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Rok 2013 startuje do života …
Vážení spoluobčané!
Na začátku každého nového roku bývá zvykem si připomenout, jakých událostí jsme v právě
skončeném roce byli svědky, nebo kam jsme zaměřili svoji pozornost, a současně se díváme
dopředu – a to v případě naší obce znamená období delší, než obvyklých kalendářních 365
dní. Současné zastupitelstvo obce vstupuje do své druhé poloviny svého čtyřletého
funkčního období a i nadále svoji činnost směruje k naplnění volebního programu na volební
období 2011 – 2014, který byl schválen na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva
obce v pondělí dne 8. listopadu 2010.
Připomeňme si v úvodu nejprve aktuální složení patnáctičlenného zastupitelstva obce a jeho
výborů a komisí. Zastupitelstvo obce pracuje v tomto složení: Václav Macourek, Pavel Celta,
Josef Sakáč, Pavel Pavlásek, Řehořová Lucie, Miroslava Kepková, Pavel Pavlásek ml., Iva
Sulíková, Hana Laňová, Miloslav Puffer, Václav Motyka, Jan Plátěnka, Antonín Kiml, Jarmila
Rysová a Vít Hofmann.
Rada obce pracuje ve složení: Václav Macourek – starosta obce – telefon: 311 689 895,
mobil: 728 119 455, Pavel Pavlásek ml. – 1. místostarosta – mobil: 606 644 296, Josef
Sakáč – 2. místostarosta – mobil: 737 521 589, Miroslava Kepková – členka rady, Jan
Plátěnka – člen rady.
Pracovnice Obecního úřadu Tmaň: Jiřina Soukupová, Petra Foltýnová, Petra Vinšová.
Kontaktní spojení: telefon: 311 689 874, 311 689 888, e-mail: outman@quick.cz ,
ucetni.tman@seznam.cz . ucetnidps@seznam.cz .
Úřední hodiny: pondělí - 7,00 – 17,00; úterý - 7,00 – 14,00; středa - 7,00 – 18,00; čtvrtek 7,00 – 15,00; pátek - 7,00 – 13,00.
V současné době pracuje těchto sedm komisí a výborů ve složení:
• Finanční výbor: Pavel Pavlásek st. – předseda, členové: Daniel Bielich, Jan Kučera.
• Kontrolní výbor: Vít Hofmann, členové: Hana Laňová, Josef Rys, Pavel Rys, Jaroslav
Karmazín.
• Komise ochrany veřejného pořádku a životního prostředí: Jan Plátěnka – předseda,
členové: Pavel Celta, Josef Ježek, Jiří Eschner.
• Komise kulturní a školská: Josef Sakáč – předseda, členové: Antonín Kiml, Silvie
Fodorová, Ondřej Svoboda.
• Sociální komise: Hana Laňová – předsedkyně, členové: Lucie Řehořová, Vít Hofmann,
Irena Karmazínová, Roman Janda, Mária Bendová.
• Sbor pro občanské záležitosti: Jarmila Rysová – předsedkyně, členové: Iva Sulíková,
Jana Kozlerová, Ivana Foltýnová, Miroslava Kepková, Jitka Macourková, Monika Lisá
Šimková.
• Rada sociálního fondu: Josef Sakáč – předseda, členové: Pavel Pavlásek st., Jiřina
Soukupová.
Chceme-li odpovědět na otázku, co se podařilo ze záměrů volebního programu na toto
volební období udělat ve Tmani v roce 2012, lze odpověď shrnout do konstatování, že byla
dokončena nová kotelna v areálu budov základní a mateřské školy, pokračují práce na
přístupových komunikacích Na Boru a podařilo se vybudovat velmi potřebný přístřešek ve

Sběrném dvoře. První jmenovaná akce zásadním způsobem zvýšila ekonomičnost provozu
vytápění školního areálu a jeho účinnost – tím byly naplněny hlavní cíle, pro které bylo k této
investici přistoupeno. Máme-li na mysli cesty Na Boru, tak asi postup prací nejvíce ocení ti,
kteří tam bydlí nebo stavějí své rodinné domky. Práce je zde ještě opravdu dost a bude to asi
nejvýznamnější investiční akce v naší obci pro letošní rok. Druhou akcí, kterou bychom rádi
realizovali v roce 2013, je dokončení výměny oken v kulturním domě a v objektu obecního
úřadu. Tato akce by měla přinést významné úspory při vytápění těchto objektů.
Toto číslo OBZORU, kterým právě listujete, má celkové pořadové číslo 274 od začátku jeho
vydávání, a současně se jedná o 170. číslo vydané v režii současného redakčního kolektivu
nepřetržitě bez jediného přerušení od ledna 1999, kdy zastupitelstvo obce vzešlé
z komunálních voleb v listopadu 1998, obnovilo jeho vydávání. V hlavičce OBZORU se
dočtete, že od dubna 1974, kdy spatřilo světlo světa první číslo OBZORU, se letos jedná o
dvacátý pátý ročník – tmaňský OBZOR má tedy již čtvrt století. Pro dokreslení a úplnost je
třeba ještě uvést, že současný redakční kolektiv zahajuje tímto číslem vydávat v pořadí již
svůj patnáctý ročník. Rada obce se pravidelně zabývá vydáváním tohoto obecního periodika,
které svým rozsahem a tradicí nemá v okolních obcích obdoby. Jsem rád, že mohu jménem
rady obce vyjádřit spokojenost s prací redakčního kolektivu a poděkovat i jménem jeho
čtenářů za to, že vždy prvního v měsíci máme náš OBZOR k dispozici. Ani do budoucna
neplánujeme žádné zásadní změny ve vydávání OBZORU – stejně tomu bude i letos, kdy
naši čtenáři budou stejně jako v minulosti nacházet na jeho stránkách nejnovější informace
z dění v obci doplněné příspěvky z historie obce. v letošním ročníku bude pokračovat jako
vyjímatelná příloha Tmaňská čítanka věnovaná historii sportu ve Tmani. Stejná zůstane i
cena – i nadále se bude OBZOR prodávat za symbolické pouhé tři koruny české.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za Vaši podporu členům zastupitelstva obce v roce
2012 a přejeme vám i vašim rodinám do Nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí, a osobních i
pracovních úspěchů.
Václav Macourek – starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 17. prosince 2012 od 19,00 hodin se v kulturním domě konalo poslední
veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Materiály z tohoto jednání našich
zastupitelů budou vzhledem k dřívější uzávěrce tohoto čísla s ohledem na vánoční a
novoroční svátky otištěny v únorovém vydání OBZORU. Děkujeme za pochopení!

Volba prezidenta České republiky
V lednu si obyvatelé České republiky odbudou volební premiéru volby prezidenta České
republiky.
• V pátek 11. ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8,00
do 14,00 hodin se bude konat první kolo volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby se uskuteční rovněž ve dvou dnech, a to v pátek 25.
ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8,00 do14,00
hodin.
• Ve Tmani bude jeden volební okrsek a volební místnost bude jako obvykle v kulturním
domě ve Tmani, kde budou moci hlasovat občané Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a
Slavíků.
• Volit může státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna
2013, dosáhl věku nejméně 18 let. V druhém kole volby může volit i státní občan České
republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18
let.
• Nejpozději 3 dny přede dnem volby, tedy do 8. ledna 2013, obdrží voliči domů hlasovací
lístky (Kompletní sady hlasovacích lístků budou k dispozici i ve volební místnosti.)
v určeném prostoru volební místnosti vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta.
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V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení, tj nezíská
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb
zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po
začátku prvního kola volby prezidenta. Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří
obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Občané Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků budou o všech aktuálních
záležitostech souvisejících s volbou prezidenta průběžně informováni na úřední
desce Obecního úřadu ve Tmani, na webových stránkách Obce Tmaň
www.obectman.cz a relacemi v místním rozhlase.

Zajištění sjízdnosti komunikací v zimě
Vážení spoluobčané,
jako každoročně se pracovníci obecního úřadu zabývají v zimním období úklidem a údržbou
komunikací v naší obci ve sjízdném a schůdném stavu. I Vy můžete podpořit jejich úsilí
vhodným parkováním svých vozidel.
Dovolujeme si vás proto požádat, abyste:
1. parkovali mimo veřejné komunikace (vozovky, chodníky), na svých dvorcích a
parkovacích místech k tomu určených
2. v krajních případech parkovali tímto doporučeným způsobem:
• v ulici Budovatelů vlevo;
• v ulici Míru vlevo;
• v ulici U Jednoty na severní straně (u výrobny lahůdek);
• na obou sídlištích a v ostatních ulicích důsledně mimo komunikace.
Věříme, že svým ukázněným chováním vytvoříte podmínky pro účinné nasazení techniky a
skutečně kvalitní údržbu komunikací v blízkosti Vašeho bydliště.
Mgr. Pavel Pavlásek – místostarosta obce

•

•

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů v roce 2013
Poplatek za komunální odpad
Poplatek platí:
• fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
• Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 450,Kč.
• Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný
jednorázově a to nejpozději do 31. května 2013.
• Osvobození ani úlevy se neposkytují.
• Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek ze psů
• Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tmaň. Poplatek ze psů se platí ze psů
starších 3 měsíců.
• Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,

3

•

• za prvního psa v bytovém domě 500,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč,
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč.
• Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. května 2013.
• Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis.
• Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Úhrada poplatků
• Příslušný poplatek lze uhradit v hotovosti na Obecním úřadě ve Tmani
v úřední dny v pondělí a ve středu v době od 07,00 do 17,00 hodin nebo
bankovým převodem na účet Obecního úřadu Tmaň číslo 6728131/0100 –
variabilní symbol 1337, za kterým musí být uvedeno číslo popisné domu, za
který je úhrada.
• V případě potřeby se můžete se svými případnými dotazy nebo nejasnostmi,
které se týkají poplatků za komunální odpad a ze psů ve Tmani v roce 2013,
obrátit na pracovnice Obecního úřadu ve Tmani. Texty obou obecně závazných
vyhlášek jsou k dispozici v tištěné podobě na Obecním úřadu ve Tmani.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň ve školním roce 2012 / 2013
•

•

V pátek 30. listopadu 2012 v 19,30 hodin v KD ve Tmani jsme zahájili advent výtečným
přestavením divadla Chodouň Postel pro anděla. Přišlo se s námi pobavit a také podpořit
naši školu velké množství dospěláků z Tmaně i okolí. Někteří rodiče vzali s sebou do
divadla i své ratolesti. Představení, které bylo plné pohody, vtipu a nadsázky se divákům
opravdu líbilo. Moc děkujeme všem divadelníkům nejen za to, že nám připravili velmi
krásný večer, ale také za to, že celý výtěžek z akce – 6.400,- Kč - věnovali naší škole.
Děkujeme také všem návštěvníkům za účast, a tím také za podporu celé akce. Peníze
budou použity na učební pomůcky a výtvarný materiál pro děti základní školy.
V sobotu 1. prosince 2012 v 17 hodin započala nová předvánoční tradice ve Tmani. U
obecního úřadu proběhlo první slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Letos bylo
doprovázeno hrou o narození Ježíška, kterou si pro širokou veřejnost připravili žáci naší
základní školy.
Celou akci zahájila ředitelka školy paní Růžena Kybikásová těmito slovy: „Advent je
doba očekávání. Čekání na nejkrásnější svátky roku, čekání na narození Ježíše
Krista. Je to také doba pro zastavení se v dnešním uspěchaném životě a možnost v
klidu domova prožít pár chvil s našimi nejbližšími. Přeji všem, aby se podařilo najít
tyto klidné chvíle každou adventní neděli a věnovat je svým dětem, popovídat si s
nimi o jejich starostech a strastech, přáních a tužbách. Přáním nás dospěláků je
vidět rozzářené dětské oči. Pokusme se proto udělat vše, aby tomu tak bylo.“
I přes velikou trému předvedli Marie a Josef, andělé, muzikanti, tři králové, pastýři i
ostatní herci z V. a III. třídy i zpěváci koled z ostatních tříd svým rodičům i dalším
divákům krásné představení, které jistě všechny potěšilo. Za zpěvu vánočních koled
provedl zapálení první adventní svíce a rozsvícení vánočního stromku starosta Tmaně
pan Václav Macourek. Na závěr nám krásně zazpívaly a zahrály bývalé žákyně naší
školy Aneta Špačková a Tereza Křenková. Všechny děti pak položily zapálenou svíčku
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přání pod svítící vánoční stromeček. Velký dík patří všem dětem za úspěšné zvládnutí
celého programu, rodičům za zapojení se do obstarání kostýmů, učitelkám za nacvičení
představení, panu Špačkovi za ozvučení, paní Krejčové, paní Plátěnkové a panu Haasovi
za pořízení videozáznamu a fotodokumentace, zaměstnancům Obecního úřadu Tmaň,
tmaňské školy, členům Sboru dobrovolných hasičů Tmaň, myslivcům Mysliveckého
sdružení HORA Tmaň, i mnoha jednotlivcům za technické a materiální zabezpečení celé
akce, i všem, kteří se přišli na vystoupení dětí podívat. Výtěžek z akce 2.537,- Kč bude
použit na hračky do mateřské školy a pro potřeby školní družiny.
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní ... My jsme ale
smutní nebyli. Ve středu 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, ale nebylo proč. Za písničku, básničku nebo slib, že už
budeme hodní, jsme dostali mikulášskou nadílku. Moc za ní děkujeme Mikuláši, andělům
i čertům - předali nám ji od pana Skučka a od základní organizace Odborového svazu
STAVBA ČR a.s. Vápenka a Velkolom Čertovy schody Tmaň, kterým patří veliký dík.
Mikulášské dopoledne jsme si ve škole pěkně užili a ještě jsme si pochutnali na nadílce
ze školní jídelny i na výborném čertovském menu. Nikdo z nás nevěděl, co se skrývá pod
pojmem nebeské obláčky, polévka s andělskými vlasy nebo ďábelská směs s pekelným
potrubím, ale všichni jsme si moc na tom pochutnali.
Protože zábavy, legrace a čertů s Mikulášem není nikdy dost, konala se v neděli 9.
prosince 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. Při soutěžích a tancování ale děti 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 se všichni ocitli na diskotéce, kde si mohli zatančit spolu s Mikulášem, andělem
i čerty. Děti nakonec odcházely spokojené a vyřáděné a na cestu jim svítila světýlka
zasněženého vánočního stromku ve Tmani.
Prosinec v mateřské škole
Začal advent se všemi slavnostmi, vůněmi, nádhernými zážitky a setkáváním s lidmi,
které máme rádi. Vánoční jarmark pořádaný rodiči se velmi vydařil. Mohli jste tu nalézt a
zakoupit nádherné vánoční dárky, které vyráběli rodiče s dětmi. Výtěžek byl věnován
naší mateřské škole na nákup pomůcek a hraček pro děti. Děkujeme všem rodičům, kteří
se do této akce zapojili a zvláště organizátorkám jarmarku paní Macourkové a paní
Hartmanové.
1. prosince jsme se sešli v přístavbě kulturního domu, abychom si vyrobili s rodiči
adventní věnec, zvonečky, svícny a další dárky. Na výběr toho bylo mnoho a každý si
domů odnášel vlastnoručně vyrobený dárek. Děkujeme OS Vrtule, paní Laňové za
perfektní přípravu a hezky strávené dopoledne.
5. prosince k nám přišel jako každoročně Mikuláš se svými pomocníky andělem a čerty.
Děti jim zazpívaly a i přes pár slziček byly statečné a dostaly samozřejmě sladkou
odměnu.
6. 12. jsme se fotografovali a fotografie s vánoční tématikou budou určitě vhodným
dárkem.
Na Mikuláše jsme se šli podívat ještě jednou – a to do kulturního domu v neděli 9.
prosince. Všichni jsme si s Mikulášem zatancovali, zaskotačili a báječně se pobavili. Tuto
akci opět připravilo OS Vrtule spolu s mateřskou školou.
Ani u nás ve školce jsme nezaháleli. Vyzdobili jsme si vánočně všechny prostory MŠ.
Vyráběli jsme dárky pro rodiče a kamarády. Děti si nazdobily perníčky, které nám upekla
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paní Eva Macourková. Ve III. třídě u Motýlků se konalo vánoční vyrábění. Zde si za
pomoci maminek děti vyrobily ozdoby z vosku a dárkové tašky.
Nejvíce jsme se těšili na výlet na zámek v Hořovicích, kam jsme se vydali ve čtvrtek
dvanáctého prosince. Viděli jsme krásně vyzdobený zámek a obklopila nás kouzelná
vánoční atmosféra. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vánočních zvycích a
tradicích.
Další pěkným zážitkem bylo pro nás povídání o narození Ježíška. Paní L. Kopačková
s dalšími dvěma maminkami připravily pro děti hudebně dramatické pásmo. Dozvěděli
jsme se, jak se Ježíšek narodil, proč si o Vánocích děláme radost a proč se máme mít
rádi. Děti si mohly zazpívat, zahrát na „hudební nástroje“ a nakonec dostaly dáreček –
vánoční hvězdičku. Toto setkání bylo příjemné a my za něj děkujeme.
A jaký by to byl advent bez našich vánočních besídek? Konaly se samozřejmě ve všech
třídách. Jsou to úžasná setkávání a děti byly prostě jako vždy vynikající. Věříme, že to
byl pro rodiče i prarodiče ten nejhezčí dárek.
Před vánočními prázdninami nás ještě čekal hudební koncert s vánočními písněmi a
koledami.
Celý kolektiv mateřské školy s dětmi přeje všem čtenářům klidné pohodové
Vánoce a dobrý vstup do Nového roku.

Plán spolupráce mezi ZŠ Tmaň a MZŠ Suchomasty ve školním roce 2012 – 2013
V zářijovém vydání OBZORU byly otištěny některé důležité dokumenty, kterými se řídí po
stránce organizační každodenní život v Základní škole Tmaň. Dnes přinášíme text dalšího
důležitého dokumentu – Plán spolupráce mezi Základní školou Tmaň a Masarykovou
základní školou Suchomasty ve školním roce 2012 – 2013. Význam tohoto plánu
spolupráce vynikne ještě více, když si uvědomíme, jak jsou obě školy jako I. stupeň ve
Tmani a II. stupeň v Suchomastech vzájemně propojeny.
Oblasti spolupráce:
platné předpisy vztahující se k přechodu žáků z 5. ročníku do 6. ročníku; zajištění
kompatibility školních vzdělávacích programů obou škol; problematika předškolního
vzdělávání; návaznost výuky cizích jazyků; vzájemné kontakty ředitelek škol; předávání
pedagogické dokumentace a informací o žácích.
Konkrétní úkoly:
schůzky ředitelek škol podle potřeby – konzultace ŠVP ZV, EVVO; výchovné poradenství –
konzultace o žácích s SPU; Mikulášská nadílka ve Tmani; předání informačních letáků
rodičům a žákům V. třídy (třídní schůzky – návštěva výchovného poradce); návštěva
ředitelky školy a budoucí třídní učitelky VI. třídy Masarykovy základní školy Suchomasty v V.
třídě Základní školy Tmaň; návštěva V. třídy v MZŠ Suchomasty (soutěž ve vybíjené);
poskytnutí KL (školní matrika) žáků V. třídy.
Spolupráce škol vychází ze zkušeností z minulých let a z doporučených metod a forem práce
při zajišťování přechodu žáků neúplných základních škol do úplných základních škol (Věstník
6/2009).

Oznámení o změně ceny vody pitné a odkanalizované od 1. ledna 2013
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., projednalo a schválilo
úpravu regionální ceny vody pitné a odkanalizované od 1. ledna 2013 takto.
Bez DPH
Kč/m3
44,00
31,10
75,10

Regionální cena
Cena za dodávku 1 m3 pitné vody
Cena za odvádění 1 m3 odpadní vody
Celkem

15% DPH
Kč/m3
50,60
35,77
86,37

17,5% DPH
Kč/m3
51,70
36,54
88,24

K ceně bude připočtena sazba daně z přidané hodnoty (15% nebo 17,5%) v souladu se
schválenou legislativou.
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Nové jízdní řady autobusové dopravy do Tmaně
Od neděle 9. prosince 2012 platí v České republice nové jízdní řády autobusových a
vlakových spojů. Na následujících třech stránkách přinášíme našim čtenářům nové platné
jízdní řády autobusových spojů, které jezdí do Tmaně nebo na Lounín:
• C 14 210014 Beroun – Suchomasty – Bykoš;
• C 23 210 023 Beroun – Suchomasty – Libomyšl;
• C 25 210025 Beroun Hostomice.
Autobusovou dopravu do Tmaně, stejně jako další spoje na Berounsku a Hořovicku, zajišťuje
akciová společnost PROBO BUS se sídlem v Králově Dvoře. Tato společnost zahájila
podnikání v autobusové dopravě v roce 1995 koupí ČSAD Hořovice a toto jsou další
významné mezníky v její historii:
• 1995 koupě ČSAD Hořovice, začátek podnikání v autobusové dopravě;
• 1996 dopravní obslužnost Hořovicka společně s Dobrovolným svazkem obcí Hořovicka;
• 1999 rozšíření činnosti na Berounsko koupí ČSAD INGOTRANS Beroun;
• 2000 vítězství ve veřejné soutěži na zabezpečení MHD ve městech Beroun a Králův
Dvůr;
• 2001 zahájení rozsáhlých investic do obnovy vozového parku;
• 2002 zavedení nového systému odbavování cestujících prostřednictvím čipových karet;
• 2003 uzavření dlouhodobých smluv se Středočeským a Plzeňským krajem na
zabezpečování základní dopravní obslužnosti území;
• 2004 koupě státního podniku ČSAD Praha – západ;
• 2004 zahájení mezinárodní linkové autobusové dopravy do Německa a na Slovensko;
• 2004 PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. získává certifikát jakosti ISO 9001:2000 od
společnosti Lloyd’s;
• 2005 spoluzaložení systému vzájemného uznávání čipových karet (clearingu) mezi
dopravci Středočeského kraje;
• 2005 zahájení Integrované dopravy Středočeského kraje;
• 2007 oddělení společnosti PT REAL, spol. s r.o.;
• 2008 vlastníkem společnosti PROBO BUS a PT REAL se stává společnost Abellio;
• 2009 PT REAL kupuje servisní část od společnosti PROBO SERVIS;
• 2010 PROBO BUS získává certifikát kvality ISO 9001-2008 od společnosti Lloyd's.
Informační kancelář Beroun, Plzeňská 27, telefon 311 612 561, nabízí:
Čipové karty, jízdní řády a místenky. Čipová karta se v Informační kanceláři Beroun
vystavuje na počkání.
• Druhy čipových karet:
o Žákovská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská
integrovaná doprava) je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v
denním studiu školské zařízení.
o Občanská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská
integrovaná doprava) je určena pro dospělé cestující.
o Rodinná karta je speciální nabídka, která umožňuje využívání karty celou
rodinou.
Na žákovskou a občanskou čipovou kartu lze nabít:
• časový kupon na měsíc, event. na čtvrtletí, elektronickou peněženku až do výše 4.000 Kč
s tím, že čerpání nabité částky není časově omezeno.
Výhody:
• Platba čipovou kartou Vám uspoří peníze.
• Čipové karty ve Středočeské integrované dopravě Vám umožní přestup mezi autobusy
za zvýhodněnou cenu.
• Nemusíte mít připravené peníze na jízdné v autobusu.
• Rodiče nemusí dětem denně dávat peníze na jízdné v autobusu.
• Na čipovou kartu může cestovat více cestujících.
•
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Setkání důchodců z Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
V úterý 4. prosince 2012 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v pohostinství Na myslivně
na Louníně pravidelné každoroční setkání důchodců – bývalých zaměstnanců akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani, kteří jsou současně i členy
základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky VČS a VLČS. Kolem
padesáti přítomných uvítal předseda výboru základní organizace Jaroslav Karmazín a
společně symbolickou minutou ticha uctili památku těch členů, kteří se tohoto dne nedožili.
Ve svém vystoupení pokračoval přehledem akcí pořádaných v právě se končícím roce pro
důchodce – odboráře, jako byl zájezd na jižní Plzeňsko v první polovině roku, pravidelné
návštěvy důchodců dožívajících se kulatých nebo půlkulatých životních jubileí, nebo nabídky
k účasti na akcích pro zaměstnance – odboráře v případech, kdy není naplněná kapacita
účastníků. Zvláštní pozornost věnoval kolektivnímu vyjednávání, které i přes složitou
ekonomickou situaci skončilo úspěšně. Následovala prezentace zaměřená na ekonomické a
organizační záležitosti v závodě, ve kterém každý z přítomných důchodců strávil větší či
menší část svého aktivního života. V ní vystoupili dva zástupci vrcholového managementu
obou společností – ředitel výrobního závodu Vápenka Čertovy schody Ing. Josef Pinta a
ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák. Z jejich úst vyslechli
velmi zajímavou a poutavou přednášku, během níž se dozvěděli o novinkách v současnosti i
plánech do budoucna a na barevných fotografiích (zejména ty z lomového hospodářství byly
dělány ve stejný den dopoledne a byly tedy opravdu nejaktuálnější) a schématech se
alespoň na okamžik mohli vrátit do míst svého bývalého působení – která se však v mnoha
případech zásadně změnila (dodejme, že k lepšímu) – v mnoha případech přímo
k nepoznání. Tím se oficiální část setkání nachýlila ke svému závěru. Předseda odborové
organizace Jaroslav Karmazín ujistil přítomné, že i v roce 2013 se budou konat obvyklé akce
pro důchodce – zájezd, setkání, návštěvy jubilantů, poděkoval jim, že v tak hojném počtu
přijali pozvání na toto setkání a popřál jim a jejich blízkým hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti nejenom v nadcházejícím vánočním období, ale v průběhu celého kalendářního
roku 2013. Následoval volný program, během kterého se diskusní témata mezi přítomnými
zaměřila na jejich současné starosti i radosti, kterých však v mnoha případech bylo tolik, že
v půl sedmé večer, když byl přistaven autobus, aby rozvezl domů ty, kteří neměli k dispozici
dopravu zajištěnou svými nejbližšími z rodiny – a bylo třeba se loučit, slíbili si, že se za rok
opět určitě zase sejdou a dokončí ta témata, na které se dnes nedostalo.

Život není jen náhoda
Již téměř před rokem – na konci roku 2011, vydalo Nakladatelství ACADEMIA ve své
edici Paměť knihu Ivana Kratochvíla Život není jen náhoda. Paměti Ivana Kratochvíla,
rodáka z jihomoravského Podivína, začínají ve válečném roce 1944 a končí rokem 2001, ve
kterém zemřela jeho první manželka. Jeho vzpomínky na dětství střídají zážitky let
studentských, aby se poté koncentrovaly na jeho manažerské povolání, kterému věnoval
celý svůj profesní život. Svoji kariéru zahájil v Králodvorských cementárnách, následně
působil v Radotínských cementárnách a vápenicích, poté pracoval v pražském
Keramoprojektu. Svoje řídící aktivity ukončil jako generální ředitel akciové společnosti
Českomoravský cement.
Publikace je charakterizována dvěma rovinami vyprávění: konstantní – tvořenou fakty,
dějinami, skutečnostmi, vlastním životním příběhem, proměnná pak obsahuje komentáře
k různým dějinným událostem či úvahy nadčasové. V těchto svých reflexích se autor zamýšlí
nad mnoha souvislostmi dějin a nad bohatostí a pestrostí života.
Ivan Kratochvíl patří k těm řídícím pracovníkům, kteří dovedli přemostit dvě epochy – tu před
rokem 1938 s tou, která nastoupila po roce 1989. Nedělali to z nějakých politických důvodů,
ale protože tak byli vychováni a tak se to i patřilo.
Kniha je poutavá pro lidský příběh chlapce z moravské vísky, který to dotáhl na generálního
ředitele a manažera roku. Ale není to nějaký americký sen, je to jen českomoravský příběh o
práci, schopnostech a štěstí.
Tento text se dočteme na přebalu knihy a je v něm i skryta odpověď na otázku, proč se o
těchto vzpomínkách zmiňujeme na stránkách tmaňského OBZORU. Odpověď najdeme
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především na stránkách 217 až 240 této knížky, které Ivan Kratochvíl věnoval vzpomínkám
na své působení ve funkci vedoucího závodu Velkolom Čertovy schody ve Tmani od ledna
1968 do května 1970. Prožil zde období změn společenského ovzduší v naší zemi – Pražské
jaro, 21. srpen 1968, následné období prověrek politických činů i smýšlení všech členů KSČ i
vedoucích pracovníků – bezpartijních. Celá kniha je velmi čtivě napsaná a vzpomínky na
vážně věci (smrtelné pracovní úrazy) střídají ty, které se nám dnes s odstupem času jeví
jako velmi humorné, ale v době „normalizace společnosti“ jejich přímým účastníkům šel
spíše mráz po zádech a ve svém podvědomí museli mít neustálou obavu o možné odvolání
z funkce. V každém případě je to asi poprvé, kdy se v literatuře dočteme autentické
svědectví o průběhu Pražského jara na Čerťákách. V textu je v konkrétních situacích
jmenována řada již nežijících nebo dodnes žijících tehdejších zaměstnanců Velkolomu
Čertovy schody. Nejenom pasáž věnovanou působení Ivana Kratochvíla ve Velkolomu
Čertovy schody, ale celou knihu Život není jen náhoda čítající 436 stránek, lze jednoznačně
doporučit k přečtení. Je však třeba upozornit, že není jednoduché v běžném knihkupectví
tuto knížku koupit – asi nejjistější to je přímo v Nakladatelství Academia v Praze na
Václavském náměstí na rohu Vodičkovy ulice nebo na webových stránkách
www.academiaknihy.cz, prodává se za 450,- Kč.

Informační servis
•

•

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
P. Krzysztof Drzazga děkuje jménem Římskokatolické farnosti Žebrák touto cestou
jménem svým i jménem věřících z kostela Narození Panny Marie ve Zdicích panu
Jaroslavu Šimkovi, Zahradnictví Tmaň, za vánoční stromky na výzdobu kostela o
Vánocích 2012. Vánoční stromky svojí nádherou výrazně podtrhly krásu barokních
interiérů zdického kostela nejenom při mších sv. pořádaných v tomto období, ale vytvořily
i elegantní a vysoce důstojné pozadí pro účinkující Zdického smíšeného sboru a vokálně
instrumentální skupiny Pokus při vánočním koncertu duchovní hudby, který se v tomto
kostele konal vpodvečer ve středu 26. prosince 2012.
V měsíci lednu 2013 se mše sv. v kostele sv. Jiří s ohledem na zimní období
nekoná. Nejbližším místem pro věřící z Tmaně a okolí, kde mohou v Žebrácké farnosti
navštívit každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve
Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Vážení občané, milí přátelé,
Církev československá husitská ve Tmani chce touto cestou poděkovat za vzácné
porozumění a vstřícnost panu starostovi Václavu Macourkovi a členům Rady obce Tmaň.
Jejich rozhodnutí pomoci nám při zabezpečení stanovených závěrů BOZP, které jsou
termínované a vyžadují větší finanční náklady, je pro nás velmi významné. Na základě naší
žádosti nám bylo prostřednictví darovací smlouvy na tento účel přiděleno 10 000 Kč. Naší
velkou snahou je zvelebit Sbor Jiřího z Poděbrad a vrátit této dominantní stavbě v naší obci
sakrální význam a vážnost. Proto usilujeme o získání dalších finančních prostředků i z jiných
zdrojů. Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani je kulturním centrem celé oblasti a chceme, aby byl
nejen dominantou obce, ale i místem setkávání lidí všech generací.
Termíny bohoslužeb v závěru roku 2012 a v lednu 2013 ve Tmani:
• Půlnoční bude na Štědrý den 24. prosince 2012 ve 24 hodin;
• Sváteční bohoslužba spojená s prosbou o Boží požehnání pro rok 2013, se koná na
Nový rok dne 1. ledna 2013 v 15 hodin.
• Další bohoslužba v lednu bude v neděli 27. ledna 2013 v 17,00 hodin.
Do nového roku 2013 Vám přeji klidný, pokojný čas a plnost Božího požehnání.
Vaše Mgr. R. Adamová, farářka
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Pozvánka do Galerie Čerťák
Srdečně Vás zveme do Galerie Čerťák na výstavu fotografií Dana
Bárty VÁŽKY ČESKÉ.
Dan Bárta je známý především jako zpěvák, textař a skladatel oceněný
mnoha cenami Akademie populární hudby. Do povědomí široké
veřejnosti se dostal díky účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar a později Evita. Jako
herec se objevil ve filmech Kytice F. A. Brabce a Výlet Alice Nellis, jeho hlas zazněl i v
animovaném snímku Báječná show. Amatérsky se však zabývá fotografováním vážek. Své
fotografie vystavoval na několika autorských výstavách, např. v Galerii a literární kavárně
knihkupectví Academia v Praze (ve Wiehlově domě), v Brně, ve Starém Plzenci, v AHOL
Gallery v Ostravě, v Zámecké galerii na Kladně a jinde. V roce 2008 vyšla publikace Vážky
České republiky, na které spolu s Alešem Dolným spolupracoval přibližně 8 let. Některé jeho
fotografie vážek byly publikovány v populárně-vědeckém časopisu Živa nebo v českém
vydání časopisu National Geographic. Je po něm pojmenováno šídlo Gynacantha bartai
Paulson and von Ellenrieder, 2005. Pro Vápenku Čertovy schody vytvořil kalendář pro rok
2013, který byl v rámci vernisáže slavnostně pokřtěn. Na vernisáži 17. 12. 2012 Dan také
zazpíval několik svých písní za kytarového doprovodu Jaroslava Friedla.
Výstavu fotografií Dana Bárty VÁŽKY ČESKÉ můžete navštívit do čtvrtka 14. února 2013.
Mediálními partnery Galerie Čerťák jsou
časopis Československá fotografie a Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Otevřeno je denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Karel Soukup, Řeznictví Zdice, Husova 371
•
•
•
•
•
•

Oznamujeme občanům, že v naší prodejně ve Zdicích i v Novém roce 2013
nabízíme široké spektrum masných výrobků na každodenní i sváteční stůl:
je zde možno zakoupit maso z české produkce (hovězí, vepřové, kuřecí);
lze objednat maso na gril – vepřová kýta celá (uzená nebo syrová) nebo sele na
gril;
výrobky vlastní výroby: domácí špekáčky, tlačenku, sulc, 2x uzený bok;
každý měsíc v zimním období budou prodávány vlastní zabíjačkové výrobky –
prodej zabíjačkové polévky do vlastních přinesených nádob;
od úterý do pátku je v době od 8,00 do 12,00 hodin v provozu vlastní bufet;
prodejní doba:
úterý – pátek 8,00 – 12,00, 13,00 – 17,00,
sobota: 7,00 – 11,00, neděle a pondělí zavřeno.
Děkujeme za projevenou důvěru a přízeň!
Těšíme se na vaše návštěvy v roce 2013!

Veterinární praxe MVDr. Bořek Daniel
Veterinární praxe MVDr. Bořek Daniel oznamuje, že z důvodů stěhování ordinace ve
Zdicích na nové místo u autobusového nádraží, je omezen její provoz pouze na pátek
v době od 15 – 16 hodin, a to pouze po předchozím objednání na telefonu 777 166 120. Plný
provoz bude zahájen během ledna 2013. V případě nutnosti nabízíme možnost ošetření
v ordinaci v Loděnici – více informací viz webové stránky www.veterinaborek.com. Děkujeme
za pochopení.

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 2013, a který se bude konat
v sobotu 19. ledna 2013 od 20 hodin v Kulturním domě ve Tmani. Bohatá tombola.
Šťastný nový rok 2013 přejí a na hojnou návštěvu se těší tmaňští myslivci!
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Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Přejeme našim zákazníkům hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém
roce 2013! Těšíme se na vaši návštěvu!
Důležité upozornění: V LEDNU A ÚNORU 2013 BUDE V ZAHRADNICTVÍ TMAŇ
S OHLEDEM NA ZIMNÍ OBDOBÍ ZAVŘENO! PŘESNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PROVOZU
BUDE S PŘEDSTIHEM OZNÁMEN.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .

Občanské sdružení VRTULE
Všem spoluobčanům, rodičům a dětem přejeme do Nového roku 2013 pevné zdraví, štěstí,
radost, spokojenost a mnoho pracovních i soukromých úspěchů!
Hana Laňová

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru prosince 2012 a 1. ledna 2013
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
27.+28.12.2012
29.+30.12.2012
31.12.2012
1.1.2013

Zubní lékař / ordinace
MUDr. Tesařová Simona, Loděnice, U GZ 69
MUDr. Tilschová Monika, Liteň, Nádražní 401
MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Žel. stanice
MUDr. Ulčová Adéla, Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Valta Richard ml., Žebrák, Hradní 68
MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68
Leden 2013
MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68

Telefon
311 672 253
311 684 138
311 621 497
311 533 447
311 533 384
311 533 384
311 533 384

Sportovní informace
Statistické údaje o podzimní části ročníku 2012 – 2013 III. A třídy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Údaje převzaty z webových stránek OFS Beroun.)
Sobota 25. srpna 2012 – 10,15 hodin – 1. kolo: VČS Tmaň – Broumy 2:3 (1:1), branky:
Červenka Jiří, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Kušo, 30 diváků.
Neděle 2. září 2012 – 17,00 hodin – 2. kolo: Lužce – VČS Tmaň 3:1 (1:1), jediný úspěch
Tmaně zaznamenal Kincl Michal, rozhodčí zápasu Krupa, 50 diváků.
Sobota 8. září 2012 – 10,15 hodin – 3. kolo: VČS Tmaň – Čechie Nový Jáchymov 0:3
(0:2), rozhodčí zápasu Plecitý.
Neděle 16. září 2012 – 16,30 hodin – 4. kolo: AFK Loděnice B – VČS Tmaň 6:0 (3:0),
rozhodčí zápasu Sekerka, 50 diváků.
Sobota 22. září 2012 – 10,15 hodin – 5. kolo: VČS Tmaň – SK Tetín 1:1 (0:1), jediný
úspěch Tmaně zaznamenal Piskáček Kamil, rozhodčí zápasu Veverka. Tři ŽK: Mikuláš
Luděk, Foltýn Jan, Fiala Miroslav starší, dvě ČK: Fišer Ladislav a Červenka Jiří.
Sobota 29. září 2012 – 10,15 hodin – 6. kolo: VČS Tmaň – SK Cembrit Beroun-Závodí
3:3 (0:1), branky: Smíšek Martin – 2, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Ryska
Neděle 7. října 2012 – 10,15 hodin – 7. kolo: Kublov – VČS Tmaň 4:3 (2:2), branky:
Smíšek Martin – 2, Rys Josef, rozhodčí zápasu Setnička, 53 diváků.
Sobota 13. října 2012 – 10,15 hodin – 8. kolo: VČS Tmaň – FK Svatá 5:4 (3:3), branky:
Smíšek Martin – 2, Haas Radek – 2, Piskáček Kamil, rozhodčí zápasu Krbec, 50 diváků.
Neděle 21. října 2012 – 15,30 hodin – 9. kolo: Srbsko – VČS Tmaň 3:7 (1:4), branky:
Kincl – 2, Smíšek, Červenka, Hrubý, Rys, Fiala, rozhodčí zápasu Koza, 40 diváků.
Sobota 27. října 2012 – 10,15 hodin – 10. kolo: VČS Tmaň – Hudlice 2:5 (1:0), branky:
Haas Radek, Rys Josef, žlutá karta: Rys Josef, Piskáček Kamil, Hrubý Lukáš, Smíšek
Martin, Červenka Jiří, Fišer Ladislav, 30 diváků.
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•
•
•

Sobota 3. listopadu 2012 – 14,00 hodin – 11. kolo: Vysoký Újezd – VČS Tmaň 3:0 (1:0),
žlutá karta: Fiala Miroslav mladší, Fiala Lukáš, 30 diváků.
Sobota 10. listopadu 2012 – 10,15 hodin – 12. kolo: VČS Tmaň – SK Nižbor B 5:2 (4:0),
branky: Rys J. – 2, Červenka Jiří, Haas R., Smíšek Martin, ŽK: Fišer Ladislav, 30 diváků.
Sobota 17. listopadu 2012 – 13,30 hodin – 13. kolo: Ostrovan Zadní Třebáň – VČS
Tmaň 1:1 (0:0), jediný úspěch Tmaně zaznamenal Hora, rozhodčím zápasu byl Spiegl.
Konečná tabulka III. třídy – skupina A – po podzimním kole ročníku 2012 - 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Cembrit Beroun-Závodí
AFK Loděnice B
Broumy
Ostrovan Zadní Třebáň
SK Tetín
Hudlice
Lužce
Čechie Nový Jáchymov
Vysoký Újezd
SK Nižbor B
VČS Tmaň
FK Svatá
Srbsko
Kublov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
8
8
6
7
6
5
4
3
3
2
1

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

2
2
3
2
3
4
6
6
8
6
7
9
11
11

55:22
43:17
42:19
32:17
38:25
24:21
30:37
42:36
27:31
28:36
30:41
30:45
16:55
18:53

29
29
28
27
26
21
21
19
15
15
12
10
6
4

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

0
2
1
2
1
1
1
3
4
3
2
5
6
6

23:2
36:9
17:8
23:8
23:11
21:10
14:6
18:21
22:19
8:13
13:14
13:30
11:20
12:30

16
15
15
15
15
13
13
8
7
7
6
4
3
3

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

2
0
1
1
2
2
2
4
3
5
4
5
6
6

21:9
19:13
18:11
16:8
20:15
20:17
21:17
15:22
19:25
7:26
12:20
4:25
4:23
5:23

15
14
14
14
13
12
11
9
7
6
4
3
0
0

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

AFK Loděnice B
SK Cembrit Beroun-Závodí
SK Tetín
Vysoký Újezd
Lužce
Broumy
Ostrovan Zadní Třebáň
VČS Tmaň
Čechie Nový Jáchymov
Hudlice
SK Nižbor B
Kublov
FK Svatá
Srbsko

6
7
6
7
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7

5
5
5
5
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1

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

Broumy
SK Cembrit Beroun-Závodí
Ostrovan Zadní Třebáň
Hudlice
AFK Loděnice B
Čechie Nový Jáchymov
SK Tetín
SK Nižbor B
FK Svatá
Lužce
VČS Tmaň
Srbsko
Vysoký Újezd
Kublov

7
6
7
7
7
6
7
7
6
7
6
6
6
6

5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
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Statistika – diváci doma / venku
oddíl

doma

venku

celkem

Broumy
SK Cembrit Beroun-Závodí
Hudlice
Kublov
AFK Loděnice B
Lužce
SK Nižbor B
Čechie Nový Jáchymov
Srbsko
FK Svatá
SK Tetín
VČS Tmaň
Vysoký Újezd
Ostrovan Zadní Třebáň

620
440
290
423
300
260
300
880
480
520
410
280
260
200

515
430
580
255
510
440
380
345
240
410
565
243
410
340

1135
870
870
678
810
700
680
1225
720
930
975
523
670
540

Tabulka střelců VČS Tmaň ke dni 26. 11. 2012
8 – Smíšek Martin, 5 – Rys Josef, 4 – Haas Radek, 3 – Červenka Jiří, Fiala Lukáš, Kincl
Michal, 2 – Piskáček Kamil, 1 – Hora Martin, Hrubý Lukáš.
Karty fotbalistů VCS Tmaň ke dni 26. 11. 2012
Červenka Jiří 1 ŽK/1 ČK, Fiala Lukáš 2/0, Fiala Miroslav mladší 1/0, Fiala Miroslav starší 1/0,
Fišer Ladislav 4/1, Foltýn Jan 2/0, Hrubý Lukáš 2/0, Mikuláš Luděk 2/0, Piskáček Kamil 1/0,
Rys Josef 1/0, Smíšek Martin 2/0, Sulík Jakub 1/0, Zbuzek Jiří 1/0.

Jak to bude na jaře?
•

•

VV OFS Beroun svolal dle čl. 23 / odst. 6 Stanov FA ČR volební Valnou hromadu, která
se bude konat 26. ledna 2013 od 14,00 hodin ve Zdicích – Společenský sál (bývalá
sokolovna). Dle Stanov FA ČR má každý klub právo předložit návrhy na předsedu a
ostatní členy Výkonného výboru a členy Revizní komise, a to do 18. ledna 2013.
Jarní část III. A třídy bude zahájena prvním kolem (v celkovém pořadí to bude 14. kolo) o
víkendu 23. a 24. března 2013, úřední začátek zápasů je v 15,00 hodin. Poslední 26.
kolo se bude hrát o víkendu 15. a 16. června 2013. Detailní rozpis zápasů přineseme
v březnovém vydání OBZORU.

Poděkování fotbalového oddílu TJ VČS Tmaň
Vážení sportovní přátelé a příznivci kopané zvláště!
Soutěž III. A třídy je ve své polovině. Uvědomujeme si, že postavení našeho mužstva asi
není takové, jaké bychom si my sami a především Vy – přáli. Po skončení podzimní poloviny
soutěže jsme si mezi sebou probrali současnou situaci a jsme přesvědčeni, že by se to mělo
odrazit v lepším postavení našeho mužstva v tabulce. Děkujeme Vám za podporu při
domácích zápasech a věříme, že se ještě ve větším počtu budeme opět setkávat při našich
domácích zápasech. Přejeme Vám i Vašim nejbližším především hodně zdraví, štěstí a
Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň
životní spokojenosti v Novém roce 2013!

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
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