a jeho komisí. Věříme tomu, že bude platným
pomocníkem a informátorem nám všem, kteří máme zájem o dění v obci a zlepšování
svého životního prostředí. Žádáme všechny organizace, aby plně využívaly našeho
časopisu k informovanosti občanů a zprávám o své práci. Připomínky či náměty
podávejte na MNV ve Tmani vždy do 20. dne v měsíci. Těšíme se na dobrou spolupráci a
usilujme společně o dobrou úroveň tohoto časopisu.
Přiznejme si, že tato slova – zaměníme-li místní národní výbor za obecní úřad –
neztratila nic na své aktuálnosti ani v dnešní době.
Vydávání bylo poprvé přerušeno současně se skončením tohoto volebního období.
• II. etapa byla zahájena v červnu 1992, kdy se tehdejší obecní zastupitelstvo vedené
prvním starostou obce v novodobé historii Stanislavem Duchoněm rozhodlo obnovit
vydávání tohoto periodika, aby mohlo pravidelně informovat občany o své práci a
připravovaných akcích. Významný zlom v existenci časopisu nastal v roce 1995, kdy se i
na jeho stránkách začaly presentovat odlišné názory na budoucnost Tmaně a OBZOR se
stal zrcadlem konfliktů v obci v souvislosti s plánovanou výstavbou Nové Králodvorské
cementárny v katastru Tmaně. Toto období trvalo do ledna 1998, kdy obecní
zastupitelstvo vedené starostkou obce Annou Keprovou vydalo poslední číslo časopisu a
rozhodlo o přerušení jeho vydávání.
• Tato první dvě období vydávání OBZORU jsou úzce spjata se jménem Františka Zacha
(*1929 – † 2010), který byl v tomto období jeho redaktorem. Jeho celoživotním zájmem
byla historie Tmaně. Napsal nespočet článků na toto téma, které obohatily obsah
časopisu. Odkaz na jeho studie věnované historii zemědělství ve Tmani, historii kostela
sv. Jiří nebo pobytům Mikoláše Alše na tmaňském zámku v rodině Noltschových
najdeme v pracích renomovaných regionálních historiků. Pod vedením Františka Zacha
byla vydána během výše uvedených dvou období celkem 103 čísla OBZORU.
• III. etapa života našeho OBZORU se začala psát v lednu 1999 obnovením jeho vydávání
po komunálních volbách v listopadu 1998, po kterých se starostou obce stal Antonín
Plátěnka. Tím došlo k naplnění jednoho z předvolebních předsevzetí zakotvených do
volebního programu, s nímž šlo do komunálních voleb vítězné Sdružení nezávislých
kandidátů pod názvem „Šance pro Tmaň“.
Vydávání OBZORU od ledna 1999 má na starosti kolektiv vedený Jaroslavem Horáčkem,
jehož složení se mění pouze tak, jak se časem mění funkcionáři na radnici nebo úřednice
na Obecním úřadu ve Tmani. Převedeno do řeči statistických čísel, má tento redakční
kolektiv za sebou patnáct let nepřetržité práce – letošní rok je v pořadí již šestnáctým, a
na svém kontě 186 čísel OBZORU vydaných za toto období.
Popřejme našemu OBZORU u příležitosti jeho 40. narozenin, aby i v dalších letech
přinášel na svých stránkách mnoho přitažlivých námětů a aby byl tiskovinou, která
čtivou formou bude seznamovat občany Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků
se životem v obci. Pro úplnost je třeba dodat, že termín tiskovina již není od jisté doby
zcela přesný výraz pro každé číslo OBZORU. S ohledem na vývoj v používání internetu
a elektronické komunikace, najdeme každé nové číslo OBZORU i na webových
stránkách obce Tmaň.
Václav Macourek, starosta obce
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Lejškov
V prvním čísle OBZORU byl příspěvek Františka Zacha o vrchu Lejškově, který tím zahájil
sérii článků o historii naší obce, jimiž si získal srdce svých čtenářů. Připomeneme si jej i po
čtyřiceti letech s tím, že poprvé od té doby přinášíme tento text včetně notového záznamu
písně Tmaňská, jejíž hudbu složil a text napsal Antonín Otčenášek, zápis a úpravu provedl
Josef Kokeš – přesně tak, jako tomu bylo v prvním čísle OBZORU.
Zápis v obecní kronice: V Lejškově scházíval se lid v dobách pobělohorských tajně
k bohoslužbám. Obyvatelstvo zdejší přidržující se víry Husovy, ubírávalo se v době noční do
Lejškova ku svým pobožnostem. I lid z dalekého okolí naslouchal zde výkladům svých kněží.
Zástupy věřících scházívaly se zde do roku 1626, kdy rozehnány byly vojáky Jana Kavky
z Říčan, který mandátem Ferdinanda IX. byl povřen prováděním katolické reformace.
Tolik zápis v obecní kronice. Jak to tehdy doopravdy bylo? Co nám prozrazují dochované
písemnosti z roku 1683 „Kopiáře“ z archivu zbirožského?
Vrchu, jehož holá strana je obrácena k Borku a Suchomastům, říkají tamní obyvatelé
Lejškov, tmaňští jej nazývají Hora. Severní strana ke Tmani je zalesněná. Vlastní vrch
Lejškov je pokračováním táhlého kopce, odděleného cestou z Málkova do Tmaně a Lounína.
Spisovatel Schaller ve svém německém popisu berounského kraje z roku 1788 uvádí, že na
„holém temeni hory jsou v kameni zřetelně k rozeznání otisky nohou lidí mladých i starých,
koňských kopyt a kravských a ovčích paznehtů“. Byly to patrně dolíky ve vápencové skále,
vyhloubené účinkem dešťové vody. Vápencový lom, který se zde nacházel, byl zdrojem
příjmů i sporů.
Před třicetiletou válkou náležel tento vrch ke „zboží točnickému“, teprve v letech 1620 je
v držení tmaňského panství, statku pána z Greifenfelsu. Na příkaz královské koruny české
došlo roku 1683 k šetření, komu tento vrch patří. Hejtman spojeného královského panství
Zbiroh – Králův Dvůr – Točník, de Bois, který byl tímto šetřením pověřen, píše ve své zprávě,
že ono „mezování“ (ve prospěch Tmaně) bylo provedeno již 15. 6. 1653 tehdejším
hejtmanem Kolencem a že „autentický exemplář“ se nalézá ve zbirožském archivu. Dále
poznamenává, že vrch byl pravděpodobně odcizen.
Své tvrzení dokládal výpovědí otce majitele nynějšího panství ve Tmani, že vrch je zastaven
za 300 zl., a může být kdykoliv vyplacen. Lidé v Chodouni tvrdili hejtmanovi, že od svých
zemřelých předků slýchávali „jako by vzetím nějakého ječmene, něco podobného se s ním
stalo“. Dva sousedé ze Zdic jej ujišťovali, že vrch se dříve jmenoval Svobodný. Rychtář
z Lounína, který se odvolával na staré předky, tvrdil, že vrch se nazýval nejen Svobodný, ale
i Císařský a že na tomto vrchu lounínští nejen „pásali svobodně své dobytky, ale i dříví odtud
bráti mohli“. Jiný důkaz toho, že sporný vrch nepatřil ke Tmani, uváděl hejtman i to, že
obyvatelé Chodouně prý od nepaměti z něho svobodně lámali kámen a prodávali pálené
vápno, „ješto kdyby týž vrch vlastní Tmaňský byl, muselo by o takové štědrosti se
pochybovati“.
Hejtman však měl ještě jeden důkaz toho, že Lejškov patřil k Točníku, a to velmi vážný a
charakterizoval tehdejší náboženské poměry v této krajině. V roce 1626 „když jak sprostý lid
mluvil, přehánění víry bylo“, usadil se na tomto vrchu pracant a shromážděnému lidu pod
hrušní kázal a podával podobojí. Lid k pobožnostem svolávali se střelbou z ručnic.
Neopatrností jednoho střelce byla zabita žena. Následující neděli, když se opět sešlo mnoho
lidí i z dalekého okolí, „hejtman zbirožský s oficíry, fořtmistrem a s fořtknechty na ten lid
zbraní vpadli, jej rozehnali, kněze ale nedostali a od chasy mnoho zvláště ženských osob
z šatů obráceno a slečeno“.
Hejtman proto usuzoval, že tento vrch mohl náležet jedině Točníku, protože na cizí majetek a
pozemek s ozbrojenci by si zbirožský hejtman nikdy nedovolil vkročit a rozhánět lidi. Tato
hejtmanská zpráva mimo jiné uvádí i to, že „vrch Lejškov je dobrým kamenem vápenným
veskrz u velké hojnosti naplněn a lesem chvojovým obrostlý. Velikost pak šacuje se plus
minus do jednoho tisíce provazců“.
Jenom na vysvětlenou. Provazec byla historická délková míra, která se používala v českých
zemích – v roce 1268 1 provazec = 25,28645 m, v roce 1764 1 provazec = 30,81786 m,
která se používala i jako míra plošná – v roce 1268 1 čtvereční provazec = 639,4047 m2.
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Vápenec se na vrchu Lejškově těžil do nedávné doby. Povozníci jej odváželi koňskými
potahy do Zdické vápenice založené roku 1909. Ta později přešla do majetku Škodových
závodů. Tento závod postavil na přepravu vápence na tehdejší dobu moderní lanovku
z Lejškova do Zdic. Po znárodnění přešla těžba vápence pod národní podnik Radotínské
cementárny.
Objevením velkých zásob vápence v blízkosti Koněpruských jeskyní vyvstal vládní úkol
vybudovat v tomto prostoru závod se stoletou kapacitou. Byly postaveny i moderní pece na
pálení vápna a železniční vlečka do Berouna. K zastavení těžby na Lejškově došlo v roce
1956.
Opuštěné vápencové lomy na tomto vrchu mají pěknou polohu a malebný vzhled divoké
přírody. Díky tomu, že po ukončení těžby zůstaly otevřené, staly se domácí lokalitou pro
specifické druhy teplomilných rostlin a živočichů, které se jinde běžně příliš nevyskytují.
V jedné z opuštěných štol našla své útočiště také kolonie netopýrů. Na svazích Lejškova se
stepními porosty se díky jeho prostředí můžete cítit jako na místě z jiných krajin. Nejvyšší
vrch tmaňského okolí má překrásnou vyhlídku do kraje.
Doplňme článek Františka Zacha o geologickou charakteristiku Lejškova:
Staré lomy na výšině Lejškov odkrývají nižší polohy lochkovského souvrství (spodní devon),
a to ve spodní části ve facii radotínských vápenců, ve vyšší části ve facii kotýzských
vápenců. Radotínské vápence poskytly v nižším lomu (tunelu) významnou, zejména
dendroidovou a graptolitovou faunu, která lokalitu mezinárodně proslavila (nejbohatší
dendroidová fauna spodního devonu v Evropě), z týchž poloh pochází i holotyp graptolita
Monograptus uniformis, podle jehož nástupu je světově vedena hranice silur - devon. Vyšší
části odkryvu je typickým příkladem vertikálního faciálního přechodu z radotínských do
kotýzských vápenců. Ve východní části výšiny jsou odkryty i nejvyšší polohy přídolského
souvrství s faunou. Jedná se o význačnou paleontologickou lokalitu, kterou je třeba chránit
před zavezením a případnými neuváženými rekultivacemi.
Stavba lanovky ze Zdic na Lejškov
Navažme na obsah předcházejícího příspěvku o vrchu Lejškov a přibližme si okolnosti kolem
stavby lanovky ze Zdic na Lejškov, jak se nám zachovaly v tehdejším tisku. Článek na toto
téma najdeme na stránkách regionálního časopisu Československé strany socialistické Stráž
Podbrdska v jeho 14. čísle, které vyšlo 4. dubna 1925 a nesl titulek Komunista a velkokapitál.
Jak zásadním a nekompromisním komunistou jest občan Štětka, charakterizuje nejlépe jeho
počínání při projektu lanové dráhy Škodových závodů ze Zdic do Málkov – Lejškova přes
katastr chodouňský. Aby se pánům ředitelům ze Škodovky zalíbil a tím snad aby jeho tužba
po kariéře byla těmito splněna, daroval Škodovce obecní pozemky, potřebné k postavení
lanové dráhy, zdarma. Ale nejen to, on také dělal korteše Škodovce a s použitím svého
starostenského vlivu pokusil se působit na soukromé zájemníky, aby rovněž dali své
pozemečky zdarma, nanejvýš ale, aby za 10 haléřů ročně pronajali Škodovce 1 čtvereční
metr. Aby toto své podlízání velkokapitálu skryl, uchýlil se k šalebnému tvrzení, že
předchůdce dal témuž podniku, ovšem tehdy v rukou jiného držitele, tytéž pozemky a pro
tentýž účel zdarma. Myslil si: Poházím blátem svého předchůdce a pěkně si u Śkodovky
šplhnu ve svůj prospěch. Když tvrdil starosta Štětka obecnímu zastupitelstvu i radě, že
pozemky tyto musí se dát v důsledku starých protokolů ze 14. a 16. roku zdarma, každý
v jeho slovo jakožto ve slovo chodouňského spasitele bezpodmínečně věřil a jeho pravost
nezkoumal. Kdyby někdo z členů obecního zastupitelstva ho byl ale požádal o to, aby
protokoly ony předložil, tu snad by studem nad drzým lhaním se přece začervenal, neboť
protokol obecního zastupitelstva ze dne 13. května 1924 zavazuje dřívější majitelku
vápenice, firma Wedel a spol., nejen k nájemnému z nepotřebných pozemků, ale i opatřením
ochranným i pro budoucnost, o jakých se samoděržavému vládci Chodouně ani nezdálo,
když se na oko proti Škodovce stavěl. Ale nejen tyto podmínky, nýbrž i výlohy s právním
zastoupením obce zavázala se firma Wedel obci nahradit, vedle veškerých právních porad
v této věci. Podle protokolu ze dne 29. VI. 1924 jest konstatováno, že firma Wedel veškeré
podmínky obce bez výhrady se zavazuje plnit. V protokolu ze dne 8. prosince 1916 je
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konstatováno, že firma Wedel a spol. žádá za prodloužení sjednaných podmínek, tedy i
nájemného a odškodného obci. Protokoly z tehdejší doby by mohly sloužit za vzor chytřejším
a vzdělanějším lidem nežli jest pan Štětka, jako vzorný obraz demokratického jednání
v obecním zastupitelstvu. Tomu ale ovšem říká chodouňský mesiáš tři košíky hnoje,
poněvadž pro svoji kariéru se nerozpakuje nejen vyházet obecní jmění velkokapitálu
zadarmo, ale ani osobního na cti utrhání a zesměšňování, aby jen svým věrným zdál se být
tím nejlepším, jak si jen dlužno přát. Ovšem, on se nejlepším pouze být zdá. A zdání často
klame. V jeho případě ale klame zcela určitě a jistě. Odvolává-li se občan Štětka na to, že
jeho předchůdci již obecní jmění zašantročili, vědomě mluví nepravdu a kromě toho nesnažil
se ani, i kdyby bylo tak, aby Škodovy závody jako zástupci firmy Wedel a spol. eventuálně
způsobenou křivdu napravily. Jako nekompromisní komunista našel šalebnou a nepravdivou
cestu k úsluze pánům, v té bláhové naději, že jeho touha po kariéře bude snad zde splněna
odměnou za to, že snažil se to chudé jměníčko obecní a ty chudé chalupníky připravit o
zasloužený peníz a té Škodovce dopomoci zadarmo k levnému dopravnímu prostředku. Že
jest komunismus v Chodouni ve službách velkokapitálu, je jasné. Zato ale třeste se vy,
drobní držitelé usedlostí a živností. Vám se bude zabírat, vám se hrdlo přišlápne, že dechu
nepopadnete. Vy, drobní poplatníci, vy zaplatíte kariéru svého bývalého starosty na
přirážkách, za zašantročené obecní kmenové jmění. Poděkujte ale přece komunistům za
jejich papírový radikalismus: Odesláním resoluce o svaljavském krveprolití dali příležitost
k jmenování správní komise, která tuto chybu šplhavcovu napravila a se Škodovkou slušnou
náhradu sjednala! A proto se nedivte, že komunisté členům správní komise nemohou přijít
na jméno. Vždyť v ní zasedali podle komunistů jen „samí zlodějové, bankrotáři atd.“ a přece
mají dokázaně smysl pro potřeby obce, neboť zachránili to, co komunista – štrébr a patolízal
ve prospěch své kariéry zanedbal.
Kdo byl Josef Štětka?
Hlavním osobou minulého příspěvku je chodouňský rodák Josef Štětka. Dnes už jeho jméno
málokomu co řekne, nabízíme proto našim čtenářům několik životopisných údajů. Štětka
Josef byl komunistický politik a poslanec. Narodil se 13. 1. 1885 v Chodouni, zemřel v Praze
24. 10. 1963. Vyučil se slévačem v Králodvorských železárnách, kde již ve svých patnácti
letech organizoval stávku učňů. Krátce pracoval v korkárně Union ve Zdicích. Pro
organizování 1. máje v r. 1903 byl z práce propuštěn. Od roku 1906 člen sociální
demokracie, v roce 1921 zakládající člen Komunistické strany Československa (KSČ).
Zakladatel osvětového spolku Dělnický ochotník v Chodouni, v letech 1919-1924 a 19291932 starosta obce. V roce 1928 byl krajským tajemníkem KSČ v Kladně, od roku 1929
předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. V roce 1935 uprchl z parlamentu před
zatčením pro velezradu, přesto strávil devět měsíců v pankrácké věznici. V letech 1925-1938
poslanec Národního shromáždění za KSČ a tajemník poslaneckého klubu. V roce 1939
emigroval do Sovětského svazu, kde vstoupil do Svobodovy armády a pomáhal při
osvobozování republiky. V letech 1945-1960 poslanec Národního shromáždění, v letech
1946-1962 předseda ústřední revizní komise Ústředního výboru KSČ.
Ulice v Chaloupkách
K severní stráni Lejškova patří na ní rozkládající se tmaňské Chaloupky, které protínají dvě
ulice – ulice prof. Antonína Krbce a ulice Serožena Gregoryho. Na rozdíl od ulic ve Tmani,
která nosí buď jména vycházející z místních názvů částí obce (Na Boru, K Lounínu) nebo
všeobecných pojmenování (ulice Budovatelů, Přátelství, Míru, Revoluční), tyto dvě ulice
nesou jména po osobnostech, jejichž osud je trvale spojen s tmaňskými Chaloupkami a
Lejškovem. Jejich životní osudy si přiblížíme v ukázkách z práce Františka Zacha Názvy ulic
ve Tmani, která vycházela na stránkách OBZORU na pokračování v roce 1992.
Ulice prof. Antonína Krbce
Antonín Krbec pocházel z chudé povoznické rodiny. Jeho rodiče měli malé hospodářství
v č. p. 56 v části obce Tmaň zvané Chaloupky a zcela určitě na Lejškov musel hodně často
ve svém dětství chodit, neboť ten se nacházel za plotem jejich domku. Otec byl povozník –
vápeník a matka se starala o malé hospodářství. Základní školu vychodil ve Tmani, vyšší
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třídy na Měšťanské škole v Počaplích. Už jako školák projevoval neobyčejný zájem o knihy a
zejména jej přitahovala matematika. Vystudoval obchodní akademii v Berouně a její
nástavbu v Praze.
Během celého studia dojížděl z Prahy domů, aby mohl vypomáhat matce v hospodářství,
neboť otec vápeník byl stále na cestách. Aby své rodiče příliš finančně nezatěžoval, chodil
ze Tmaně do Berouna na vlak pěšky. Díky své houževnatosti a píli s úspěchem dokončil i
vysokou školu.
Až do roku 1938 učil jako středoškolský profesor na obchodní akademii v Jihlavě. Ještě před
vyhlášením mobilizace nastoupil tak jako mnoho jiných našich občanů, k ochraně státních
hranic do oblasti tehdejšího Falknova (dnešní Sokolov).
V Gossengrünu (dnešní Krajková) došlo k prvním přestřelkám s henleinovci již 13. září 1938.
Proto sem vyslal velitel čtvrté mechanizované brigády první rotu 1. cyklistického praporu ze
Slaného jako vojenskou asistenci. Rota, které velel štábní kapitán Stůj, měla asi 120 mužů.
Velitelem jednoho z družstev byl desátník aspirant Antonín Krbec.
Když se čtvrt hodiny před desátou večer 15. září vracela vystřídaná stráž desátníka
aspiranta Krbce na ubikace, propukla před budovou městského úřadu mezi strážnými
přestřelka. Vojín německé národnosti Franz Ludwig zákeřně zastřelil postupně pět svých
kamarádů: desátníka aspiranta Antonína Krbce, vojína Boh. Čapka, vojína Netíka, četaře
Stanislava Kareše a svobodníka Čmedlu. Původce neštěstí, německý vojín Franz Ludwig se
nakonec sám posledním nábojem zastřelil. Tolik ve stručnosti o gossengrünské tragédii, při
níž zemřel tmaňský občan prof. Antonín Krbec.
Byl jedním z prvních obětí ještě nevyhlášené války. Ve Tmani mu byl z jeho rodného domku
vypraven státní pohřeb se všemi vojenskými poctami. Na místní hřbitov jej doprovodila
vojenská jednotka a kapela, četnictvo, hasiči, mládenci s drůžičkami a občané Tmaně i
z širokého okolí. Nechyběl ani věnec od presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Pohřeb
se stal velkou protifašistickou manifestací.
Aby hrdinství našeho rodáka a občana neupadlo v zapomenutí, byla ulice, v níž stojí domek,
ve kterém prof. Antonín Krbec bydlel, nazvána jeho jménem, jako důstojné připomenutí jeho
hrdinství v době ohrožení našeho státu.
K odkazu prof. Antonína Krbce se ve své činnosti vrací občanské sdružení Klub 1938 –
Četnická stanice Habersbirk v Habartově. Jedná se o neziskovou organizací sdružující
zájemce z řad mužů i žen o historii Československa let 1918-1948, zejména o jeho armádu a
bezpečnostní složky (četnictvo, policii, finanční stráž a SNB), stejně jako o dobový život
civilní a politický. Jejich cílem je předvádět širší veřejnosti uniformy, výstroj a výzbroj těchto
složek, jejich dějiny a účel v dobovém kontextu, a to jak formou tzv. reenactingových akcí
(bojových ukázek), tak formou besed, přednášek, dobových scének a hlubší badatelské a
publikační činnosti. Jeho členové v nedávné minulosti navštívili hrob prof. Antonína Krbce na
hřbitově ve Tmani a položením kytice uctili jeho památku. Podrobnosti o jejich činnosti
najdou zájemci na jejich webových stránkách www.habartov.cz .
Ulice Serožena Gregoryho
Český národ, český lid a tedy i občané naší obce se nemohli a nechtěli smířit s nacistickou
okupací v letech 1939 – 1945. Mnoho našich spoluobčanů bylo internováno
v koncentračních táborech, někteří se podíleli i na ilegálním odboji proti nenáviděným
okupantům.
Také v naší obci byli odvážní lidé, kteří neváhali riskovat své životy při ukrývání
pronásledovaných občanů. V části obce Chaloupky, kde zahrady rodinných domků hraničí
s lesem, přechovávali ruské vojáky. Vojenští zajatci, kterým se podařil útěk z transportního
vlaku, se po mnohých útrapách dostali až do lesů v blízkosti naší obce. Do vesnice se
neodvážili, báli se případného prozrazení. Po pobytu v zajateckém táboře a strastiplném
útěku, byli v zuboženém stavu a značně vyčerpáni.
V lese, zvaném Hora, našel i za přispění několika našich občanů úkryt a bylo zorganizováno
jejich zásobování jídlem, na kterém se podílela celá řada občanů z horní části Chaloupek.
Jeden z uprchlíků, Serožen Gregory, otec čtyř dětí, se při útěku poranil a byl vážně
nemocný. I když mu byly opatřeny potřebné léky, začátkem dubna 1945 se jeho zdravotní
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stav náhle velmi zhoršil. Dostal pravděpodobně prudký zápal plic a přes veškerou péči svého
druha a našich občanů zraněním podlehl.
Zemřel 12. dubna 1945 v náruči našich občanů, kterým před svou smrtí řekl, že je rád, že
nebyl ubit Germány, ale že umírá mezi dobrými přáteli. Pouhý měsíc stačil k tomu, aby se
dočkal konce války, byl tajně pohřben v blízkosti svého úkrytu v lese Hoře nad naší obcí.
Koncem měsíce dubna bylo toto místo náhodně objeveno. Při vyšetřování se však zjistilo, že
mrtvý nemá u sebe doklady, jeho totožnost nebyla zjištěna. Pozůstatky zemřelého byly
převezeny na místní hřbitov, kde mu naši občané vypravili důstojný pohřeb, a to i přes
nebezpečí, které na sklonku nejstrašnější války v dějinách lidstva ze strany nacistů stále
hrozilo.
Po válce byl na jeho hrobě postaven prostý pomník s nápisem „Serožen Gregory – ruský
zajatec – Moskva – zemřel 12. 4. 1945“.
Při pojmenovávání ulic v obci roku 1976 byla proto jedna z ulic v části obce Chaloupky
pojmenována ulicí Serožena Gregoryho. Je to ulice, kde zahrady rodinných domků sousedí
s lesem Horou a kde byli v domku č. p. 62 ukrýváni ruští zajatci.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 17. března 2014
V pondělí dne 17. března 2014 se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tmaň. V tomto vydání OBZORU přinášíme usnesení z tohoto jednání, ostatní materiály –
zápis a zpráva z rady obce budou v květnovém vydání.
Usnesení č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17. března 2014 v kulturním domě ve Tmani.
I. Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.
prosince 2013 přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. 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.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tmaň za rok 2013 ve výši
798,- Kč, který bude převeden do rezervního fondu školy;
2) podání žádosti o dotaci na dětské hřiště prostřednictvím Mikroregionu Klonk z fondu
Regionálního operačního programu (ROP);
3) ukončení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst obce Tmaň,
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, s obecně prospěšnou společností „Energie
pod kontrolou“ a zpětvzetí výpovědi smluv o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu zpět ke společnosti Centropol Energy a.s
4) kandidaturu na přísedícího okresního soudu v Berouně pana Antonína Plátěnky, nar.
4. 8. 1947 v Berouně, trvale bytem Lounín 3, 267 01 pošta Králův Dvůr;
5) předběžný souhlas o prodeji části pozemku p.č.. 324/35 v k.ú. Tmaň, na kterém je
umístěna vysokotlaká regulační stanice plynu, provozovaná RWE GasNet s.r.o. se
sídlem Ústí nad Labem. RWE GasNet s.r.o. nechá na své náklady vyhotovit znalecký
posudek, geometrický plán a předloží vše spojené s návrhem kupní smlouvy ke
schválení zastupitelstvu obce Tmaň.
6) výsledek komise nabídkového řízení na výměnu oken hasičské zbrojnice a
vchodových dveří KD. Výměnu provede Winko s.r.o.
7) nákup závěsného štěpkovače za traktor v hodnotě 70 000 Kč a následný odprodej
stávajícího štěpkovače;
8) Smlouvu č. 12137094 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Tmaň – kompostárna“.
II. Zastupitelstvo obce nesouhlasí a neschvaluje:
1) povolení výherního hracího přístroje (VHP) pro společnost Inter Games 2 a.s.
v pohostinství paní Jindrové od 1. dubna do 30. června 2014.
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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) projednat stav domu č.p. 178 (okna, odvětrávání), dále sjednat schůzku s obyvateli
domu a ze zástupci zastupitelstva obce a zabývat se uvedenou problematikou.
4) Připravit podklady nakládání s plánovacími smlouvami do dalšího veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

Konference ZO OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň
V pátek 7. března 2014 se konala na Louníně konference základní organizace Odborového
svazu STAVBA České republiky akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody,
která hodnotila činnost v roce 2013 a přijala plán práce na rok letošní.
V samotném úvodu pozdravily přítomné delegáty konference svým vystoupením děti ze
Základní školy ve Tmani vedené ředitelkou Mgr. Růženou Kybikásovou, která na závěr
poděkovala za podporu, kterou odborová organizace podporuje provoz školní družiny.
Kontrola usnesení z minulé konference konané dne 2. dubna 2013 přednesená Radoslavem
Švagrem konstatovala, že se všechny záměry v praxi podařilo naplnit. Následovala zpráva o
činnosti základní organizace za období od poslední konference, kterou přednesl její
předseda Jaroslav Karmazín. Pokud se jedná o odborovou organizovanost, uvedl, že i přes
odchody starších členů odborové organizace do důchodu, se daří díky přílivu mladých
zaměstnanců z řad dělnických profesí udržovat počet členů na prakticky stejné úrovni.
Hlavním úkolem odborové organizace je kolektivní vyjednávání, díky jemuž se daří udržovat
mzdy dělnických profesí na úrovni vyšší, než je v našem regionu obvyklé. Odborová
organizace dále zajišťuje:
• v průběhu kalendářního roku pro své členy a jejich rodinné příslušníky letní i zimní
rekreaci nebo zájezdy;
• trvalou spolupráci s příspěvkovou organizací Obce Tmaň Základní škola a Mateřská
škola Tmaň a příspěvkovou organizací Obce Suchomasty Masarykova základní škola
Suchomasty;
• návštěvy svých členů – důchodců, bývalých zaměstnanců akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody, kteří si připomínají kulatá a půlkulatá životní
jubilea, a připravuje pro ně jednou v roce zájezd a setkání.
Hlavním úkolem pro nejbližší období je organizační zajištění voleb výboru základní organice
a jeho revizní komise na další funkční období.
Následovalo vystoupení zástupců zaměstnavatele. Jako první se ujala slova manažerka pro
lidské zdroje Ing. Stanislava Vitoňová, která seznámila přítomné s organizačními změnami
řízení výroby firmy Lhoist v Evropě. Ředitel výrobního závodu Vápenka Čertovy schody Ing.
Josef Pinta připomněl nejdůležitější mezníky výroby v průběhu roku 2013 a krátce nastínil
hlavní úkoly pro rok letošní.
Regionální manažer OS STAVBA ČR Stanislav Augustin pozdravil jednání konference
jménem vedení Odborového svazu STAVBA ČR, omluvil nepřítomnost předsedy Stanislava
Antoniva, který byl v tento den na důležitém jednání a seznámil přítomné s aktuálním děním
v Odborovém svazu STAVBA České republiky. Upozornil je na možnost využívat při
kolektivním vyjednávání ekonomické informace umístěné na webových stránkách OS
STAVBA ČR.
Druhý přítomný zástupce OS STAVBA ČR Zdeněk Švehla – svazový inspektor bezpečnosti
práce pro Čechy, informoval přítomné o společném projektu Konfederace zaměstnaneckých
a podnikatelských svazů České republiky a Českomoravské konfederace odborových svazů
„Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového
systému“, jehož cílem je vytvořit vstřícnou atmosféru pro postupné zvyšování věku odchodu
do důchodu a formou bipartijního dialogu zmapovat situaci a pomoci vytvořit takové pracovní
podmínky, aby co největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně
až do skutečného nároku na důchod. Jedná se o velmi aktuální otázku týkající se každého
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občana naší země, a proto shrnul problematiku důchodového systému, jeho změny a dopady
do odvětví:
• O důchodové reformě se prozatím diskutuje jen v rovině parametrů, zcela se pomíjí
diskuse nad dopady vyvolaných změn.
• Bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet současná důchodová reforma, a budou vypadat
důchodové reformy v následujících letech, je zřejmé, že se věk odchodu do důchodu
bude muset zvyšovat.
• Populace stárne, dožívá se vyššího věku a to bude znamenat, že podíl důchodců bude
neustále stoupat.
• Prodlužování délky života a nižší počet narozených dětí bude mít za následek výrazné
zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci.
• Prodloužení aktivního pracovního věku přinese zcela nové nároky na všechny pracovníky
ve věku nad 50 let, zejména pro fyzicky náročná dělnická povolání, ale dá se
předpokládat, že i pro povolání psychicky náročná.
• Vznikne konflikt mezi novými nároky na pracovníky na jedné straně a jejich schopnostmi
jim dostát na straně druhé.
• Řešení tohoto konfliktu by se mělo odehrát na pracovním trhu. Nestane-li se tak, přenese
se řešení do jiné soustavy, především do zdravotního systému.
• Z celospolečenského hlediska je žádoucí vytvořit takové pracovní podmínky, aby co
největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně až do
skutečného nároku na starobní důchod. Tuto ambici mohou nejlépe naplnit
zaměstnavatelé tím, že včas připraví ve svých firmách takové změny pracovních
podmínek, které umožní cílové skupině plnohodnotné pracovní zapojení až do odchodu
do starobního důchodu. Toto řešení však budou mít nemalé finanční náklady na straně
zaměstnavatelů.
• Je žádoucí, aby se na jejich sanaci dohodli oba sociální partneři. Tím bude zajištěna
rovnováha mezi ekonomickým a sociálním přístupem k řešení. To je také důvod, proč
bylo řešení přeneseno na platformu sociálního dialogu.
Projekt je rozdělen na dvě etapy – I. etapa v letech 2013 – 2015, II. etapa v letech 2015 –
2017. Prostřednictvím projektu se bude řešit: kolik budeme mít a jakých profesí, které z nich
budou problematické, vědět, co se bude dít, jak to zorganizovat a kolik to bude stát, a na
závěr se dohodnout na tom, jak a kdo to uhradí.
Cestou k naplnění cílů projektu je informované prostředí, v němž bude třeba přesvědčit
zaměstnavatele i zaměstnance o nutnosti přemýšlet o tom, jaké změny v sociálních a
pracovních podmínkách přinese prodlužování věku odchodu do důchodu s cílem zpracovat
podrobný rozbor pracovních pozic odvětví ve vybraných firmách jako východisko pro
„sociální audit“, který bude součástí II. etapy, v němž se předpokládají tyto aktivity:
• „Sociální audit“ – identifikace vyvolaných změn.
• Návrhy, jak na vyvolané změny reagovat v jednotlivých odvětvích.
• Návrhy na změny národní legislativy.
• Způsoby zavedení výstupů projektu – změny obsahu a charakteru práce, náhrada
pracovní síly technikou, změna struktury a obsahu povolání, relokace výrob, posilování
obchodně výrobního modelu odvětví, přeskupování činností a procesů ve prospěch
předvýrobních a povýrobních etap, metody práce s mladými zaměstnanci k udržení jejich
pracovní schopnosti do důchodového věku.
Když své vystoupení Zdeněk Švehla končil, požádal některé přítomné delegáty odborové
konference o jejich zapojení do tohoto projektu, kterým budou moci přispět svou troškou při
formování podmínek fungování důchodového systému v naší zemi a pokusili se tak vnést do
něho některé dobré zkušenosti ze sociálního dialogu mezi odborovou organizací a
zaměstnavatelem v podmínkách Vápenky a Velkolomu Čertovy schody.
Na závěr konference bylo schváleno usnesení obsahující hlavní úkoly odborové organizace
pro letošní rok.
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Usnesení konference ZO OS STAVBA ČR a.s. Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve
Tmani, která se konala v pátek dne 7. března 2014
I.
Konference vyslechla a bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z konference základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a
VLČS Tmaň konané dne 2. dubna 2013 přednesenou Radoslavem Švagrem.
2. Zprávu o činnosti základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň
za období od poslední konference přednesenou předsedou výboru základní
organizace Jaroslavem Karmazínem.
3. Zprávu revizní komise základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS
Tmaň přednesenou členkou revizní komise Petrou Eliášovou.
II.
Konference projednala a schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu základní organizace za rok 2013 a účetní
závěrku za rok 2013, přednesenou hospodářem základní organizace Ondřejem
Svobodou.
2. Návrh rozpočtu základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň na
rok 2014 přednesený hospodářem základní organizace Ondřejem Svobodou.
3. Jednací řád členské schůze (konference) základní organizace OS STAVBA ČR
a.s. VČS a VLČS Tmaň.
4. Jednací řád výboru základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS
Tmaň.
5. Organizační řád základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň.
6. Zásady hospodaření základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS
Tmaň.
7. Organizační zajištění voleb výboru a revizní komise základní organizace OS
STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň na období 2014 – 2018.
8. Složení volební komise, která bude zajišťovat volby výboru a revizní komise
základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň: předseda volební
komise – Jiří Melichar, členové: Vlastimil Keltner a Jaroslav Živor.
III.
Konference ukládá výboru základní organizace:
1. Trvale působit na zaměstnance akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a
propagovat mezi nimi výsledky kolektivního vyjednávání v konkrétních
podmínkách této akciové společnosti s cílem udržet procento odborové
organizovanosti.
2. Projednat se zástupci zaměstnavatele podobu kolektivní smlouvy na léta 2015 –
2017 a kapitolu mzdy a odměňování pro rok 2015 nejpozději do 31. září 2014.
3. Trvale spolupracovat se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň a
Masarykovou základní školou v Suchomastech.
4. Zajistit letní rekreaci pro členy základní organizace na letní sezónu 2015
nejpozději do 31. prosince 2014.
5. Zajistit zimní rekreaci pro členy základní organizace na sezónu 2015.
6. Navštěvovat důchodce – bývalé zaměstnance akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody Tmaň – kteří jsou členy základní organizace u
příležitosti jejich kulatých a půlkulatých životních jubileí.
7. Důsledně hospodařit s finančními prostředky základní organizace. Pečlivě
zvažovat všechny výdajové položky, aby nedošlo k negativnímu vývoji rovnováhy
příjmů a výdajů.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři! Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské
škole najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Doporučuji podívat se fotografie z XII.
tmaňského dobročinného plesu, které vám připomenou neopakovatelnou a
nezapomenutelnou atmosféru této akce. Děkujeme za návštěvu našich internetových
stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň
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Základní škola Tmaň
Mezi doplňující vzdělávací obory, které mají žákům ozřejmit život kolem nás, patří i
filmová výchova, proto si žáci páté třídy v hodině pracovních činností procvičili, jak těžkou
práci mají animátoři, když chtějí natočit animovanou pohádku pro děti. Jejich úkolem totiž
bylo vytvořit pohádkovou postavičku z modelíny a rozpohybovat ji. Někteří si vymysleli
své vlastní postavy, jiní si půjčili podobu již vytvořených postaviček jako je třeba Pat a
Mat nebo postavičky ze Simpsonů. Práce se zpočátku zdála všem velice těžká, ale
konečný výsledek všechny překvapil. Většina postaviček byla zpracována do nejmenších
detailů a všem se práce velice povedla.
I naše první třída se přihlásila do preventivního programu drogerie Dm „Veselé zoubky"
2014. Cílem projektu je seznámit děti se správnou technikou čištění zubů a osvojení
zásad správné péče o chrup. Jak říká známé pořekadlo: „Co se v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš". Projekt by měl proběhnout koncem března či začátkem dubna. Už teď
se těšíme.
Zima nám letos nepřeje, a tak místo drandění na saních a stavění sněhuláků,
protahujeme svá těla v tělocvičně a své fantazii dáváme zelenou při výtvarničení.
Dostali jsme se tak na rozlehlé písečné duny na Sahaře s velbloudí karavanou, do
výstavní síně s portréty slavných, do Grónské země mezi tancující sněhuláky, do
záhadné paví říše i do pohádky s princeznami a jejich zachránci. Nezapomněli jsme ani
na svatého Valentýna a pro své nejmilejší jsme vytvořili bonbónovou skleničku se
sukýnkou. V hlavě se nám ale už zase líhnou další bezva nápady a my se těšíme, že je
budeme moci brzy uskutečnit. To budete koukat!!!
Přípravy na svátek sv. Valentýna začaly u nás už koncem ledna. Vyráběli jsme dárečky,
které nám provoněly celou družinu. Dílo se nám opravdu dařilo a malá mýdla jsme
darovali svým nejbližším. Jak se nám naše dílo povedlo, se můžete přesvědčit z fotografií
pořízených při práci a umístěných na webových stránkách naší školy.
Na úterý 25. února 2014 jsme se všichni moc těšili. Čekal nás totiž výlet do berounského
Muzea Českého krasu, kde pořádají výstavu světoznámé stavebnice Lego.
Asi není dítě, které by o ní neslyšelo, nepočítáme-li novorozeňata a batolátka do 1 roku.
Ostatní si rychle představí záplavu kostiček, z kterých se dá složit snad všechno na
světě, včetně pirátských lodí, vesnic a nádraží, krtečka či mistra Jody, jak jsme se
přesvědčili na vlastní oči. Velmi laskavá paní průvodkyně, mimochodem babička našeho
žáka ze III. třídy, paní Zdenka Palatová, nás velmi zajímavě provedla výstavou a dětem
se hodně věnovala. Využili jsme i možnosti připravených dílniček, kde si děti stavěly dle
své vlastní fantazie. Shlédli jsme také velmi zajímavé video o vzniku
a nelehkých počátcích firmy Lego. Představte si, že jejich původní hračky byly ze dřeva.
Vůbec se nám z kostičkového království nechtělo, ale co naplat, autobus by nepočkal.
Dobrá zpráva ale je, že výstava potrvá až do května, takže určitě není všemu skládání
konec.
Protože jsme se velmi těšili na průzkum vesmíru, který nás čekal spolu s mobilním
planetáriem, na nic jsme nečekali a vytvořili jsme si vlastní, krásné a velmi zajímavé
létající talíře, které přenesou do světa fantazie nejednoho z nás. Dospěláci, pamatujete si
ještě na tu dobu, kdy jste také uměli létat z jedné planety na druhou
a zažívali různá dobrodružství? Jestli už ne, tak zavřete oči a poleťte s námi. Stačí jen
opravdu chtít ...
Poslední únorový den nám v tělocvičně vyrostl podezřelý objekt podobný UFO. Bylo to
mobilní planetárium, které je vůbec první v ČR. Tak jako kdysi jezdili kočovní filmaři se
svými kamerami na kliku, tak nyní tento nafukovací, vesmír přibližující vzdělávací objekt,
jezdí z jedné školy do druhé, a velmi atraktivní formou seznamuje děti s vesmírným
tajemnem. Děti z mateřinky, první a druhá třída viděly krásný výukový program "Jak
Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu". Starší astronauti shlédli film "Astronomie pro děti".
Žákům i pedagogům se filmy, které nás přenesly nejen do dalekého vesmíru, ale
seznámily nás i se vznikem planety Země, velmi líbily. Dětem se jistě také zamlouvala
neobvyklá sledovací poloha. Ležely na matracích a nad námi se rozprostírala klenba
planetária. Všichni jsme si odnesli krásné zážitky, na které budeme s radostí
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XXII. Zimní olympijské hry v ruském Soči sice již skončily, ale vzhledem k tomu, že
máme velice sportovně založené žáky, kteří dění na olympiádě se zájmem sledovali, byly
výsledky výtvarné soutěže, zaměřené právě na ZOH, vynikající. V třídních kolech se
objevila na obrázcích snad všechna odvětví zimních sportů, která v Soči proběhla. Vybrat
úplně ty nejlepší práce nebylo vůbec jednoduché! Přece jen se ale podařilo vybrat ty
nejúspěšnější, které máte možnost vidět na fotografiích na webových stránkách naší
školy. Už se těšíme na další olympijské hry, tentokrát na letní, které se budou konat v
roce 2016 v brazilském Rio de Janeiru.
V neděli 2. března se konal v kulturním domě maškarní bál se spoustou krásných masek,
kterým znovu provázel oblíbený klaun - pan Karel Moravec z Radouše u Neumětel.
Na bále jsme mohli potkat krásné víly a princezny, odvážné spidermany i policisty,
strašidelné kostlivce či čarodějnice, nejrůznější zvířátka a další báječné masky. Všichni
se skvěle bavili - tancovali, soutěžili, dováděli. Klaun měl opět připraveno spoustu prima
her a soutěží, tentokrát do nich však zapojil i tatínky nebo maminky, což bylo opravdu
prima. Nejvíc ale všechny okouzlily květiny a zvířátka z nafukovacích balonků, které
každému vyrobil. Kdo měl chuť, mohl si také zakoupit lístek do bohaté tomboly. A
vzhledem k tomu, že všechny lístky byly výherní, nikdo neodcházel smutný.
V pondělí dne 3. března a v úterý dne 4. března 2014 se žáci naší školy zúčastnili
regionální pěvecké soutěže Králodvorská koruna. V mladší kategorii nás reprezentovala
za první třídu Sabina Gnojková, která se umístila na 1. místě a Zuzana Muroňová s
Matyášem Horným, kteří byli druzí. Na druhém místě byly také Justýna Volmutová
a Magdalena Krpcová ze třetí třídy. Jejich spolužák Jaroslav Dolejš získal třetí místo.
V kategorii starších žáků bojovala za čtvrtou třídu Kateřina Vostárková, která získala
první místo a Karolína Bielichová s Matějem Eschnerem, ti se umístili na místě druhém.
Za pátou třídu se prozpívali do Koruny Denisa Černá a Marek Ďurina, kteří opět
nezklamali a získali kov nejcennější. Všem zpěvákům moc gratulujeme a děkujeme jim
za pěknou reprezentaci naší školy. Zároveň se těšíme na další ročník a doufáme, že
bude také tak úspěšný, jako ten letošní.
A protože se chceme pořád zlepšovat, jezdíme opět do Plavecké školy KAPKA Hořovice.
Máme tu prima učitele a moc se nám tu líbí. Plavání si bezva užíváme a na každou další
lekci se velmi těšíme! V létě pak předvedeme všem a hlavně rodičům, jací jsou z nás
plavci. Letos se budou tohoto výcviku účastnit žáci II. až V. třídy. Plavecká výuka byla
zahájena ve středu 19. února 2014.
Svět kolem nás je plný nástrah, proto již druhým rokem spolupracujeme s Centrem
Prevence Praha o.s. Pathfinder, které jezdí do škol s individuálními preventivními
výukovými programy ušitými na míru každé třídě. V I. třídě tak proběhl program Zlobivé
lopatičky zaměřený na vztahy v kolektivu, kamarádství a prevenci počínající šikany. Ve II.
třídě pak program Na hřišti poučil děti o ostražitosti a způsobech jednání při styku s cizí
osobou. Ve III. třídě jsme se ocitli na Zlověstném ostrově, kde jsme si vyzkoušeli
konkrétní postupy a zásady chování při setkání s návykovými látkami. Ve IV. třídě jsme
se v programu Výtržníci zaměřili na kamarádství a řešení různých konfliktů, které můžou
mezi dětmi vznikat. A na přátelství a stmelování kolektivu jsme se zaměřili i V. třídě, kde
jsme se v programu My se přece známe pomocí různých her a aktivit přesvědčili, kolik
zajímavého toho o sobě navzájem víme či nevíme. Programy se všem dětem moc líbily,
odnášely si z nich mnoho nového, a proto budeme rádi s Centrem Prevence i nadále
spolupracovat.
V pátek 7. března čekalo na děti I. třídy překvapení. Hned v 8 hodin ráno totiž na dveře
zaklepala paní Fodorová, knihovnice tmaňské knihovny a maminka našeho spolužáka.
Přišla nám oplatit naši návštěvu knihovny, kterou jsme podnikli 13. prosince minulého
roku a přečetla dětem jeden příběh z knihy Krysáci od Jiřího Žáčka, kterou ilustroval Ivan
Mraček. Příběhy krysáků Huberta a Hodana znají děti i z večerníčku. A že je znají
opravdu dobře, dokazovalo i to, že určité pasáže umí citovat. Poutavé čtení paní
Fodorové poslouchaly děti velmi pozorně. Bylo vidět, že vyprávění známého dětského
autora a básníka J. Žáčka mají rády. Moc děkujeme paní knihovnici za to, že si na nás
našla čas a slíbené obrázky brzy dodáme.
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V pátek 7. března 2014 se žáci naší školy zúčastnili konference základní organizace
Odborového svazu STAVBA ČR akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy
schody ve Tmani a v jejím úvodu pozdravili jednání připraveným pásmem básní, písní a
hry na flétnu. Toto vystoupení pojali také jako poděkování za finanční příspěvky této
odborové organizace tmaňské škole a její školní družině, i jako formu vzájemné
spolupráce, kterou oni do tohoto družebního vztahu vkládají. Za své vystoupení byli
odměněni vřelým potleskem delegátů a hostů odborářského jednání a sladkostmi.
Ve Tmani nešel v úterý 11. března 2014 celý den proud, ale nikdo z nás toho nelitoval.
Vyrazili jsme totiž do berounského kina na film natočený podle knihy francouzské
spisovatelky Cécile Aubry a slavného seriálu z roku 1965, o kterém nám dospělci
vyprávěli, Bella a Sebastián. Velké přátelství malého chlapce a bílého psa žijících
uprostřed nádherné přírody v období 2. světové války i příběh lidí, kteří nehledí na svůj
osobní prospěch a nasazují pro druhé vlastní život, na nás silně zapůsobily a všichni
jsme odcházeli z kina plni dojmů. Venku nás přivítalo úplně jarní počasí, a tak jsme ho
strávili na prima hřišti na Městské hoře nebo v blízkém parku. Všichni jsme se shodli, že
jestli budou dávat opět takový hezký film, nebudeme se vůbec zlobit, když ve škole bude
odstávka elektrického proudu brzy znovu!
Ve středu 12. března jsme se ve školní družině seznámili, z čeho a jak se vyrábí
čokoláda. Přijel mezi nás pan Roman Ludvík, který měl s sebou vše potřebné, aby akce
mohla vypuknout. Nejprve nás seznámil s tím, z čeho se čokoláda získává a kde ji v
přírodě najdeme. Mysleli jsme si, že roste ze semínek, ale z toho nás Roman rychle
vyvedl. Roste na stromě jako lusk, který když se rozloupne, koukají z něj na nás kakaové
boby. My už jsme ale pracovali s hotovou čokoládou. Nejprve jsme prstem malovali
domeček, poté jsme obtiskovali vlastní ručičky a na závěr jsme ochutnávali a modelovali
různá zvířata a bytosti. Čokoláda byla výborná, moc nám chutnala a všichni jsme si domů
odnesli vlastní čokoládový výrobek i sladké malování na obličeji.
Ve dnech 12. a 13. března proběhla ve škole výstava knih k 65. výročí nakladatelství
Albatros. I přes malý zájem z řad rodičů a veřejnosti, svůj účel splnila. Děti si samy
výstavu instalovaly, přinášely z domova knížky, se kterými se svým spolužákům chlubily,
znaly jejich historii. Vždyť někdy se jednalo opravdu o rodinné poklady. A o to přece šlo.
Vzbudit u našich – Vašich dětí zájem o knihy, jejich obsah, ilustraci, původ. Nezbývá než
doufat, že takovéto akce podnítí v dětech zájem o četbu a i ony jednou budou moci svým
potomkům poskytnout své knihy na nějakou podobnou výstavu. Za zapůjčení knih
děkujeme všem rodinám i knihovnici OÚ a dětem i návštěvníkům děkujeme za zájem.
Mateřská škola Tmaň
Využívali jsme hezkého předjarního počasí k vycházkám do přírody. Děti objevovaly na
zahrádkách první květiny, pozorovaly změny počasí. Sluníčko nás vylákalo do lesa, na
louku, parku a hlavně na naše školní hřiště.
Seznamovali jsme se s prací dospělých, navštívili jsme školní kuchyni, základní školu,
místní obchod a poštu. Měli jsme možnost pozorovat i bagr při práci. Rádi bychom se
ještě podívali do hasičské zbrojnice.
V pátek 28. února nás navštívilo mobilní planetárium. V tělocvičně se objevil kopulovitý
stan, kde jsme si lehli na žíněnky. Byl pro nás připraven film „Jak Měsíc putoval ke
Slunci“. Na obloze jsme mohli pozorovat různá souhvězdí, a nakonec jsme se podívali do
slunečného paláce. S touto tématikou se děti seznámily poprvé a byly zcela nadšené.
Ve středu 5. března se dělo v naší školce něco tajemného. Ze všech tříd se ozývala
hudba a smích. Byl totiž karneval a tak se ve všech třídách sešly různé masky. Všichni
se šli ukázat našim kamarádům do základní školy a potom již začal v klubovně ten
správný karnevalový rej. Děti čekala i sladká svačinka, kterou nám upekly naše paní
kuchařky.
Začali jsme navštěvovat Solnou jeskyni v Berouně. Děti si zde pohrají, zacvičí, zazpívají,
shlédnou pohádku a přitom si upevňují svoje zdraví.
Již teď se připravujeme na Velikonoce, čeká nás hudební pořad Toulavá kytara, divadlo a
společné vyrábění s rodiči.
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Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr uspořádali v sobotu dne 15. března 2014 v pořadí již XIX.
ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově Hoře. Počátek této tradice se začal
psát v roce 1995, kdy byl odbor turistiky oblasti Berounky při Tělovýchovné jednotě Sokol
Králův Dvůr pověřen uspořádáním turistické akce v rámci oblasti Berounky pro turisty
z okresů Beroun, Rakovník a Praha – západ, kterým bylo „Zahájení jarní turistické sezóny“,
jež se uskutečnilo na Koukolově hoře. To byl podnět k uspořádání v roce 1996 akce, která
vstoupila do povědomí veřejnosti jako „Loučení se zimou na Koukolově hoře“, které si
získalo trvalé místo v kalendáři turistických akcí v České republice a oceněním dobré práce
organizátorů je návštěvnost jednotlivých ročníků pohybující se kolem šesti set turistů.
Jako tradičně místem konání byl prostor bývalého lomu. Prezentace účastníků probíhala
průběžně od 10,00 hodin dopoledne. V rámci programu byl výstup na vrchol Koukolovy hory
(470 m), předání pamětních listů při prezentaci a zajímavé soutěže cíleně zaměřené na děti,
kterých spolu s rodiči přišlo opravdu hodně. K poslechu hrála country hudba, k dispozici bylo
občerstvení s opékáním vuřtů.
I letos na účastníky turistické akce dohlížela z vrcholu Koukolovy hory kaple sv. Blažeje.
Připomeňme, že této stavbě se vrátila původní krása před čtyřmi roky, kdy byla při 15.
ročníku Loučení se zimou předána turistické veřejnosti. Co tomu předcházelo? Ve dvacátém
století i přes určité opravy ve třicátých letech kaple sv. Blažeje chátrala a v osmdesátých a
devadesátých letech hrozilo její zboření, neboť začala být nebezpečná pro své okolí.
Zastupitelstvo obce Tmaň se rozhodlo získat stavbu na katastru obce do svého vlastnictví.
Po dlouhých a náročných jednáních na nejrůznějších úřadech se to konečně v roce 2008
podařilo a tím se otevřela cesta ke shánění projektu na její obnovu a dotaci na opravu. Tyto
snahy byly korunovány úspěchem – z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se
podařilo získat dotaci ve výši 400.000,- Kč a k tomu bylo doloženo 600.000,- Kč z rozpočtu
obce. Vysvěcení kaple za přítomnosti tehdejšího starosty obce pana Antonína Plátěnky
provedl P. Zbigniew Ponichtera z Římskokatolické farnosti Žebrák, do které patří i Tmaň

Informační servis
•

•
•

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Konání mší sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani bude obnoveno po
zimní přestávce v sobotu 26. dubna 2014 v 16,00 hodin, kdy se náš kostel stane
cílem celostřediskové výpravy skautů 4. střediska Junáka v Berouně „RADOST A
NADĚJE“ ke svému patronovi sv. Jiří.
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.
Velikonoce (latinsky pascha) jsou hlavní křesťanský svátek, střed církevního roku, základ
křesťanského kalendáře. V křesťanském kalendáři je to památka Kristova umučení a
vzkříšení. Letošní Velikonoce připadají na dobu od soboty 19. dubna do pondělí 21.
dubna 2014. Velký pátek je pátkem před Velikonocemi, je to součást Svatého týdne a
tzv. velikonočního triduum. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži. V řadě
států Evropské unie je Velký pátek uznáván jako den pracovního klidu, mezi ně patří
např. Slovensko, Německo, Bulharsko, Dánsko, Portugalsko, Lotyšsko nebo Španělsko.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se v dubnu 2014 budou konat:
• V neděli dne 6. dubna 2014 – tj. 5. neděle před Velikonocemi – v 17,00 hodin. Po
skončení bohoslužby je svoláno Shromáždění náboženské obce.
• O Velikonocích budou bohoslužby na Velký pátek dne 18. dubna 2014 v 17,00 hodin.
• Slavnostní bohoslužby o tmaňské pouti se bude konat v neděli dne 27. dubna 2014
v 15,00 hodin.
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Pozvánka do Galerie Čerťák
Do čtvrtka 10. dubna 2014 se v Galerii Čerťák koná výstava 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.
• V sobotu 5. dubna 2014 v 11,00 hodin se koná na hradě Křivoklát v galerii Lednice
vernisáž výstavy fotografií Jana Šroubka s názvem Všude žijí lidé II. K vidění budou
převážně černobílé, ale i barevné snímky lidí z nejrůznějších koutů světa, od Skotska po
Tanzanii a Mauricius, od Argentiny a Chile až po Indonésii, z Uzbekistánu, Kapverdských
ostrovů, Kuby, zakavkazských republik i odjinud. Tato výstava volně navazuje na
výstavu, která se v tomto prostoru uskutečnila před pěti lety v roce 2009. Na vernisáži
zahraje a zazpívá Šárka Adámková s Michalem Gregorem. Výstava je otevřena do konce
srpna 2014 v otevírací době hradu Křivoklát.
• V sobotu 12. dubna 2014 v 10,00 hodin se koná v Galerii Čerťák vernisáž výstavy
fotografií Jaroslava Kučery Nový realismus, která představí jeho neznámé
fotografické dílo. Speciální parní vlak následně odveze zájemce do nádražní
restaurace Zastávka Nižbor k prezentaci další autorovy tvorby i k malému
občerstvení s hudbou. Na vernisáži i na následném setkání zahrají Robert Nebřenský a
Peter Binder.
Jaroslav Kučera se narodil 6. srpna 1929 v Praze. V letech 1948 – 1952 studoval na
FAMU kameru, kterou absolvoval roku 1953. Poté byl tvůrcem v Československém
armádním filmu (1952 – 1956). V hraném filmu od padesátých let výrazně Kučera
spolupracoval s Vojtěchem Jasným, dále v šedesátých letech točil pro Miroslava
Ondříčka, Jaromila Jireše, Jana Němce, Ivana Passera, Evalda Schorma, Věru
Chytilovou nebo Antonína Moskalika. Nejvýrazněji v sedmdesátých letech navázal
Jaroslav Kučera uměleckou spolupráci s režisérem Oldřichem Lipským. Kučera obdržel
za svoji tvorbu celou řadu cen a ocenění. Jeho ženou a spolupracovnicí byla nedávno
zesnulá známá režisérka Věra Chytilová. Jaroslav Kučera zemřel 14. ledna 1991 v Praze
ve věku nedožitých 62 let. Výstava fotografií Jaroslava Kučery Nový realismus je
otevřena do čtvrtka 19. června 2014
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 dubnu 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
5.+6.4.2014
12.+13.4.2014
18.+19.4.2014
(pátek + sobota)
20.+21.4.2014
(neděle + pondělí)
26.+27.4.2014

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Šedivá Markéta
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541
MUDr. Šedivá Štěpánka
Beroun, Wagnerovo náměstí 1541
MUDr. Šmejkalová Zdeňka
Lochovice, Nádražní 308
MUDr. Švábová Ladislava
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Tesařová Simona,Loděnice, U GZ 69

311 612 291
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311 611 241
311 357 796
311 513 375
311 672 253

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V březnu byl zahájen jarní provoz v Zahradnictví Tmaň a ten bude pokračovat
v dubnu a květnu. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00 hodin,
v sobotu a v neděli od 9,00 do 14,00 hodin.
Prodejní doba o Velikonocích: sobota 19. dubna 2014 a neděle 20. dubna 2014 –
normální prodejní doba, v pondělí 21. dubna 2014 bude zavřeno!
V našem zahradnictví máme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do
zahrad a domácností našich zákazníků vnést nejenom jaro, ale především dobrou
pohodu a atmosféru. Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a
stromků, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské
borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny. S výběrem rostlin pro vaše
podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů,
které používáme např. při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme
u nás vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své nové majitele. V naší speciální
nabídce je prodej borovic (borovice černá – Pinus nigra) v kontejnerech.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment na jaře tolik potřebných substrátů
v různých baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné
dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás
můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro kočky
– 1 kg za 35,50 Kč, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy –
jeden kilogram za 20,- Kč.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Klub důchodců Tmaň zve na své akce v dubnu 2014
Klub důchodců Tmaň zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na
dvě zajímavé akce pořádané v dubnu 2014:
• V dnešní poněkud uspěchané době, kdy se stále za něčím ženeme, málo myslíme na
své vlastní zdraví. Proto tak mnoho z nás má problémy se zvýšeným nebo vysokým
tlakem, klouby, cukrovkou, později se začne ozývat srdce a bohužel i nádorová
onemocnění. Čím dál více se tyto zdravotní problémy vyskytují u mladších lidí. Klub
důchodců Tmaň srdečně zve všechny, komu na zdraví alespoň trochu záleží, aby se na
chvíli zastavili a navštívili zajímavou zdravotní přenášku, která koná ve středu 2.
dubna 2014 v 16,00 hodin v přístavbě Kulturního domu ve Tmani. Možná se dozvíte
o prevenci a léčení některých neduhů, které se týkají i vás, mnohem více a zajímavější
formou, než v ordinacích, kde na to navíc většinou není čas.
• Malovaná vajíčka, zdobená barvami, obtisky, vyškrabávanými vzory o mnoha dalšími
technikami, tradičně patří k velikonočním svátkům. A co teprve kraslice! Když to někdo
umí, tak oči přecházejí nad jemnou krásou. Velikonoce jsou za dveřmi a pro všechny –
mladé i starší bez výjimky – jsme do Tmaně pozvali paní Kořínkovou, která vyrábí
nádherné kraslice voskovou technikou a ochotně ukáže, jak na to. Pokud si sami
netroufnete na jejich výrobu, jistě neodoláte hotovým kraslicím, které budou i na prodej a
těžko si budete vybírat, protože jsou jedna hezčí než druhá. Ukázka tvoření a nabídka
kraslic se uskuteční po obědě v neděli 13. dubna 2014 od 14,30 hodin v přístavbě
Kulturního domu ve Tmani. Zpestřete si rodinnou procházku pěknou podívanou a třeba
si vyberete i nějakou maličkost k vyzdobení svátečního domova o letošních Velikonocích.
Těšíme se na hojnou návštěvu.
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Nezapomeňte včas zaplatit za popelnice a za psa
Poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů se vybírají
pouze v úřední dny: pondělí 7,00 – 16,30 hodin a středa 7,00 – 17,30 hodin.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května 2014.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek.
Text obecně závazně vyhlášky Obce Tmaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů byl otištěn v březnovém vydání OBZORU.

Firma Drůbež – SDRUŽENÍ nabízí k prodeji v prvé polovině roku 2014:
Slepičky – hnědá ISA a černá MORAVIA ve věku 10 týdnů připravíme k prodeji od
4. dubna 2014 v Libečově. Cena 100,- Kč/kus + 1,50 Kč za další krmný den. Tyto
slepičky začnou snášet v červenci.
Krůťata k domácímu výkrmu ve věku 6 týdnů budeme prodávat začátkem května 2014
v Malých Přílepech. Zahájení prodeje upřesníme po dodávce jednodenních krůťat. Cena
220,- Kč/kus + 4,- Kč za každý další krmný den.
Volný prodej bez objednávek vždy do vyprodání turnusu.
Velmi důležité upozornění na prodejní dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a
nedělí do vyprodání turnusu, ale pouze dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a
odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin:
Telefon: 311 672 691 – Jan Veselý, 311 672 358 – Jiří Dvorský a Zuzana Prečanová.
Další informace: www.chovdrubeze-beroun.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 – 185,- Kč za kus podle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 ve Tmani v prostoru autobusové
zastávky nad školou v 16.20 hodin.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek – cena 20,- – 30,- Kč za kus.
Případné bližší informace lze získat od pondělí do pátku od 9,00 do 16,00 hodin na
telefonních číslech: 601576270, 606550204 nebo 728605840.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Zajímavosti z tmaňské fotbalové historie
Tmaňský fotbal neslaví v letošním roce žádné kulaté ani půlkulaté výročí. Přesto však je
zajímavé podívat se do historie a připomenout si některé okamžiky, které nás potěší již
pouhým připomenutím, nebo v nás budou budit rozpaky a raději bychom se bez nich klidně
obešli.Z velkého množství fotbalových výsledků posledních desetiletí stojí za zmínku
zápasy našich fotbalistů s Hudlicemi. S Hudlicemi hráli tmaňští fotbalisté i letos ve
druhém jarním kole poslední březnový víkend – vzhledem k termínu redakční uzávěrky
tohoto čísla však neznáme jeho výsledek. Připomeňme si dnes však zápasy v jarní části
soutěže před třiceti, dvaceti, deseti a pěti lety, z nichž se nám dochovaly podrobnosti o jejich
průběhu. Do nejčernějších barev nás asi halí vzpomínky na zápas před deseti lety, kdy VČS
Tmaň prohrála v Hudlicích 9:1 a hudlický Kamil Svoboda se zapsal do pomyslné
Guinnessovy knihy rekordů Okresního fotbalového svazu. Všechny čtyři zmiňované zápasy
mají společné to, že se odehrály na konci března nebo v dubnu a je mezi nimi desetiletá
mezera v čase.
• Okresní přebor Berounsko – skupina východ – ročník 1983 / 1984 – jaro 1984: 16. kolo –
30. dubna 1984 – Tmaň – Hudlice 4:3 (2:2). Utkání se hrálo za velmi silného větru, který
nám v prvním poločase foukal do zad. Hned při jednom z našich útoků se podařilo Zd.
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Procházkovi dát náš vedoucí gól. Potom se nám nepodařilo proměnit několik gólových
příležitostí a soupeři se podařilo po rohovém kopu vyrovnat díky nepozornosti naší
obrany. Celé utkání se hrálo značně tvrdě a nervózně. Hosté zahráli trestný kop ze
vzdálenosti asi dvacet metrů a díky chybě našeho brankáře se ujali vedení. Během
krátké chvíle po rozehrání se po přesné přihrávce od J. Krejčího podařilo Zd. Tlachovi
vyrovnat. Tak skončil první poločas, v němž asi ve 30. minutě střídal zraněného Polenu
Zikmund. Po změně stran se podařilo soupeři dostat do vedení po zaváhání naší obrany,
která reklamovala evidentní postavení mimo hru – asi dva metry – ale rozhodčí
dosaženou branku uznal. V tu dobu jsme již ale vyvíjeli tlak na branku soupeře a bylo jen
otázkou času, kdy se něco ujme. Vyrovnat se podařilo Zd. Procházkovi. V tuto dobu už
se hosté pouze ojediněle dostávali do blízkosti naší branky, a když se po hezké
falšované střele bez přípravy ze vzdálenosti asi dvacet metrů podařilo J. Krejčímu
počtvrté rozvlnit síť za zády soupeřova brankáře, bylo o výsledku rozhodnuto. Ve druhém
poločasu asi v 80. minutě střídal Pertl Tlacha M.
III. A třída, ročník 1993 / 1994 – zápasy hrané na jaře 1994 – 1. kolo: VČS Tmaň – SK
Patera Hudlice 2:4. Toto utkání se proti meteorologickým prognózám uskutečnilo. Terén
byl překvapivě místy obstojný, ale nechyběla souvislá plocha na vodní pólo. Hudlice měly
úspěšný začátek, když P. Veselý konečně protrhl střeleckou smůlu a vstřelil branku, která
by mohla kandidovat na „gól měsíce“. Tmaň hru i skóre vyrovnala. Oboustranně bojovné
utkání ovlivnil vítr. A byly to právě Hudlice, které se po změně stran dokázaly po větru
přizpůsobit. Dva body dovezené z horké půdy na Tmani jim určitě dodaly další chuť v boji
o čelo tabulky. Rozhodčí Bartoníček byl tradičně objektivní.
Před patnácti lety na jaře roku 1999 hrála obě mužstva jinou soutěž. Fotbalisté VČS
Tmaň sestoupili a hráli IV. A třídu, kam sestoupili na jaře 1997 po odehrání III. A třídy
ročníku 1996 / 1997, a proto z tohoto pochopitelného důvodu nemohlo dojít
k vzájemnému měření sil.
III. A třída, ročník 2003 / 2004 – zápasy hrané na jaře 2004: 15. kolo – neděle 4. dubna
2004 – 16,30 hodin – Hudlice – VČS Tmaň 9:1 (5:1), branku za Tmaň vsítil Piskáček,
rozhodčí zápasu Josef Pos mladší. Husarský kousek se v tomto zápase podařil
hudlickému kanonýrovi Kamilu Svobodovi, kterému se podařilo z devíti branek
vsítit do tmaňské sítě neuvěřitelných osm! Berounský deník ve svém vydání v sobotu
10. dubna 2004 hodnotil klady a zápory zápasů tohoto kola. Výkon Kamila Svobody
z Hudlic ocenil slovy: „Osm gólů do sítě Tmaně, klobouk dolů! Mezi zápory víkendu byl
na druhém místě zařazen výkon tmaňských fotbalistů v Hudlicích. Hosté si zajeli do
Hudlic pro devítigólový nářez. Ušili si z ostudy kabát, ale bylo se na co dívat.“ Program
fotbalového víkendu 10. a 11. dubna 2004 v témže vydání Berounského deníku byl
doplněn fotografií ze zápasu Tmaně s Hudlicemi.
Také před pěti lety v roce 2009 hráli muži VČS Tmaň s Hudlicemi odvetný zápas jarního
kola III. A třídy ročníku 2008 / 2009 také v dubnu – přesně to bylo v sobotu 18. dubna
2009 v 10,15 hodin dopoledne. Bylo to v době, kdy probíhala celková rekonstrukce
povrchu hřiště ve Tmani, a naši fotbalisté hráli domácí zápasy na hřišti v Chodouni, kde
se hrál i tento zápas 17. kola s Hudlicemi. Základní informace o tomto zápasu: VČS
Tmaň – Hudlice 0:2 (0:1), rozhodčí zápasu Kareš, 50 diváků, žlutou kartu dostal
Svoboda Ondřej a červenou Fiala Miroslav.

Fotbalisté VČS Tmaň začali jarní záchranářské práce vítězstvím
Sobota 22. března 2014 – 10,15 hodin – 14. kolo (1) – TJ VČS Tmaň – FK Svatá 4:1
(2:1), branky: Fišer Ladislav 2, Tlach Zdeněk, Rys Josef, rozhodčí zápasu Knotek, 40
diváků. Další zápasy 14. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Litavan Libomyšl 6:1,
Broumy – TJ Baník Mořina 7:3, Nižbor B – Vysoký Újezd 2:3, FK Olympie Zdice B – TJ
Tetín 0:4, Lužce – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:4, SK Chyňava – Hudlice 2:2.
Neděle 30. března 2014 – 15,00 hodin – 15. kolo (2) – Hudlice – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 14. kola: SK Chyňava – TJ Čechie Nový Jáchymov, FK Svatá – Lužce, SK
Cembrit Beroun-Závodí – FK Olympie Zdice B, TJ Tetín – Nižbor B, Vysoký Újezd –
Broumy, TJ Baník Mořina - TJ Litavan Libomyš.
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Sobota 5. dubna 2014 – 10,15 hodin – 16. kolo (3) – TJ VČS Tmaň – SK Chyňava.
Další zápasy 16. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Baník Mořina, TJ Litavan
Libomyšl – Vysoký Újezd, Broumy – TJ Tetín, Nižbor B – SK Cembrit Beroun-Závodí, FK
Olympie Zdice B – FK Svatá, Lužce – Hudlice.
Sobota 12. dubna 2014 – 10,15 hodin – 17. kolo (4) – TJ VČS Tmaň – TJ Čechie
Nový Jáchymov. Další zápasy 17. kola: SK Chyňava – Lužce, Hudlice – FK Olympie
Zdice B, FK Svatá – Nižbor B, SK Cembrit Beroun-Závodí – Broumy, TJ Tetín – TJ
Litavan Libomyšl, Vysoký Újezd – TJ Baník Mořina.
Neděle 20. dubna 2014 – 17,00 hodin – 18. kolo (5) – Lužce – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 18. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Vysoký Újezd, TJ Baník Mořina – TJ Tetín,
TJ Litavan Libomyšl – SK Cembrit Beroun-Závodí, Broumy – FK Svatá, Nižbor B –
Hudlice, FK Olympie Zdice B - SK Chyňava.
Sobota 26. dubna 2014 – 10,15 hodin – 19. kolo (6) – TJ VČS Tmaň – FK Olympie
Zdice B. Další zápasy 19. kola: Lužce – TJ Čechie Nový Jáchymov, SK Chyňava –
Nižbor B, Hudlice – Broumy, FK Svatá – TJ Litavan Libomyšl, SK Cembrit Beroun-Závodí
– TJ Baník Mořina, TJ Tetín – Vysoký Újezd.
Neděle 4. května 2014 – 14,00 hodin – 20. kolo (7) – Nižbor B – TJ VČS Tmaň. Další
zápasy 20. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ Tetín, Vysoký Újezd – SK Cembrit
Beroun-Závodí, TJ Baník Mořina – FK Svatá, TJ Litavan Libomyšl – Hudlice, Broumy –
SK Chyňava, FK Olympie Zdice B – Lužce.
Sobota 10. května 2014 – 10,15 hodin – 21. kolo (8) – TJ VČS Tmaň – Broumy. Další
zápasy 21. kola: FK Olympie Zdice B – TJ Čechie Nový Jáchymov, Lužce – Nižbor B, TJ
Litavan Libomyšl – SK Chyňava, Hudlice – TJ Baník Mořina, FK Svatá – Vysoký Újezd,
SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ Tetín.
Sobota 17. května 2014 – 17,00 hodin – 22. kolo (9) – TJ Litavan Libomyšl – TJ VČS
Tmaň. Další zápasy 22. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Cembrit Beroun-Závodí,
TJ Tetín – FK Svatá, Vysoký Újezd – Hudlice, TJ Baník Mořina – SK Chyňava, Broumy –
Lužce, Nižbor B – FK Olympie Zdice B.
Sobota 24. května 2014 – 10,15 hodin – 23. kolo (10) – TJ VČS Tmaň – TJ Baník
Mořina. Další zápasy 23. kola: Nižbor B – TJ Čechie Nový Jáchymov, FK Olympie Zdice
B – Broumy, Lužce – TJ Litavan Libomyšl, Chyňava – Vysoký Újezd, Hudlice – TJ Tetín,
FK Svatá – SK Cembrit Beroun-Závodí.
Neděle 1. června 2014 – 17,00 hodin – 24. kolo (11) – Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 24. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – FK Svatá, SK Cembrit BerounZávodí – Hudlice, TJ Tetín – SK Chyňava, TJ Baník Mořina – Lužce, Libomyšl – FK
Olympie Zdice B, Broumy – Nižbor B.
Sobota 7. června 2014 – 10,15 hodin – 25. kolo (12) – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín. Další
zápasy 25. kola: Broumy – TJ Čechie Nový Jáchymov, Nižbor B – TJ Litavan Libomyšl,
FK Olympie Zdice B – Mořina, Lužce – Vysoký Újezd, Chyňava – Cembrit, Hudlice –
Svatá.
Neděle 15. června 2014 – 10,15 hodin – 26. kolo (13) – SK Cembrit Beroun-Závodí –
TJ VČS Tmaň. Další zápasy 26. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov – Hudlice, FK Svatá –
SK Chyňava, TJ Tetín – Lužce, Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B, TJ Baník Mořina –
Nižbor B, TJ Litavan Libomyšl – Broumy.
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