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Novoroční zamyšlení
Vážení spoluobčané!
Vstoupili jsme do roku 2014, který budeme alespoň v jeho počátečním stadiu nazývat Novým
rokem. Co nás v jeho průběhu čeká? To je otázka, kterou si velmi často klademe, i když
odpověď ve vztahu ke každému z nás s určitostí nenajdeme. S jistotou můžeme hovořit
pouze o událostech, o nichž bezpečně víme, že do jejich rámce bude rok zasazen. Víme, že
nás čekají dvojí volby – na jaře do Europarlamentu a na podzim do zastupitelstva obce.
Důležité budou určitě obojí, bezprostřední vztah však budeme mít spíše k těm druhým.
Opravdového živého europoslance nemusíme potkat ani jednou za život, člena
zastupitelstva naší obce naproti tomu při troše štěstí třeba každý den. Základní povinností,
které z faktu jejich konání vyplývají pro Obecní úřad ve Tmani, je jejich řádné organizační
zabezpečení, vlastní účast ve volbách je věcí každého z nás jak využije svá voličská práva,
kterými můžeme vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s vývojovými směry Evropské unie
jako takové – to v tom prvním případě, nebo o budoucí podobě Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavíků.
Rok 2014 bude v první řadě rokem významných výročí v historii naší obce, které nás budou
inspirovat ke hledání našeho místa v současnosti, která je jenom krátkým časovým
zastavením na nikdy nekončící cestě z minulosti do budoucnosti. V únoru se bude konat
v pořadí 100. hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani. Již samotný fakt, že
se tato akce uskutečňuje celé jedno století je živoucím důkazem životaschopnosti této
organizace zaměřující se od samého svého založení na protipožární ochranu hmotného
majetku státu nebo obce, firem na katastru obce působících a fyzických osob majících zde
trvalé bydliště a jsou připraveni pomáhat se svým technickým vybavením v případě
přírodních katastrof – jak se mohli někteří z nás sami přesvědčit při likvidaci následků
větrných smrští nebo povodní. Naši hasiči budou mít nejenom svůj stý bál, ale budou si
připomínat i 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani. Druhým
jubilantem je letos naše škola, která bude slavit 130. výročí výstavby hlavní budovy
současného školního areálu vévodící nejrušnější křižovatce ve Tmani. Konečně třetím
významným jubilantem je Lounín. Ten byl dle zápisů vysazen roku 1324 Heřmanem
z Drahlína. S odkazem na tento údaj to znamená, že v roce 2014 si tato osada připomíná
690 let od svého vzniku. To je bez deseti let sedm století dějů v dobách míru i v letech
válečných. Jedná se o významné výročí v jeho historii, které by nemělo být v rychlém tempu
života naší doby přehlédnuto. Ve chvílích psaní tohoto příspěvku zatím ještě nepadlo
definitivní slovo o detailní podobě oslav, na nichž bychom si tato výročí připomněli, chci však
vyslovit přesvědčení, že se setkají s aktivní účastí našich občanů.
Současné zastupitelstvo obce jde do finále svého čtyřletého funkčního období. To však
nebrání tomu, aby investiční činnost směrovaná k dalšímu zlepšování životních podmínek a
občanské vybavenosti ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo Slavíkách
pokračovala svým obvyklým tempem. Bilance akcí v roce 2013 zazněla ve zprávě z rady
obce na veřejném zasedání konaném v pondělí 16. prosince 2013, s níž se budete mít
možnost seznámit v únorovém vydání OBZORU. Podívejme se tedy v tomto okamžiku nikoli
do minulosti – i když právě v těchto dnech končící, ale směřujme naši pozornost

začínajícímu roku 2014. Hlavní investiční akce roku 2014, nad jejichž realizací zastupitelé
a rada obce systematicky dlouhodobě pracují, jsou tyto: zateplení objektu základní školy,
zajištění vleku na kontejnery za traktor, instalace nového kamerového systému,
sanace zdiva v základní škole nebo nová penetrace hřiště ve školním areálu. Věřím, že
z této věty jednoznačně vyplývá, že současné zastupitelstvo obce pokračuje i v posledním
roce svého současného funkčního období v trendu svých předchůdců, kdy vždy platilo, že
bez ohledu na aktuální politický a společenský systém v této zemi svoji práci směrovali
k lepší občanské vybavenosti sloužící všem tmaňským občanům, kde je symbolická laťka její
úrovně v porovnání s okolními obcemi posazena hodně vysoko. A to zavazuje. Důvodů
k optimismu v úspěšném rozvoji naší obce nejenom v roce 2014 je hodně. Rada obce
zajišťuje projektovou připravenost i na akce v letech následujících, neboť právě zde
dvojnásob platí, že pouze dlouhodobá systematická příprava může přinést úspěch.
Důležitá je i role společenských organizací působících v obci. Vážíme si práce s mládeží
Mysliveckého sdružení HORA Tmaň a Sboru dobrovolných hasičů Tmaň. Asi více zamyslet
nad sebou se budou muset naši sportovci, zvláště pak fotbalisté, kteří jsou po podzimu zatím
bezpečně na posledním místě a pokud by pokračovali v tempu obdržených červených karet
nasazeným v posledních čtyřech podzimních kolech i na jaře, pak by asi museli začít
nastupovat do zápasů i hráči neexistujícího béčka. Připomeňme si jejich tlak na nový povrch
fotbalového hřiště – dnes je to asi jedno z nejkvalitnějších fotbalových hřišť na okrese, ale asi
se shodneme, že by si zasloužilo rovněž odpovídající výsledky. Základem by měla být práce
s mládeží, z níž by měli postupně vyrůstat nástupci současných hráčů, ale která je zatím na
okraji zájmů fotbalového oddílu. Ve Tmani žije trvale více než tisíc obyvatel a neměl by tedy
být problém, aby tělovýchovná jednota, především pak oddíl kopané – měla širokou
základnu, ze které mohou čerpat. K tomu by se měl vyjádřit někdo jiný, nikoli rada obce – ta
v minulých letech splnila svoji roli zajištěním finančních prostředků z obecního rozpočtu na
vybudování nového povrchu fotbalového hřiště a na jeho následnou údržbu. Ostatní mají ve
svých rukou funkcionáři místní tělovýchovné jednoty a hráči i funkcionáři oddílu kopané
zvláště. Vážíme si práce Klubu důchodců Tmaň, který vyvíjí činnost především pro ty dříve
narozené a nabídkou svých akcí k sobě poutá pozornost široké veřejnosti, která jejich akce
pravidelně navštěvuje.
Velkou pozornost budeme muset věnovat komunálním volbám a výběru kandidátů na
zastupitele v příštích čtyřech letech. Mohli jsme se přesvědčit, že řada ze zvolených
zastupitelů v posledních komunálních volbách ze své funkce rezignovala, a není snad ani
důležité, zda to bylo z důvodů osobních nebo zda na to mělo hlavní vliv zjištění i té druhé,
odvrácené stránky této funkce – že se jedná o práci, práci a zase práci, kterou nelze zařadit
do žádného rámce přesně odpracovaných hodin na úkor svého osobního volna, které věnují
na oltář vlasti. Nepřehlédnutelným není ani fakt, že bude muset dojít k určitému omlazení
týmu zastupitelů pro důchodový věk některých z nich. Pro výkon funkce zastupitele jsou
nutné nejenom teoretické znalosti především z oblasti právní, ale i zkušenosti, které nelze
z knížek vyčíst a každý si je musí zažít. Pohled na věkové složení našeho zastupitelstva a
jednotlivých komisí dává záruky do budoucna, že je vhodné kandidáty se zkušenostmi z této
práce kde brát. Řekněme si otevřeně, že zejména pro ty mladší není v dnešní době vůbec
jednoduché sladit dohromady zájmy osobní, rodiny, práci v zaměstnání a práci
v zastupitelstvu obce zejména v případech, kdy se svojí důslednou a cílevědomou prací
dopracovali k určitému postavení, a práce pro obec na úkor své profese mu může spíše
zhoršit jeho pozici. V takovém případě obvykle vítězí zaměstnání vysoko na body. A je to
zcela pochopitelné a srozumitelné, neboť musí živit rodinu, pro kterou by ztráta dobře
honorované práce mohla mít katastrofální následky. Taková je realita života v dnešní době,
přesto však nám to dává právo hledět do budoucnosti optimisticky.
Vážení spoluobčané!
Přeji vám a vašim rodinám jménem rady obce, členů zastupitelstva obce a jeho komisí a
výborů, i jménem svým v právě začínajících 365 dní roku 2014 hodně zdraví, život v míru,
štěstí, životní spokojenosti, splnění všech novoročních předsevzetí a mnoho úspěchů
v profesním i osobním životě.
Václav Macourek, starosta obce
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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 tohoto
čísla, která musela být s ohledem na termín vánočních a novoročních svátků posunuta na
poněkud dřívější termín, přinášíme v tomto lednovém čísle pouze text jednoho schváleného
dokumentu – obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o volném pobíhání psů, zbývající materiály
z tohoto jednání budou v únorovém vydání OBZORU.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém zasedání dne 16. prosince 2013 usneslo vydat na
základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku, u velkých a
bojových plemen na vodítku a s náhubkem, nikdy ne volně
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů
2. Veřejným prostranstvím obce se rozumí všechna místa, která slouží k veřejnému užívání.
Z hlediska této vyhlášky se jedná zejména o náves, ulice, místní komunikace, chodníky,
hřiště, zatravněné plochy a další místa, do nichž není obecně závazným předpisem
zakázán vstup.
3. Splněním povinností v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa,
jeho vlastník či doprovázející osoba.
Článek II
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství
1. Volné pobíhání psů je dovoleno po dohodě Obce Tmaň s uživateli pozemků (zemědělci a
myslivci) na pozemcích v bezprostřední blízkosti obce dle předloženého situačního
plánu, který je součástí této vyhlášky.
2. Volné pobíhání psů je dovoleno na vymezených pozemcích v době vegetačního klidu
anebo tehdy, kdy nedojde ke škodám na zemědělských kulturách či na volně žijící zvěři.
Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky nahrazuje další práva a povinnosti osob stanovené dalšími
právními předpisy.
2. Porušení této obecně závažné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, jiný správní
delikt nebo trestný čin.
Článek IV
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností 15 dnem po dni jejího vyhlášení.
Mgr. Pavlásek Pavel
místostarosta

Macourek Václav
starosta obce
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Sakáč Josef
místostarosta

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení přátelé!
Začínáme nový kalendářní rok 2014, který se sice zcela zákonitě nekryje s rokem školním,
podle kterého je s ohledem na jednotlivá roční období v klimatických podmínkách severní
polokoule organizován život naší tmaňské mateřské i základní školy. Tento fakt ale nemá
žádný vliv na to, co se u nás děje. Rok 2014 je významný v životě naší školy – budeme si
připomínat 130 let od výstavby hlavní budovy školního areálu. To, co dnes považujeme za
samozřejmost, byla v době svého vzniku odvážná myšlenka, k jejíž praktické realizaci, jak je
známo z historie – nevedla právě jednoduchá cesta. Každá práce ve školství je běh na
hodně dlouhou trať, jejíž výsledky lze vidět až v následujících generacích. Jsem velmi ráda,
že se v tmaňské základní a mateřské škole podařilo vytvořit takový kolektiv pedagogických
pracovníků, kteří si uvědomují svoji povinnost psát další kapitoly novodobé historie
tmaňského školství zahájené před sto třiceti lety. I letos budeme informovat širokou veřejnost
o dění ve škole na stránkách informačního časopisu OBZOR a na našich webových
stránkách: základní škola www.zs.tman.txt.cz nebo mateřská škola www.ms.tman.txt.cz –
kde také najdete bohatou fotodokumentaci z jednotlivých akcí, na níž můžete bezprostředně
nahlédnout za oponu každodenní činnosti vašich dětí, vnoučat nebo pravnoučat ve škole.
Vážíme si spolupráce s naším zřizovatelem Obcí Tmaň a za podporu naší práce širokou
veřejností. Věřím, že se budeme setkávat nejenom při oslavách organizovaných v letošním
roce ke zmiňovanému výročí, ale i při dalších akcích za účasti členů pedagogického sboru
nebo našich dětí. Do roku 2014 vám přeji hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti!
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•
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Základní škola Tmaň
Spolupráce s místní knihovnou ve Tmani pokračuje. V úterý dne 24. října 2013 přijali naši
čtvrťáci pozvání paní S. Fodorové a navštívili obecní knihovnu ve Tmani. Byli vřele
uvítáni mladou usměvavou knihovnicí, která je zasvětila do tajů místní knihovny.
Dozvěděli se, jak jsou v knihovně knížky řazeny, podle jakého klíče jsou rozděleny a co
musí udělat pro to, aby mohli knihovnu navštěvovat a knížky si v ní půjčovat. Dokonce si
každý žák v knihovně vyplnil průkazku. Paní Fodorová si pro děti připravila zábavné čtení
zaměřené na dopravní výchovu, malý pohádkový testík a také si děti vyrobily velice
nápaditou záložku do knihy. Z knihovny žáci odcházeli nadšení, plní dojmů a se slovy, že
určitě nejsou v knihovně naposled. Paní knihovnice jim přislíbila návštěvu ve škole, kam
jim přinese vyhodnocené pohádkové testíky. Tato návštěva proběhla ve čtvrtek 21.
listopadu, kdy se děti těšily na milou návštěvu. V testíku byly úspěšné, a proto jim paní
Fodorová přinesla malou odměnu, kterou s potěšením přijaly. Také je čekal nový testík,
tentokrát zaměřený na pohádkové dvojice. Společně si jej hned opravily, i když nutno
podotknout, že poprvé byly úspěšnější. Také práce s krásnými a zajímavými pracovními
listy k dopravní výchově přinesla dětem chvilku přemýšlení a nadšeného diskutování.
Společná četba na koberci z knihy Za trnkovým keřem pak byla příjemným završením
našeho malého projektu, který snad děti přivede ke čtení, místo k dívání se na televizi či
hraní her na počítači. Tímto bychom rádi poděkovali paní Silvě Fodorové za dvě velice
příjemně strávená dopoledne s žáky naší školy a těšíme se na další spolupráci.
V úterý dne 19. listopadu 2013 navštívil naše čtvrťáky instruktor z autoškoly pana
Kvasničky. Celým dnem je provázela dopravní výchova, a protože akce byla velice
zajímavá, udrželi naši žáci pozornost celý den. Shlédli několik videí týkající se
dopravních nehod, dozvěděli se spoustu přínosných informací, jak velkému množství
nehod lze předejít a také slyšeli jak se chovat, stanou-li se svědkem takovéto nehody.
Děti překvapily svými znalostmi v oblasti zdravovědy a také z ochrany člověka za
mimořádných událostí. Velice živě reagovaly na otázky a zapáleně diskutovaly. Na jaře je
čeká test znalostí a praktický test jízdy zručnosti na kole na dopravním hřišti v Berouně.
Součástí zkoušky bude i praktický test chování účastníka v silničním provozu. Zde
mohou, pokud budou při testování úspěšné, získat průkaz cyklisty. Celý den byl završen
promítáním spojeným s úkolem řešit situace, které vznikají v dopravě zejména v
křižovatkách, které jsou plné dopravních značek, semaforů, vozidel, chodců i cyklistů. Je
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pravda, že řešení těchto situací v dopravě bylo pro nemalé množství dětí opravdovým
„oříškem". V tomto ohledu je tedy čeká ještě velký kus práce.
V průběhu měsíce listopadu se naše škola zapojila do charitativní akce na podporu
Nadace Chrpa, která ze získaných peněz financuje nákup a výcvik koní pro
hiporehabilitaci. Žáci měli možnost zakoupit si za 25,- Kč hlavolam Motanice a tím přispět
na dobrou věc. Na naší škole se jich prodalo 50 kusů, čímž jsme nadaci přispěli částkou
1250,-Kč. Poděkování patří všem dětem, které si Motanici zakoupily, protože chtějí
pomáhat druhým, i jejich rodičům, kteří je v tom podporují. Snad nás bude příště ještě
více. Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a
pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení,
obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již
velmi široké použití a to nejen v medicíně. Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci
CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku
2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport,
výchovu mladých koní a posléze o širokou oblast hiporehabilitace především z hlediska
postavení koní v ní.
V předvečer první adventní neděle v sobotu 30. listopadu 2013 jsme v duchu loni
započaté tradice slavnostně rozsvítili vánoční stromeček u Obecního úřadu ve Tmani. I
letos bylo doprovázeno hrou o narození Ježíška. Akce se setkala s velmi vřelým přijetím
a ohlasem u cca tří stovek spokojených diváků, kteří ocenili herecké výkony dětských
představitelů jednotlivých rolí přibližujících události kolem narození Ježíška, ve které se
úspěšně proměnili pro tento podvečer žáci tmaňské školy. Tento fakt potvrzuje správnost
před rokem nastoupené cesty na další obohacení společenského života v naší obci.
V úterý 3. prosince 2013 se žákům první třídy stalo něco zvláštního. Navštívil je totiž
pomocník Mikuláše, který naděluje dárky dětem v Holandsku. Holandský Mikuláš se
jmenuje Sinterklaas a jeho pomocník Zwarte Piet, což znamená Černý Petr. A skutečně,
náš host byl černý v obličeji. Vůbec nemluvil, chtěl si hrát, dělal legraci a dětem rozdal
malé dárečky ze svého plátěného pytle. Vlastně jsme se vůbec nedozvěděli, jak k nám
Piet zabloudil až z Holandska. Ale pro sebe si myslíme, že to bylo proto, že máme
spolužačku Isabelku, jejíž tatínek pochází z Holandska, a my jsme si s ní přehrávali CD s
holandskými vánočními písničkami, abychom věděli, jak to chodí o Vánocích i jinde. Asi
to zaslechl a přišel k nám. Svátek Sinterklaase je jedním z nejvíce slavených svátku v
Nizozemí. Sinterklaas přijíždí se svými pomocníky Piety po řece, všude hraje hudba a
lidé se baví a tancují. 5. prosince večer pak přichází tajně komínem a naděluje dárky do
dětmi připravené boty. Těm hodným dobroty jako perníčky, lékořicové pendreky apod.
Zlobílci dostávají pytlík soli. Děti se snaží Sinterklaase nalákat tím, že do boty dávají
mrkev a seno pro jeho koníka.
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní.
My jsme ale smutní nebyli. Ve čtvrtek 5. prosince 2013 ráno se totiž v naší krásně
adventně vyzdobené škole opět po roce ozvalo známé čertovské „blebleble"... A všichni
jsme věděli, co to znamená! Nemohli jsme se dočkat, až zarachotí řetězy a ve dveřích se
objeví Mikuláš, andělé i čerti. Někteří z nás se strachovali, protože věděli, že v KNIZE
HŘÍCHŮ, kterou měli čerti s sebou, jsou zapsáni černým písmem! Ale i ti měli štěstí. Za
písničku, básničku nebo slib, že už budou hodní, jim bylo odpuštěno. Nakonec jsme
všichni dostali nebeskou odměnu v podobě ovoce v mikulášské nadílce od pana Skučka,
kterému patří náš veliký dík, a nějakou tu sladkost z kuchyně. Moc také děkujeme
Mikuláši, andělovi i čertům od hasičů, kteří se zhostili svého důležitého úkolu zhodnotit
naše chování v uplynulém andělském i čertovském roce na výbornou.
V měsíci říjnu proběhlo u nás vyhodnocení školního kola výtvarné soutěže Lidská
solidarita – Žijeme spolu, jehož se zúčastnili všichni žáci. Do regionálního kola, které se
konalo 5. prosince 2013 za účasti ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor a ZŠ Tmaň,
postoupili ti nejlepší z nás. Výsledková listina: 1. ročník: A. Zikmundová – 3. místo; 2.
ročník: N. Tilichterová – 4. místo; 3. ročník: M. Jurek – 2. místo; 4. ročník: L. Sudíková –
1. místo; 5. ročník: O. Bauman – 2. místo Všichni reprezentovali naši školu se ctí a my
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jim za to děkujeme. K jejich krásnému umístění blahopřejeme a přejeme hodně dalších
úspěchů!
V neděli 8. prosince 2013 se konala v Kulturním domě ve Tmani Mikulášská nadílka,
kterou pořádal obecní úřad ve spolupráci s naší školou. Atmosféra byla perfektní, i když
ze začátku se děti trošičku obávaly příchodu čertů. Ale při bezva zábavě, kterou připravily
čertice Simona a Aneta ze skupiny STARLINGS na strach úplně zapomněly. Tancovaly,
zpívaly, přednášely s velkou vervou a za svoji snahu byly odměněny bonbonky a dalšími
sladkostmi. Pak už ale nastala ta dlouho očekávaná chvíle a na parketu se objevili čerti,
kteří byli opravdu pekelní. Četli ve své knize hříchů a hledali ty největší zlobivce. Všechny
děti naštěstí uměly krásnou básničku nebo písničku, takže jim nehrozilo žádné
nebezpečí! Hned vedle pekla se však zjevil i samotný Mikuláš s andělem, kteří mezi děti
rozdělili nebeskou nadílku, takže nikdo nepřišel zkrátka! Závěrem si děti mohly zatančit
spolu s Mikulášem, andělem i čerty, takže domů odcházely spokojené a vyřáděné.
Ve středu dne 12. prosince 2013. navštívila naše škola zámek v Roztokách u Prahy.
Konaly se tam totiž dvě pěkné výstavy a hrálo se divadlo o narození Ježíška. První
výstava byla zaměřená na dílo malíře Stanislava Holého, autora známých postaviček Jů
a Hele. Součástí expozice byly nejen obrazy, ale také sochy, mnohdy v nadživotní
velikosti a hrací koutek, kde se nám moc líbilo! Druhá výstava nás vtáhla do světa
čokolády. Dozvěděli jsme se o ní vše - z čeho se vyrábí a jak ze zvláštních velikých plodů
kakaovníku vzniká nám dobře známá voňavá hmota, která tak výborně chutná. Pak už
byl čas se přesunout do vnitřního areálu zámku. Cestou přes krásné nádvoří jsme se po
schodech dostali do útulného sálíčku, akorát tak pro našich sto dětí. Představení o
narození Ježíška bylo moc zajímavé. Hodně jsme se pobavili, poučili i nasmáli, dozvěděli
se o historii vánočních svátků a zazpívali si několik koled. Po závěrečném bouřlivém
aplausu jsme se vypravili zpět domů. Cesta probíhala ve veselém vánočním zpívajícím
duchu. I přes komplikovanější pražskou dopravní situaci jsme do školy dorazili spokojení
a podle plánu.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru víček z PET lahví pro Míšu. Věříme, že to byly
někdy celé rodinné klany, které pomáhaly sbírat. Vždyť se za docela krátkou dobu
nasbíralo neuvěřitelných 100 kilogramů! Pro představu: 1 kilogram obsahuje cca 470
kusů víček. Takže pan Hrudka, kterému tímto moc a moc děkujeme za nezištnou pomoc,
odvezl na sběrné místo 47 000 víček! Ve sběru chceme pokračovat, včas vás budeme
informovat. Ještě jednou velké díky všem.
Mateřská škola Tmaň
Prosinec v mateřské škole byl ve znamení vánočních příprav, pohádek, oslav a besídek
pro rodiče. Za dětmi přišel Mikuláš, čerti s andělem. Některé děti byly hrdinové, někde se
to neobešlo bez slziček. Smutek trval ale jen chvíli a potom jsme si společně zazpívali a
dokonce s Mikulášem i vyfotografovali. Na závěr došlo na nadílku, která byla opravdu
bohatá. Děkujeme panu Skučkovi za ovoce pro naše děti.
V neděli 8. prosince 2013 se konala v kulturním domě Mikulášská a čertovská zábava,
kterou tradičně pořádaly Občanské sdružení Vrtule a tmaňská mateřská škola. Děti se
mohly opět těšit na setkání s Mikulášem, čertíky a andělem. Celý program pro děti
připravily rodiny Špačkova, Motykova a spol. Všem jmenovaným patří dík!
V mateřské škole se uskutečnil Vánoční jarmark, který zajišťovali sami rodiče. Sešlo se
hodně pěkných výrobků a každý si mohl nějaký dárek zakoupit. Výtěžek byl věnován
mateřské škole. Peníze budou použity na nákup metodických pomůcek pro děti.
Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli jarmark realizovat.
Samozřejmě jsme si užívali vánoční atmosféru, poznávali jsme zvyky a tradice, vyráběli
jsme dárky, zkoušeli jsme péct vánoční cukroví a hlavně jsme se s paní učitelkami
svědomitě připravovali na vánoční besídky. Ty se uskutečnily v jednotlivých třídách ve
dnech 17. – 19. prosince 2013. Děti byly kouzelné a pro rodiče to byl jistě ten
nejkrásnější dárek. Veškerou fotodokumentaci z těchto akcí najdete na našich webových
stránkách www.ms.tman.txt.cz .Na letošní Vánoce budou děti určitě vzpomínat.
Do Nového roku 2014 přejeme všem zdraví, klid a pohodu.
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Opustili naše řady …
V pondělí dne 2. prosince 2013 zemřela paní Anna Kolářová, rozená Hálová. S drahou
zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Ve středu dne 11. prosince 2013 zemřel ve věku 81 let pan Bohumil Macourek.
S drahým zesnulým se rodina a občané Tmaně naposledy rozloučili v pátek dne 20.
prosince 2013 v 10,00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani
vyslovuje pozůstalým hlubokou soustrast. Čest jejich světlé památce!

Setkání důchodců Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
Ve středu 4. prosince 2013 odpoledne připravila základní organizace Odborového svazu
STAVBA ČR akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody spolu s vedením
obou akciových společností na Louníně tradiční vánoční setkání pro své členy – důchodce –
bývalé zaměstnance akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani.
Účastníky uvítal předseda odborové organizace Jaroslav Karmazín spolu s dalšími členy
výboru základní organizace – Pavlou Kovačíkovou a Ondřejem Svobodou. V úvodu všichni
přítomní uctili minutou ticha památku těch bývalých zaměstnanců, kteří se tohoto dne
nedožili, a v další části svého vystoupení je informoval o práci odborů s důrazem na výsledky
kolektivního vyjednávání. O hospodářských výsledcích v roce 2013 a o hlavních záměrech
vedení obou společností na rok 2014 informoval za zaměstnavatele Ing. Josef Pinta. Po
skončení oficiální části setkání se rozvinula bohatá diskuse ve skupinkách mezi účastníky,
kterých přišlo tentokrát šedesát. A protože se většina z nich potkala vzájemně naposledy při
podobném setkání před rokem, bylo toho hodně, co se seběhlo za uplynulé období v životě
každého jednotlivce a stalo se tak tématem zajímavých vzájemných diskusí. V průběhu
setkání informovali zástupci odborové organizace, že se stejnými akcemi jako dosud –
zájezd na jaře, vánoční setkání a možnost účasti důchodců odborářů na akcích pořádaných
pro své členy – se počítá i v roce 2014. Přítomní odboráři – bývalí zaměstnanci VČS a VLČS
– vysoce oceňovali zájem odborové organizace a vedení akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody o ty, kteří jsou dneska již na zaslouženém odpočinku po
celoživotní práci. Shodli se, že v současnosti jsou v dnešní poněkud uspěchané době
podobné akce vzácnou výjimkou, ale o to větší mají radost z toho, že to je právě jejich bývalý
zaměstnavatel, kde se něco podobného organizuje. Vánoční setkání důchodců Vápenky a
Velkolomu Čertovy schody se protáhlo do pozdního podvečera, kdy přijel objednaný
autobus, který je rozvezl domů.

Sbor dobrovolných hasičů Tmaň informuje …
Vstoupili jsme do Nového roku 2014, který je pro Sbor dobrovolných hasičů ve Tmani zvláště
významný, neboť si budeme připomínat 110 let od našeho založení. Nabízíme široké
veřejnosti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků přehled hlavních akcí
naplánovaných na letošní rok 2014:
• V sobotu 25. ledna 2014 se bude od 11,00 hodin konat v pohostinství U Boušků výroční
valná hromada, na které bude hodnocena činnost v roce 2013 a přijat program a plán
práce naší základní organizace SDH na rok 2014. Se závěry našeho jednání seznámíme
čtenáře OBZORU v jeho březnovém vydání.
• V sobotu 15. února 2014 se bude v kulturním domě ve Tmani konat jubilejní – v pořadí již
stý – hasičský ples. Věříme, že tuto událost s námi přijde oslavit široká veřejnost naší
obce.
• V měsíci květnu 2014 – pravděpodobně druhou sobotu – se ve Tmani bude konat
okrsková soutěž v požárním sportu.
• V letošní první letní den v sobotu 21. června se budou konat společně se Základní školou
a Mateřskou školou Tmaň oslavy 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 130.
výročí výstavby tmaňské školy.
• První nebo druhou sobotu v září 2014 se uskuteční ve Tmani IX. ročník Memoriálu
zasloužilých hasičů.
Vít Hofmann – starosta SDH Tmaň
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
P. Krzysztof Drzazga děkuje touto cestou za Římskokatolickou farnost Žebrák, jménem
svým i věřících z kostela Narození Panny Marie ve Zdicích panu Jaroslavu Šimkovi,
Zahradnictví Tmaň, za vánoční stromky na výzdobu kostela o Vánocích 2013.
Vánoční stromky svojí nádherou výrazně podtrhly krásu barokních interiérů zdického
kostela při mších sv. pořádaných v tomto období.
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. Mše sv. o Vánocích se zde budou konat takto: Úterý 24. prosince
2013 – Štědrý den – poslední den Adventu – mše sv. se koná v 16,00 hodin odpoledne.
Středa 25. prosince 2013 – den narození Páně – Boží hod vánoční, v občanském
kalendáři má označení jako. „1. svátek vánoční“ – mše sv. se koná v 8,00 hodin ráno.
Čtvrtek 26. prosince 2013 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v občanském
kalendáři má označení jako „2. svátek vánoční“ – mše sv. se koná v 8,00 hodin ráno.
Neděle 29. prosince 2013 – mše sv. se koná jako každou neděli v 8,00 hodin ráno.
Středa 1. ledna 2014 – mše sv. se koná v 8,00 hodin ráno.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se budou ve vánočním a novoročním
období konat takto:
• Půlnoční bohoslužby na Štědrý den v úterý 24. prosince 2013 ve 24,00 hodin.
• Sváteční bohoslužba spojená s prosbou o Boží požehnání pro rok 2014 se koná na
Nový rok ve středu 1. ledna 2014 v 15,00 hodin.
• Termíny dalších bohoslužeb v lednu 2014 budou s předstihem oznámeny ve vývěsní
skříňce.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 14. prosince 2013 v 10 hodin dopoledne se v Galerii Čerťák
konala vernisáž výstavy 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“. Pravidelně působí jako odborný doprovod na
fotografických expedicích pořádaných CK AWAY. Pro Vápenku Čertovy schody vytvořil
kalendář na rok 2014, který byl v rámci vernisáže slavnostně pokřtěn.
Vernisáž byla doplněna zpěvem a hrou na ukulele Ivy Pazderkové. Na konci října vydala své
první album UKULALA, na kterém ji doprovází extraliga českých muzikantů. Všech devět
písní s výjimkou jednoho textu si napsala novopečená zpěvačka sama. Kromě Ivy
Pazderkové, která nejen zpívá, ale také se doprovází na ukulele, uslyšeli návštěvníci
vernisáže také akordeonistu Michala Šťulíka, bubeníka Davida Landštofa, nejuznávanějšího
českého jazzového kontrabasistu současnosti Jaromíra Honzáka a kytaristu Josefa
Štěpánka. Na návštěvníky čekalo i tradiční vánoční překvapení. Výstava je otevřena denně
od 5 do 19 hodin až do 13. února 2014.
Mediálními partnery 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!
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2013 a v lednu 2014 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
20.+21.12.2013
(pátek + sobota)
22.+23.12.2013
(neděle + pondělí)
24.12.2013
(úterý)
25.12.2013
(středa)
26.12.2013
(čtvrtek)
27.+28..12.2013
(pátek + sobota)
29.+30.12.2013
(neděle + pondělí)
31.12.2013
(úterý)
1.1.2014
2.+3.1.2014
4.+5.1.2014
11.+12.1.2014
18.+19.1.2014
25.+26.1.2014

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Davidová Petra
Beroun, Třída politických vězňů 40
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holický Jaroslav
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Holman Josef
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Kaiser Zdeněk
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, Politických vězňů 40
MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Václav Krůta
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Křivohlavá Iva
Beroun, Medicentrum
MUDr. Laštvičková Václava
Komárov, Buzulucká 480

775 595 704
608 020 878
608 020 878
311 625 510
311 516 660
311 516 660
311 542 346
311 624 375
311 624 375
311 746 418
311 621 973
311 625 901
311 746 372
311 572 765

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Děkujeme našim zákazníkům za jejich důvěru vyjádřenou nákupy u nás v roce 2013
a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2014, kdy
se těšíme na jejich opětovné návštěvy!
Důležité upozornění: V lednu a 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.
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.

Nové smlouvy na nájem hrobového místa
Obecní úřad ve Tmani oznamuje občanům, že na obecním úřadu jsou připraveny k podpisu
nové smlouvy na nájem hrobového místa na hřbitově ve Tmani podle nového číslování.
Nájemné činí za 1 hrobové místo – 50,- Kč na jeden rok a za 2 hrobová místa – 80,- Kč za
jeden rok. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu deseti let. Žádáme ty občany, kteří se
k podpisu nové smlouvy dosud nedostavili, aby tak učinili co nejdříve v době úředních hodin.
Václav Macourek, starosta obce

Omezení provozu pošty ve Tmani v závěru roku 2013
Česká pošta oznamuje občanům, že poštovní úřad ve Tmani bude v pátek dne 27.
prosince 2013 a v úterý 31. prosince 2013 z provozních důvodů uzavřen.
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Po podzimu mají fotbalisté VČS Tmaň sedm bodů a poslední místo
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 budou doplněny o citaci průběhu zápasů, jak je ve svých úterních
vydáních uváděl Berounský deník. Tyto příspěvky nabízejí nejenom podrobnější údaje o
vlastním průběhu většiny zápasů, ale i příznivci našich hráčů si mohou při jejich čtení
porovnat obsah těchto příspěvků s tím, co viděli na hřišti oni nebo jak to bezprostředně
hodnotili. V první části nabízíme pohled na prvních šest podzimních zápasů.
•

•

•

III. A třída – ročník 2013 / 2014 – podzim 2013 (1)
Neděle 25. srpna 2013 – 17,00 hodin – 1. kolo – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 3:1 (1:0),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Marx, žluté karty:
Piskáček Kamil, Foltýn Jan, Červenka Jiří, 80 diváků. Další zápasy 1. kola: TJ Litavan
Libomyšl – TJ Čechie Nový Jáchymov 2:7, TJ Tetín – FK Olympie Zdice B 3:0, TJ Baník
Mořina – TJ Broumy 3:3, Vysoký Újezd – Nižbor B 4:4, SK Cembrit Beroun-Závodí –
Lužce 4:2, SK Hudlice – SK Chyňava 2:4.
Sobota 31. srpna 2013 – 10,15 hodin – 2. kolo – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice 3:7 (1:4),
branky: Fiala Lukáš, Smíšek Martin, Kincl Michal, rozhodčí zápasu Veverka, 30 diváků,
žluté karty: Hrubý Lukáš, Červenka Jiří. Další zápasy 2. kola: TJ Litavan Libomyšl – TJ
Baník Mořina 2:0, TJ Čechie Nový Jáchymov – SK Chyňava 1:5, Lužce – FK Svatá 5:2,
FK Olympie Zdice B – SK Cembrit Beroun-Závodí 2:2, Nižbor B – TJ Tetín 1:1, TJ
Broumy – Vysoký Újezd 5:3.
Berounský deník, úterý 3. září 2013: Domácí i bez pěti hráčů loňské sezóny začali dobře,
v 6. minutě si na dlouhý nákop naběhl Lukáš Fiala a z 12 metrů dal přesně k tyči – 1:0.
Ve 23. minutě po vhazování Sklenička připravil R. Hubkovi a ten bombou z 11 metrů
skóroval k protilehlé tyči – 1:1. Ve 30. minutě se hostům vydařila pohledná kombinační
akce od vlastní branky přes šest spoluhráčů a na jejím konci Sklenička připravil pro
Forejta, jenž napnul síť – 1:2. V 38. minutě zatáhl míč Berner a z 18 metrů utěšenou
střelou s pomocí tyčí zvýšil Mejsnar – 1:3. Hudlice předváděly pohodový fotbal, třem
loženým šancím zabránil brankář Piskáček. Těsně před přestávkou byl ale bezbranný
proti mistrně zahranému trestnému kopu ze 17 metrů Hubkou – 1:4. Po obrátce se již
hrálo úsporně, přesto padaly hezké branky. U vítězů nebylo ve hře slabin, vyčnívaly
výkony Bernera a Mejsnara. Nestor R. Hubka přesvědčil o své perfektní kopací technice,
jíž může vyučovat mladou generaci. Tmaň zklamala, byla bez pohybu, neměla střed
hřiště, dobré okamžiky naznačili pouze Hrubý a Lukáš Fiala.
Neděle 8. září 2013 – 17,00 hodin – 3. kolo – SK Chyňava – TJ VČS Tmaň 3:1 (2:1),
branku zaznamenal Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Krupa, 250 diváků. Další zápasy 3.
kola: TJ Baník Mořina – TJ Čechie Nový Jáchymov 1:9, Vysoký Újezd – TJ Litavan
Libomyšl 4:1, TJ Tetín – TJ Broumy 2:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – Nižbor B 5:1, FK
Svatá – FK Olympie Zdice B 1:0, SK Hudlice – Lužce 0:2.
Berounský deník, úterý 10. září 2013: Tmaň stále postrádá pět borců a sestavu lepí
doslova na návsi. Chyňava odehrála svoje první utkání na nově zrekonstruovaném
stadionu a sláva z otevření to byla vcelku veliká. Slavnostní výkop provedl starosta Kšír a
do ochozů se vměstnalo 250 platících diváků! Hosté z Tmaně přijeli s jedenácti hráči a
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•

•

•

bylo na nich vidět, že chtějí urvat aspoň remízu. Po dvou šancích domácího Nováka a
Podzemského, které nebyly využity, udeřilo na druhé straně. Husák v pokutovém území
fauloval a rozhodčí nařídil penaltu. K té se postavil Fiala, jeho první střelu vyrazil brankář
Janda, ale jen zpět k Fialovi, který dorazil míč do sítě – 0:1. Jenže tento gól nastartoval
domácí, nejdříve nebezpečně pálil Steiner, který těsně minul branku, další šanci měl
Podzemský, Kříž, Novák, ale ani jeden se netrefil. Až v 35. minutě Žáček přiťukl na Lišku
a ten vyrovnal – 1:1. O pět minut později poslal krásný centr do vápna Kříž a Podzemský
hlavou skóroval – 2:1. Ve 42. minutě měl šanci Steiner, kterého vychytal hostující
brankář, poté domácí Bauer střílel vysoko nad. Druhý poločas byl ze strany domácích
značně rozpačitý. Chyběl klid a rozvaha. Další branka padla až v 80.minutě, kdy Liška
našel Vlčka, ten obehrál brankáře a byla to 3:1. Domácí střelec Kasprd vyšel tentokrát
naprázdno, ale mohlo tomu být jinak, kdyby svoji nebezpečnou hlavičku z 82. minuty
poslal mezi tři tyče. Chyňava i tak zvládla další utkání a prozatím je stoprocentní. Za
hostující tým hrál dobře Fiala a Piskáček. V domácím dresu předvedl kvalitní výkon
Vejvoda, který patřil mezi opory týmu, dále hrál dobře Liška.
Neděle 15. září 2013 – 17,00 hodin – 4. kolo – TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ VČS
Tmaň 2:0 (1:0), rozhodčí zápasu Plecitý, žluté karty: Sulík Jakub, Červenka Jiří, 100
diváků. Další zápasy 4. kola: Lužce – SK Chyňava 2:3, FK Olympie Zdice B – SK Hudlice
2:1, Nižbor B – FK Svatá 5:0, TJ Broumy – SK Cembrit Beroun-Závodí 2:1, TJ Litavan
Libomyšl – TJ Tetín 3:6, TJ Baník Mořina – Vysoký Újezd 3:0.
Berounský deník, úterý 17. září 2013: Hosté se ukázali v dobrém světle jako snaživý,
kombinačně zdatný a rychlý soupeř, u něhož je s podivem, že je bez bodu. Brankář
Piskáček hodně zachránil. P. Pelcovi vyrazil šanci na roh, Spurného střelu k tyči také a
v závaru měl dobře postavené břevno při bombě Kroba. Paterovi nebylo souzeno uspět
při sólu. Gólman hostů byl překonán pouze v 37. minutě, kdy přesný centr Krále mistrně
hlavou z devíti metrů umístil P. Pelc. V 77. minutě utažená střela Péma znamenala klid
pro domácí.
Sobota 21. září 2013 – 10,15 hodin – 5. kolo – TJ VČS Tmaň – Lužce 1:3 (1:2), jediný
úspěch Tmaně zaznamenal Červenka Jiří, rozhodčí zápasu Kareš, žluté karty: Červenka
Jiří, Haas Radek, Smíšek Martin, Fiala Miroslav mladší, 40 diváků. Další zápasy 5. kola:
Vysoký Újezd – TJ Čechie Nový Jáchymov 5:4, TJ Tetín – TJ Baník Mořina 2:0, SK
Cembrit Beroun-Závodí – TJ Litavan Libomyšl 9:2, FK Svatá – TJ Broumy 0:2, SK
Hudlice – Nižbor B 2:0, SK Chyňava – FK Olympie Zdice B 4:1.
Berounský deník, úterý 24. září 2013: Přestože se Tmaň sešla v nejsilnější sestavě,
nestačila na Lužce, které nastoupily v kombinované sestavě. Projev domácích byl
chvílemi dost laxní a soupeř trestal jejich chyby. „Tmaň hrála hodně špatně,“ zaznělo
z úst pozorovatele. Skóre utkání mohlo být vyšší, když kapitán hostů J. Hůla měl mušku
seřízenou na tyče, které dokázal orazítkovat v každém poločase. Tmaň si vypracovala za
celý zápas pouze pět náznaků slibných příležitostí, brankář hostů Kratochvíl ale měl na
těle jakoby magnet, takže ho domácí hráči trefovali. Blízko vyrovnání byl Smíšek, který
postupoval sám na branku, ukvapil se ale a zakončil doslova malou domů. Lužce opět
potvrdily, že umí hrát v oslabení, síly jim sice ubývaly, přesto v samotném závěru využily
neschopnost soupeře k velkému závaru, v němž M. Jankásek protlačil míč do sítě.
Neděle 29. září 2013 – 16,30 hodin – 6. kolo – FK Olympie Zdice B – TJ VČS Tmaň 5:3
(1.1), branky: Haas Radek 2, Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Závora, žluté karty: Fišer
Ladislav, Potěšil Dominik, 40 diváků. Další zápasy 6. kola: TJ Čechie Nový Jáchymov –
Lužce 2:5, Nižbor B – SK Chyňava 1:2, TJ Broumy – SK Hudlice 0:3, TJ Litavan Libomyšl
– FK Svatá 4:1, TJ Baník Mořina – SK Cembrit Beroun-Závodí 2:2, Vysoký Újezd – TJ
Tetín 3:2.
Berounský deník, úterý 1. října 2013: Tmaň se nadále trápí, navíc nastoupila bez čtyř
hráčů základu. Fišer jim sice zajistil vedení, ale obstaral i vyrovnání v podobě vlastní
branky. Domácím vyšel dokonale nástup do druhého poločasu a během deseti minut
vstřelili tři branky. Hosté se sympaticky nevzdali, dvě jasné šance chytil Pánek, dvakrát
zastavily míč tyče a jednou břevno.
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Přijďte se podívat o Vánocích do kostela sv. Jiří ve Tmani
•
•

Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavíků na dvě zajímavé akce o letošních Vánocích:
Na Štědrý den v úterý dne 24. prosince 2013 v odpoledních hodinách v době od 15,30
do 17,00 hodin bude v kostele sv. Jiří vystaven originální keramický betlém a
návštěvníci budou mít možnost získat „betlémské světlo“.
Na Boží hod vánoční ve středu 25. prosince 2013 se v kostele sv. Jiří opět po roce
uskuteční v 15,00 hodin odpoledne koncert pěveckého sboru Bonbon z Berouna,
který v rámci svého programu nabídne posluchačům vánoční písně, spirituály, gospely a
hudbu starých mistrů. Podrobnosti a zajímavosti o pěveckém sboru BONBON se dočtete
na jejich webových stránkách http://bonbon.wgz.cz. Vstupné dobrovolné. Návštěvníci si
budou moci před a po vánočním koncertu prohlédnout originální keramický betlém.
Těšíme se na vaši hojnou návštěvu!

Plesová sezóna 2014 ve Tmani začíná …
Pozvánka na myslivecký ples
Myslivecké sdružení HORA Tmaň zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna, Slavíků a Chodouně na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES,
jímž se zahajuje ve Tmani plesová sezóna 2014,
který se bude konat
v sobotu 11. ledna 2014 od 20,00 hodin v kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina BAS. Bohatá tombola.
Šťastný Nový rok 2014 přejí a na hojnou návštěvu se těší
tmaňští, lounínští a chodouňští myslivci!
Pozvánka na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavíků na tradiční

100. HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat
v sobotu 15. února 2014 od 20,00 hodin v kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola.
Šťastný Nový rok 2014 přejí a na hojnou návštěvu se těší
tmaňští a lounínští hasiči!

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. ledna 2014.
Cena výtisku 3,- Kč.
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