OBZOR
Internetová verze informačního časopisu

Ročník XXV.

Červenec 2013

Číslo 7/2013 (280)

Zápis č.2/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 17. června 2013
Přítomno:
14 členů zastupitelstva + 16 občanů
Omluveni:
1 zastupitel – Motyka Václav
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů OZ Tmaň
a tudíž je schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Macourek Václav.
Seznámil přítomné s navrženým programem veřejného zasedání zastupitelstva obce:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení.
4. Zpráva z rady obce.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Diskuse a různé.
7. Usnesení a závěr zasedání.
Hlasování o programu:
• Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva. Hlasování
se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Miroslava Kepková a Lucie Řehořová.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
• Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva. Hlasování
se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Pavel Celta a Jan Plátěnka
K bodu 3.
Pan Vít Hofmann, předseda kontrolní a revizní komise, provedl kontrolu usnesení z minulého
zasedání, které se konalo 18. března 2013.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce za období od posledního veřejného
zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 18. března 2013 – text jeho
vystoupení je umístěn za tímto zápisem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•
•
•

Z obsahu tohoto čísla:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17. 6. 2013 – zápis ……………….. strana 1
Zpráva z rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce …………. strana 3
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce …………………….. strana 5
Základní škola a Mateřská škola Tmaň v červnu 2013 …………………… strana 5
Tipy na prázdninové výlety …………………………………………………… strana 8
Statistika účasti fotbalistů VČS Tmaň ve III. A třídě – 2012 / 2013 ……… strana 17

K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, ve které seznámil přítomné
s:rozborem hospodaření obce za období od 1. ledna 2013 do 31. května 2013 a výší
zůstatku na běžném účtu obce.
K bodu 6.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi, v níž zazněly tyto příspěvky:
• Paní Večerková – dotaz na sekání trávy na Novém Sídlišti a proč je dáván Obzor na
internetové stránky až v druhé polovině měsíce.
• Podáno vysvětlení a bylo dohodnuto, že na začátku kalendářního měsíce budou na
internetové stránky Obce Tmaň dávány pohotovostní služby zubařů na Berounsku a
Hořovicku.
• Pan Šilhavý – poznámka ke komunikaci Travnatka a třídění odpadu v lokalitě Na Boru.
K bodu 7.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce se o několika bodech usnesení hlasovalo
jednotlivě a na závěr o celém znění usnesení z tohoto jednání:
• Hlasování o prodeji bytu v č.p. 147:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem bytu v č.p. 147 za vysoutěženou cenu 305.000,- Kč.
• Hlasování o žádosti o půjčku z FRB:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje žádost paní K. Třešňákové o půjčku z FRB.
• Hlasování o rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí vzduchotechniky ve školní jídelně.
• Hlasování o novém povrchu ulice Travnatky:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s položením recyklátu a uzavíracím nátěrem.
• Hlasování o dotaci – kompostárna, čistící komunální technika:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s příslibem dotace na kompostárnu a nákupem čistící
komunální techniky.
• Hlasování o daru na povodňovou sbírku:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva. Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva. Hlasování se
zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s darem ve výši 50.000,- Kč na pomoc postiženým
povodněmi.
• Hlasování o usnesení z tohoto jednání zastupitelstva obce jako celku:
Pro hlasovalo 14 členů zastupitelstva.
Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí s usnesením z tohoto jednání zastupitelstva obce
v předloženém znění.
Protože byl program vyčerpán, prohlásil starosta veřejné zasedání zastupitelstva obce za
ukončené.
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Zpráva z rady obce přednesená místostarostou panem Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Ve své zprávě vás budu informovat o činnosti rady obce za období od posledního veřejného
zasedání zastupitelstva obce.
V její první části se zaměřím na záležitosti související s údržbou nemovitostí ve vlastnictví
obce.
• V období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce proběhla výměna
původních oken a dveří v budově kulturního domu a Obecního úřadu Tmaň za plastová.
Areál budov je nyní téměř kompletně opatřen novými výplněmi stavebních otvorů.
Výjimku tvoří zadní vchod do prostor pobočky České pošty a Obecního úřadu ze dvora a
okna hasičské zbrojnice, která jsou v nevyhovujícím stavu, protože jimi zatéká. Jejich
výměna bude v budoucnu nezbytná.
• Rada obce projednala a schválila úpravu elektroinstalace v prostorách Obecního úřadu,
kde současné rozvody již nevyhovují a selhávají. Předpokládá se, že cena úprav se bude
pohybovat okolo 15 tisíc korun.
• Na základě podnětu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tmaň Mgr. Růženy
Kybikásové proběhlo ve středu 27. března 2013 za účasti členů rady obce místní šetření
v prostorách školní jídelny a kuchyně. Tyto prostory se potýkají s vlhkostí zdiva a na
sádrokartonových prohledech v jídelně se vyskytla plíseň. Během místního šetření byly
zjištěny tři pravděpodobné příčiny tohoto jevu:
o Kondenzace vlhkosti na vedení ventilace v prostorách uzavřených za
sádrokartonovým podhledem.
o Nepoužívání vzduchoventilace personálem kuchyně pro její přílišnou hlučnost
(ventilátory jsou předimenzované).
o Vlhkost vzlínající kamennou stěnou historické budovy školy v kuchyni.
Rada obce rozhodla na základě šetření o rekonstrukci sádrokartonových podhledů a
případném svedení kondenzátu, který se sráží na vedení povrchu vzduchoventilace.
Následně byly kontaktovány firmy zabývající se dodávkami vzduchotechniky a sanacemi
vlhkého zdiva s žádostí o návrh řešení. Výsledkem je nabídka firmy František Anděl –
vzduchotechnika na rekonstrukci vzduchoventilace s tím, že odsávače budou umístěny
na střechu budovy. Cenová nabídka na tuto úpravu od firmy František Anděl –
vzduchotechnika činí 118.897,- Kč bez DPH a tato investice je dnešnímu jednání
zastupitelstva obce předkládána ke schválení. Řešení vlhkosti zdiva v kuchyni navrhla
firma Stavspol. Návrh předpokládá náklady na sanaci zdiva v kuchyni ve výši cca
149.249,- Kč bez DPH. Realizace tohoto opatření předpokládá rada obce v příštím
kalendářním roce.
• Na zasedání rady obce bylo poněkolikáté projednáváno využití objektu č.p. 44 na
pozemku parc. č. 40 nazývaného „Dům zahradníka“, který se nachází
v severovýchodním rohu bývalé zámecké zahrady. S využitím objektu souvisí i možnost
využívání sousedních nemovitostí: přilehlého pozemku parc. č. 340/2, pozemek dnes již
neexistující stavby parc. č. 41 a pozemek parc. č. 570, užívaný jako ostatní komunikace
(příjezd ke vratům). Zastupitelé obce měli před dnešním veřejným zasedáním
zastupitelstva obce možnost seznámit se se stavem objektu a žádám je, o prezentaci
návrhů řešení, které by umožnilo využití objektu a v budoucnu umožnilo jeho trvalou
existenci jako estetického a architektonického prvku. Předpokládáme, že případné
návrhy budou projednány na dnešním nebo na některém dalším veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
• Na základě souhlasu vysloveného radou obce dochází k převodu zbývajících obecních
objektů (odběrných míst) k odběru elektřiny od společnosti Centropol.
V druhé části své zprávy se bude hovořit o komunikacích v katastrálním území obce.
• Na hranici katastrálního území, na Suchomastském potoce v prostoru mezi osadou
Havlíčkův Mlýn a křižovatkou silnic 11524 (směr Králův Dvůr a Koněprusy) a 11545
(směr Tmaň) je plánována rekonstrukce mostu a blízkého úseku vozovky, která však
zasáhne sousední pozemky ve vlastnictví obce Tmaň. Středočeský kraj jako investor a
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vlastník komunikace navrhl obci uzavření tzv. „Smlouvy o výpůjčce“, na jejímž základě by
obec pro výstavbu nového úseku komunikace a mostu zapůjčila kraji části obecních
pozemků, a to: část pozemku parc. č. 593 o výměře 26 m2 a část pozemku parc. č. 562/4
o výměře 43 m2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce tuto smlouvu o výpůjčce
schválit.
• V lokalitě Na Boru bude v brzké době ukončena druhá etapa výstavby komunikací. Obec
obdržela nabídku od firmy Strabag na zhotovení povrchu ulice Travnatka z recykláž
včetně uzavíracího nátěru (postřiku). Konečná podoba Travnatky by odpovídala řešení,
jaké bylo provedeno na úseku cesty od ulice Na Boru ke Sběrnému dvoru V Lůžičkách.
Cenová nabídka firmy Strabag činí cca 306.791,- Kč s DPH za 1630 m2 cesty šíře 3,5 – 4
m. Výdaj je předkládán dnešnímu jednání zastupitelstva obce ke schválení s tím, že
uvádíme i argumenty hovořící pro i proti realizaci tohoto záměru. Podle názoru rady obce
výhody realizace tohoto záměru převažují nad některým případnými negativy:
o PRO realizaci hovoří tato fakta:
V letošním roce 2013 končí lhůta, ke které se obec zavázala
v plánovacích smlouvách ke zhotovení komunikací v celé lokalitě.
Nejbližší možný termín výstavby v případě získání dotace na výstavbu
podle projektu je rok 2015.
Dotace na výstavbu vůbec nemusí být vypsána, nemusíme ji získat,
případně nemusí být výhodná.
Na Travnatce se stále staví, opotřebovávali bychom provizorium, nikoliv
finální stavbu.
o PROTI realizaci hovoří tato fakta:
Nemáme konkurenční nabídky a neznáme cenové relace.
Známe, co je součástí nabídky (jaké práce a úpravy, plocha …)?
Cesta se bude asi rychle opotřebovávat (viz cesta ke Sběrnému dvoru),
jak ji následně opravovat?
Nabídka neřeší srážkovou vodu.
Bude nutné skrýt část povrchu nyní (úroveň kanálů), při následné
výstavbě znovu.
• Obyvatelé domu č.p. 141 se na Obec Tmaň obrátili se žádostí o pomoc, jak zabránit
pronikání toku dešťové vody z obecní komunikace přes obecní pozemek k domu. Po
prohlídce míst členy rady obce je v plánu vyfrézování odvodňovací rýhy (případně rýh)
napříč ulicí Sídliště v úseku mezi domem č.p. 14 (bývalá bytovka JZD) a prodejnou
Jednoty.
• Rada obce projednávala opravy povrchů vozovek, které jsou již nyní provedeny:
V závěrečné části své zprávy se zaměřím na otázky finančního rázu a různé z činnosti rady
obce ve sledovaném období.
• Rada obce vzala na vědomí vyúčtování XI. tmaňského dobročinného plesu, který skončil
ziskem 35.180,- Kč.
• Rada obce odsouhlasila finanční dar pro Domov důchodců ve Zdicích ve výši 15 tisíc
korun.
• Rada obce vyslovila souhlas s přijetím darů od akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody na Dětský den 2013 ve Tmani.
• Rada obce projednala a doporučuje dnešnímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce
schválit půjčku z Fondu na rozvoj bydlení pro paní Třešňákovou na nákup plynového
kotle.
• Rada obce projednala rozpočtové změny č. 3 a doporučuje je v přednesené podobě
zastupitelstvu obce ke schválení.
• Na zasedání rady obce bylo rozhodnuto využít za určitých podmínek nabídku společnosti
RUMPOLD na svoz plastů s lisováním. Výhodou jsou nižší náklady na přepravu. V této
souvislosti je třeba říci, že právě kvůli vysokým platbám za svoz plastů Obec Tmaň
začala v minulosti vyprazdňovat kontejnery a lisovat plasty sama. Podmínkou svozu
plastů novým způsobem je výměna v současnosti používaných kontejnerů na plasty za
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jiný typ. Proto musíme vyčkat na nabídku kontejnerů ze strany firmy RUMPOLD nebo
Sdružení EKOKOM.
Tolik zpráva z rady za období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce
v březnu letošního roku. Případné další dotazy budou zodpovězeny v průběhu dalšího
dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

I.

II.

III.

Usnesení č. 2/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 17. června 2013 v kulturním domě ve Tmani.
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 18. března 2013
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru panem Vítem
Hofmannem.
2) Zprávu z rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou
místostarostou panem Pavlem Pavláskem ml.
3) Zprávu finančního výboru, rozpočtové změny č. 4 a rozbor hospodaření obce od
1. ledna 2013 do 31. května 2013, kterou přednesl předseda finančního výboru
pan Pavel Pavlásek st.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Rozpočtové změny č. 4 tak, jak byly předneseny předsedou finančního výboru
panem Pavlem Pavláskem st. a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
2) Rozbor hospodaření obce od 1. ledna 2013 do 31. května 2013 tak, jak byl
předložen a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet s.r.o. na
plynovou přípojku č. 55506 na pozemku parc. č. 127/49 v k.ú. Tmaň za úplatu
50,- Kč.
4) Prodej bytu č. 6 v č.p. 147 za vysoutěženou cenu 305.000,--Kč.
5) Žádost o půjčku z FRB na výměnu kotle paní K. Třešňákové, bytem Sídliště 149,
Tmaň, v celkové výši 35.000,- Kč.
6) Rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni v ceně 150.000,- Kč.
7) Vícepráce Strabagu na opravě silnice ulice Travnatka, a to položením recyklátu a
uzavíracím nátěrem v současné šíři vozovky, tj. 3,5 až 4 m, za nabídnutou cenu
306.791,- Kč.
8) Příslib dotace na kompostárnu a nákup čistící komunální techniky v rámci
projektu „Snížení imisní zátěže na území obce Tmaň“.
9) Věnovat 50.000,- Kč na pomoc postiženým povodněmi.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
1) Vypracovat smlouvu na odprodej bytu č.6 v č.p. 147.
2) Zpracovat návrhy na „Dům zahradníka“ a předložit je na dalším veřejném
zasedání zastupitelstva obce (do konce srpna předložit návrhy na obecním
úřadu).
3) Zveřejňovat vždy na začátku měsíce pohotovostní služby zubních lékařů na
Berounsku a Hořovicku na internetových stránkách Obce Tmaň.
4) Sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce.
5) Sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení přátelé!
U příležitosti zakončení školního roku 2012 – 2013 chci touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy Tmaň – pedagogickému kolektivu obou škol
a školní družiny, kolektivu školní jídelny a všem zaměstnancům zajišťujícím v tomto školním
roce provoz, za jejich odvedenou práci. Přeji vám všem příjemné prožití klidných dovolených
a načerpání sil do nového školního roku. Celý náš kolektiv těší fakt, že s podporou
zastupitelstva obce a Obecního úřadu ve Tmani jsme dosáhli určité významné úrovně naší
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práce. Vážíme si skutečně neformální spolupráce s rodiči našich dětí ve skončeném školním
roce a jsem velmi ráda, že se nám vždy podařilo skloubit zájmy školy i rodiny ku prospěchu
obou stran. Žákům naší školy děkuji za spolupráci a iniciativní přístup při realizaci mnoha
školních projektů a přeji jim prožití pěkných prázdnin. Loučím se s těmi, kteří odcházejí do
šesté třídy, a přeji jim, aby v novém prostředí byli minimálně tak úspěšní, jako doposud.
Nový školní rok 2013 – 2014 začíná za dva měsíce v pondělí 2. září 2013. Těšíme se, že se
budeme opět pravidelně setkávat s veřejností Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavík a
přiškolených obcí na stránkách OBZORU, na jehož stránkách vás rádi budeme opět
pravidelně informovat o dění v Základní škole a Mateřské škole Tmaň. Bohatou
fotodokumentaci ze všech pořádaných akcí v právě skončivším se školním roce, ale i
každodenního života tmaňské školy, najdete na našich webových stránkách
www.zs.tman.txt.cz (základní škola) nebo www.ms.tman.txt.cz (mateřská škola).
Nashledanou po prázdninách!
Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

.
•

•

•

•

•

•

Závěr školního roku v Základní škole Tmaň
V pondělí 13. května a ve středu 15. května se žáci IV. a V. třídy zapojili do celodenního
projektu s tématikou dopravní výchovy. Seznámili se s nebezpečím, které je může potkat
na silnici, se správným vybavením kola, s dopravními předpisy i značkami a vůbec s
bezpečností v silničním provozu. V červnu je pak bude čekat praktická zkouška na
dopravním hřišti v Berouně, na kterou se všichni moc těší.
Ve dnech od 20. do 24. května se I. a III. třída zúčastnila školy v přírodě v penzionu U
Jandů v Úborsku. I když počasí mohlo být více „letnější“, na průběh mnohých soutěží,
úkolů, bojovek, bobříků, míčových her a dalších aktivit, nemělo vliv. A už vůbec žádný
vliv nemělo na diskotéky, které pod vedením „DJ pana Jandy“ neměly chybu. Prostě a
jednoduše, když je dobrá parta, tak na počasí vůbec nezáleží a my jsme si to užili všichni
beze zbytku. Tak zase za rok!
Ještě nedávno jsme se, my druháci, nemohli dočkat, až pojedeme do PŘÍRODY a
najednou už jsme zpátky. Týden nám utekl jako voda a na bezva školu v přírodě
můžeme jen vzpomínat! Celý týden jsme se opět setkávali s tajemným PÁNEM ORLÍKU,
který nám nechával šifrované vzkazy na „očových" stromech, provázel nás celou školou v
přírodě a připravoval nám různé úkoly. Při překonávání všech nástrah a plnění úkolů
jsme soutěžili, ale také jsme si vzájemně pomáhali a stala se z nás parta ještě lepší, než
jsme byli před tím. Domů jsme si přivezli spoustu krásných vzpomínek na společné
chvíle, které jsme spolu prožili a už teď se těšíme na příští školu v přírodě a další nové
zážitky!!!
Základní škola a mateřská škola byly pozvány na zajímavou akci s názvem „Noc
kostelů". Konala se v pátek 24. dubna v kostele sv. Jiří ve Tmani a zúčastnili se jí žáci IV.
a V. třídy a děti z mateřské školy. Všichni měli možnost seznámit se s historií kostela, s
pověstí vztahující se k němu a dovědět se spoustu dalších zajímavostí. Plnili také
zajímavé úkoly a byly pro ně nachystány hry a soutěže. Program byl výborně připraven a
dětem se v kostele moc líbilo. Velký dík patří paní Leoně Kopačkové, která nás zde mile
přivítala a připravila dětem nevšední zážitek. Děkujeme!
Dle informací paní Leony však za celou akcí nestojí jen ona sama, ale i paní Hanka
Pavlásková (tříhlavý drak před kostelem, oblékání prince a princezny), paní Bára
Benešová (výjevy z pověsti o vzniku kostela), desetiletá Tonička Sunková se svou
maminkou Štěpánkou (autorky filmu o svatém Jiří), Lojza Vašků coby hlavní promítač a
další a další ... Moc děkujeme tedy i jim!
Do naší třídy zavítali naši bývalí spolužáci a kamarádi Olivie a Oliver Sembdnerovi, kteří
se odstěhovali do Rumburku. Strávili s námi celý den a zapojili se i do hodin. Oba
perfektně zapadli do kolektivu, jako by z něho nikdy neodešli. Bylo to velice pěkné
shledání po tak dlouhé době a my všichni je do Rumburku srdečně zdravíme!
Další celoplošné testování žáků V. ročníků všech základních škol máme za sebou.
Žáci se ho zúčastnili v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Celé
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testování proběhlo bez problémů a rodiče testovaných žáků se mohou informovat o jejich
výsledcích na internetové adrese, která jim byla oznámena.
V měsíci květnu navštívil školní družinu pan Robert Veselý, bývalý člen orchestru opery
Národního divadla, který nyní působí v Základní umělecké škole v Králově Dvoře a v
prostorách naší školy učí hru na flétnu. Nejprve nás seznámil s druhy sopránových fléten,
na které nám také krásně zahrál. Všichni jsme si též zkusili zahrát na klávesy, u kterých
nás naše neposedné prstíčky příliš neposlouchaly. Na závěr jsme si zazpívali lidové
písně a zatančili. Za krásně strávené příjemné hudební odpoledne panu Robertu
Veselému všichni moc děkujeme!
Dne 29. května 2013 mezi nás do školní družiny zavítali naši malí kamarádi z mateřské
školky se svým žlutým, „sluníčkovým" vystoupením. Počasí nám sice nepřálo, ale jejich
radostné výrazy nás opravdu rozzářily jako sluníčka. Vystoupení bylo moc hezké a nám
se moc líbilo. Písničkou Sluníčko, sluníčko, jsme se všichni snažili zahnat ten ošklivý,
uplakaný den a myslíme, že se nám to alespoň na malou chvíli povedlo! Teď už se
těšíme na další společné odpoledne a doufáme, že nám příště bude přát počasí a my si
budeme moci zahrát hry na školním hřišti.
V kalendáři se blížilo datum 1. června, což znamená, že mají svátek všechny děti, a to
my jsme, takže jsme si ho ve škole o den dříve bezva užili. Počasí nám sice nepřálo,
pršelo tak, že se Den dětí, který pořádá Obecní úřad ve Tmani, musel odložit až na
sobotu 22. června, ale to nám nevadilo, protože ve škole bylo teploučko a „suchoučko" a
v tělocvičně bylo veselo! Nejvíc ze všeho se nám líbilo, že jsme se mohli pěkně vyřádit.
Spolužáci z III. třídy si pro nás ostatní připravili super soutěže, ve kterých jsme si
vysoutěžili spoustu sladkostí. Paní učitelky zas bezva zábavu ve třídách a všichni jsme
se opět shodli, že by nám vůbec, ale vůbec nevadilo, kdybychom měli takový svátek
častěji!
Červen v Mateřské škole Tmaň
Měsíc červen byl ve znamení her, oslav a soutěží. Naše mateřská škola byla pozvána na
zajímavou akci Noc kostelů, která se konala v kostele sv. Jiří ve Tmani. Děti se
seznámily s historií kostela, byly pro ně připraveny různé hry a soutěže. Děkujeme všem,
kteří tuto akci připravili, pro děti to byl nevšední zážitek.
Předškoláci se již připravují na vstup do základní školy. Děti navštívily I. třídu a nyní se
vydaly na návštěvu do školní družiny. Měly připravené krátké pásmo písní, básní a
tanečků. Školáci jim zase ukázali na oplátku celou družinu.
Třída předškoláků poznávala naší republiku. Děti se seznámily s hymnou, znaky české
státnosti a samy si vyrobily vlajku a mapu. Znají naše sousední státy i vlajku Evropské
unie. Naše děti se jen tak ve světě neztratí.
Na 1. června nám počasí nepřálo, proto paní učitelky připravily oslavu Dne dětí ve
školce. Děti čekalo divadlo, soutěže a tanec. Nakonec byli všichni odměněni sladkou
medailí.
Plánovaný výlet na Hrad Točník jsme také z důvodu nepříznivého počasí zrušili. Na konci
roku jsme ale vyrazili na výlet za medvědy do Berouna. Děti se divily, že ti malí
medvídkové tak trochu povyrostli!
V pondělí 20. května odjely nejstarší děti na školu v přírodě. Na pár dní se děti proměnily
v Indiány. Nechybělo ani vlastní vyrobené tee-pe, totem, válečné stezky, indiánská
vesnice, projížďka lodí a návštěva zámku. Děti se vrátily nadšené, plné dojmů a zážitků.
Jako každý rok se konalo slavnostní rozloučení dětí s mateřskou školou za účasti rodičů
a prarodičů. Děti předvedly, co se vše ve školce naučily, dostaly dárky a vše bylo
zakončeno malou oslavou s rodiči. Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.
Na závěr roku se ještě konala „pyžámková noc“, kdy mohly děti zůstat ve školce i přes
noc.
Vážení čtenáři, další školní rok v naší školce končí. Nyní se již všichni těšíme na
prázdniny! Přejeme všem hezké klidné léto a po prázdninách na stránkách Obzoru se
opět těší celý kolektiv Mateřské školy ve Tmani.
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Tipy na prázdninové výlety do zajímavých míst našeho regionu
Vážení čtenáři!
Začaly se letní prázdniny, a proto pro inspiraci přinášíme na stránkách tmaňského
informačního časopisu OBZOR tipy na návštěvu zajímavých muzeí, hradů a zámků, nebo
přírodních a technických památek, které se nacházejí v našem regionu. K některým námi
uváděným tipům dojdete pěšky, k jiným se snadno dojede linkovým autobusem nebo autem.
Důležité upozornění!
Všechny údaje zde uvedené byly čerpány na internetu z webových stránek jednotlivých
institucí nebo z vydaných tiskových materiálů, přesto doporučujeme si je před návštěvou
ověřit přímo u nich.

Muzeum Výtopna Zdice
Kontaktní telefon: +420 777 209 817; +420 777 209 818.
E-mailová adresa: saxi-doprava@seznam.cz . Webové stránky: http://www.saxi.cz
Již v dávné době byla této oblasti přisouzena role důležitého dopravního koridoru. Význam
původní obchodní stezky, která kdysi protínala mimo jiné i dnešní město Zdice, se tak
postupem staletí přenesl na koleje a následně i panelové plochy dálnice D5. Jako technický
odkaz našich předků byla vybudována v bývalém depu Českých drah stálá dopravní
expozice.
Ve sbírkách muzea najdete mnohdy opravdové unikáty. Zaměřujeme se především na
železniční, ale i silniční techniku. Z řad silničních vozidel jmenujme například hasičský vůz
ŠKODA 706 RTH, legendární autobus ŠKODA RTO, kloubový autobus Ikarus 280, malý
autobus Avie-Ikarus 543.20, tahač TATRA 813 6×6 poháněný dvanáctiválcovým a vzduchem
chlazeným motorem T 930. Své místo u nás našla i Praga S5T valník z první výrobní serie,
který může posloužit také jako alegorický vůz nazdobený k nějaké příležitosti. Ve stádiu
přípravných prací pak spatříte dva automobilové jeřáby TATRA 111 a 813 a nejstarší
dochovaný autobus řady ŠM z roku 1964, specifický svým neděleným čelním sklem, bočními
plechy z profilovaného hliníkového plechu a automatickou převodovkou. Flotile osobních
automobilů dominuje několik vozů značky Wartburg nebo zástupci domácí produkce – vozy z
automobilky Škoda. Ve sbírce naleznete i techniku hasičskou, do níž patří například
práškový vůz ŠKODA 706 RT s nástavbou PLA 3000 TOTAL, oceněný v roce 2006 titulem
Miss Matýsek. Z oboru hasičské techniky je u nás ještě k vidění Tatra 138 CAS 32, Škoda
706 RT CAS 16, Praga RN DS 16 a také tři hasičské přívěsy.
Takříkajíc na své si zde přijdou zejména příznivci železniční techniky, jak ostatně vypovídá i
název muzea, který je přece jen přikloněn spíše k železnici. Mezi cenné exponáty v naší
sbírce patří nově získaná dvojice lokomotiv T 444.0080 a 0225, Rosnička T 334.0627, řada
nákladních vozů (Zt, Ztr, Za, Vtr, Ds) a v neposlední řadě také vozy typu Rybák. V naší
krajině dosud hojně se vyskytující řadu lokomotiv zastupují stroje T 211.0128 a T 212.0581,
známé spíše pod zlidovělými přezdívkami „Puklík“ či „Prasátko“. Součástí muzejní sbírky je i
stálá expozice věnovaná historii železniční trati Zdice – Protivín.
Muzeum Výtopna Zdice je veřejnosti otevřeno vždy první víkend v měsíci od dubna do října,
tedy v průběhu turistické sezony, a to od 10 do 17 hodin, není–li uvedeno jinak.
Návštěvníkům u nás mimo jiné nabídneme veškerý sortiment upomínkových předmětů.
Nejbližší datum otevření muzea:
• sobota 6. července 2013 a neděle 7. července 2013 od 10 do 17 hodin.
Ceník vstupného: dospělý – 50,- Kč, děti 6 – 15 let, důchodci nad 60 let, ZTP, ZTP/P – 25,Kč.

Army muzeum Zdice
Army muzeum Zdice se nachází v areálu bývalých zdických kasáren v ulici Čs. armády.
Vzniklo v průběhu roku 2005 iniciativou členů Klubu vojenských historických vozidel
„K.V.H.V. L.R 2001 Zdice" pod vedením pana Ivana Heráka ze Zdic. Nachází se v části
areálu bývalých vojenských kasáren ve Zdicích. Klub samotný pak vznikl, jak název
napovídá, v roce 2001, díky nadšencům do vojenské historické techniky a sdružuje zájemce
o vojenskou historii, vozidla a techniku, výstroj a výzbroj 20. století.
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Současná podoba muzea je výsledkem tisíců hodin usilovné snahy několika desítek členů
klubu a přátel muzea. Expozice představuje zejména americkou druhoválečnou techniku,
předměty související s československou armádou od konce 1. světové války do 90. let 20.
století a unikátní kolekci britských vozidel Land Rover, která je jedinečná i v Evropském
měřítku. Kromě zachování a obnovy historických exponátů v rámci vnitřních i venkovních
rozsáhlých expozic, je hlavní činností klubu pořádání historických bojových ukázek,
vojenských přehlídek, tematických výstav, venkovních expozic ve stylu „živoucí historie“,
besed s veterány a odborných přednášek. Mezi nejpůsobivější patří tradiční akce „Písmena“,
pořádaná každoročně v září na okraji Zdic. Samotná expozice představuje pouze zlomek
vozidel a předmětů ze sbírek členů klubu a přátel muzea. Desítky dalších vozidel a techniky
se nachází uskladněny v soukromých depozitářích kvůli nedostatku výstavního prostoru a
jsou předváděny jen několikrát ročně. Provoz muzea a údržba expozice je financována
výhradně z prostředků členů klubu a majitelů exponátů a příspěvků v podobě vstupného.
Všechny exponáty jsou plně provozuschopné a pravidelně vyjíždí účastnit se předváděcích
jízd či bojových ukázek.
Otevírací doba: Od dubna do října o sobotách 10-15 hodin, mimo soboty, kdy je klub na
avizovaných akcích mimo Zdice. Otevírací dobu doporučujeme před návštěvou ověřit
telefonicky. V případě zájmu větší skupiny je možné po dohodě zpřístupnit muzeum i v jiném
termínu. Objednání je možné buď e-mailem na webových stránkách, nebo telefonicky na
uvedených kontaktech.
Kontakt: předseda: Ivan Herák, Husova 231, 267 41 Zdice, telefon 607 878 350. Webové
stránky: http://www.armymuzeumzdice.cz – zde naleznete všechny potřebné informace a
bohatou fotodokumentaci o vystavených exponátech.

Národní přírodní památka Kotýz
Národní přírodní památka Kotýz se nachází v jihozápadním výběžku CHKO Český kras, cca
1 km západně od Koněpruských jeskyní a přibližně 4 km jihozápadně od Berouna, na
katastru obcí Koněprusy a Tmaň. Národní přírodní památka o rozloze 31 ha. Byla vyhlášena
1986, zahrnuje pouze malou část vrchu Kotýz. Jeho jihovýchodní část je dnes odtěžena
Velkolomem Čertovy schody. Předmětem ochrany je soubor krasových jevů a vzácných
rostlinných a živočišných společenstev silurských a devonských vápenců. Dále jsou to
fragmenty dealpinského boru, dřínové a habrové doubravy.
NPP Kotýz se nachází v bezprostředním sousedství Velkolomu Čertovy schody. V
nedalekém okolí se nachází další významné lokality; východně od Kotýzu NPP Zlatý kůň a
PR Kobyla a jihovýchodním směrem je to NPP Klonk. Severním okrajem přírodní památky
vede naučná stezka Koukolova hora – Kotýz. Archeologicky je zde doloženo osídlení z
paleolitu, pozdní doby bronzové (knovízská kultura), doby železné a raného středověku
Dodnes jsou patrné pozůstatky hradiště, odkud plyne pomístní název „Na hradě“. Hradiště
bylo z jihu a západu chráněno příkrými svahy nad Suchomastským potokem. Severní strana
hradiště byla chráněna valy, které dodnes přetínají plošinu severojižním směrem. Toto
opevnění je pozůstatkem slovanské fáze osídlení, ale lokalita byla osídlena dávno před
příchodem Slovanů. O původu názvu „Kotýz“ panují dohady. Podle romantických domněnek
byl odvozován od jména thrácké bohyně Kotys, jejíž kult měl být do našeho prostředí
importován Kelty. Pravděpodobněji ale vyznívá v historických pramenech nalezené
zdůvodnění; na ostrohu měl pozemky sedlák Kotyza, jehož jméno mohlo v pozměněné
podobě přejít na celý vrch. Název Kotýz (Kotýs) začalo být používáno až od druhé poloviny
19. století. V německých materiálech je vrch nazýván Tugberg.
Někdejší podoba Kotýzu, resp. masivu Zlatého koně je zachycena ve foyeru 1. galerie
Národního divadla v Praze. Je zde ztvárněn na nástěnné malbě Vincence Beneše. Z oblasti
Zlatého koně totiž pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Součástí Národní přírodní památky Kotýz je Jelínkův most či Jelínkova brána. Jedná se o
skalní útvar tvořený úzkou, hlubokou soutěskou, jejíž cca 1 m vzdálené okraje jsou na dvou
místech přiblíženy natolik, že se dotýkají a tvoří zajímavý krasový jev připomínající
převýšený gotický lomený oblouk.
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Hrad Žebrák
Hrad Žebrák byl od poloviny 13. století využíván šlechtou i českými králi. Po požáru roku
1395 jej nechal Václav IV. přestavět. Současně založil výše na skalním hřbetu nový hrad
Točník. Václav IV. tak vytvořil jedinečné české souhradí. Hrad Točník je znamenitou ukázkou
vyspělého středověkého stavitelského umění, prolnutého prvky pozdějších stavebních úprav,
např. sgrafitovou výzdobou purkrabského paláce. K pozoruhodným detailům patří kamenná
erbovní galerie tvořící titulaturu Václava IV. Většina hradu je volně přístupná. Po zakoupení
vstupenky máte možnost dostat se do jinak uzavřené části paláce a věže. V paláci se
nachází model hradu v podobě z 13. století a model po královské přestavbě hradu na konci
14. století i s rybničním systémem kolem, dále panely popisující historii hradu i s dobovými
pohledy a také zbytky pískovcového točitého schodiště. Máte možnost navštívit i hlavní
žebráckou věž - majestátní bergfrit s iluzivním kvádrováním (restaurování paní Tuhá z
Rasovny), pohlédnout do hloubky hladomorny, kde byla nalezena ve 20. století lidská kostra
a vystoupat na vrchol věže, kde je krásný kruhový výhled nejen na horní hrad Točník, ale i
do blízkého a širokého okolí.
• Návštěvní doba: v červenci a srpnu je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 13 a od 14
do 18 hodin, v září je otevřeno o sobotách, nedělích a státních svátcích od 10 do 13 a od
14 do 16 hodin. Volná prohlídka.
• Základní vstupné je 30,- Kč, zlevněné (děti od 6 do 15 let, studenti lpo předložení
platného průkazu, důchodci, ZTP, ZTP/P) 15,- Kč.
• Webové stránky: www.tocnik.com .

Hrad Karlštejn
Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení.
Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo
pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních
klenotů.
• Otevírací doba: Hrad Karlštejn je v roce 2013 zpřístupněn denně kromě pondělí
od 1. 3. do 10. 11. 2013 s tím, že v červenci a srpnu je otevřeno i v pondělí.
• Vstupné pro I. okruh (soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV – císařský
palác, hradní Pokladnice a Klenotnice s kopiemi české Svatováclavské koruny a koruny
císařů Svaté říše římské): dospělí – 170,- Kč, děti od 6 let, studenti, důchodci od 65 let,
invalidé – 110,- Kč, rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 15 let) – 540,- Kč.
• Další podrobnosti – viz webové stránky: www.hradkarlstejn.cz .

Hrad Točník
Hrad Točník je znamenitou ukázkou vyspělého středověkého stavitelského umění,
prolnutého prvky pozdějších stavebních úprav, např. sgrafitovou výzdobou purkrabského
paláce. K pozoruhodným detailům patří kamenná erbovní galerie tvořící titulaturu Václava IV.
V roce 2004 byla otevřena nevelká expozice typologie hradní architektury v prostorách
bývalé sakristie. Tato expozice si neklade za cíl podat kompletní přehled hradních typů v
Čechách a na Moravě, ale pokouší se názorně ukázat na modelech Vladimíra Pasáka a
Filipa Růžičky hrad Točník jako novou tvář architektury, která vznikla v době Václava IV.
Nebýt příchodu husitských válek a nutnosti „znovuopevňování”, rozvinula by se do zámecké
architektury daleko dříve, než jak tomu bylo ve skutečnosti. S trochou nadsázky lze říct, že
se snažíme ukázat hrad Točník jako poslední hrad a zároveň jako první zámek v Čechách.
Probíhá zde historický experiment pod patronací ČAV a Národního technického muzea. Na
vnější fasádě Královského paláce byla instalována replika středověkého šlapacího jeřábu. V
současné době slouží k vyzdvižení natesaných trámů a břemen pod střechu paláce (oprava
krovu Královského paláce).
Otevírací doba: červen – srpen – úterý – neděle: 09,00 – 12,00, 13,00 – 17,00 hodin; září –
úterý – neděle: 10,00 – 12,00 hodin, 13,00 – 17,00 hodin, v pondělí je vždy zavřeno.
Vstupné: 70,- Kč, snížené vstupné – 50,- Kč. Webové stránky: www.tocnik.com .
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Zřícenina hradu Valdek
Ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince najdete zříceninu hradu Valdek, kterou můžete
navštívit po turistické trase z Podluh do Neřežína. Pověsti o pokladu, který ještě nikdo
nenašel nebo o valdecké černé paní, která zde po nocích lká a čeká na své vysvobození,
přitahují návštěvníky z širokého okolí.
Hrad Valdek postavil rod Buziců, údajně snad Oldřich Zajíc. Začátkem 15. století jej vlastnil
král Václav IV. Ten jej dal do zástavy Janu z Lestkova. Po jeho smrti se majitelé hradu
střídali a hrad víceméně pustl. Počátkem 16. století král Vladislav svolil, aby Kunata Pešík z
Komárova hrad vyplatil a držel v dědickém vlastnictví. Dědicové hrad nechali zcela ladem, už
v roce 1623 se o něm hovoří jako o zpustlém. Valdek byl připojen k Hořovickému panství, ale
zcela ponechán svému osudu. Ani hrabata z Vrbna či knížata Hanavská nejevila o
polorozpadlý objekt zájem. Hrad Valdek je i místem, kde se natáčela část z televizního
seriálu F. L. Věk.

Hořovice – zámek za Sluneční branou
V Hořovicích poznáte, jak se bavili malí aristokraté, navštívíte soukromá apartmá posledních
šlechtických majitelů a prohlédnete si bohatě vybavený interiér. Navštívit je možné rovněž
stálou výstavu hracích strojků či zámecký park se sochami M.B.Brauna.
Exilová rezidence posledního hesenského kurfiřta. Původně barokní stavba upravovaná v
19. století. První prohlídková trasa nabízí v bohatě vybaveném interiéru putování zámeckou
historií, druhá trasa pak seznamuje veřejnost s tím, jak se bavili malí aristokraté. Šlechtické
hry a hračky z období od 17. do 20. století tu budí zaslouženou pozornost.
V přízemí Zámku Hořovice, v prostorách bývalé zámecké kuchyně, lze zhlédnout unikátní
soubor hracích strojků a hudebních automatů z 18. až 20. století ze sbírek Českého muzea
hudby - Národního muzea. Automatofony, jejichž ovládání nevyžadovalo hráčskou zručnost
ani předběžné hudební vzdělání, mají dlouhou historii a byly velmi oblíbené zejména v 19.
století. V expozici na Zámku Hořovice jsou vystaveny hřebíčkové hrací nástroje, vyskytující
se např. v hracích skříňkách, hodinách nebo v nástěnných hracích obrazech, dále flétnové
hodiny, kolovrátky a flašinety, polyfony či orchestriony. Některé exponáty jsou dodnes
funkční. Prohlídku obohatí procházka parkem se sochami z dílny M. B. Brauna a
pozoruhodnou, sochařsky vyzdobenou, Sluneční bránou.
• Otevírací doba: období květen – září: úterý neděle 09,00 – 16,00 hodin, pondělí zavřeno.
• Vstupné: základní vstupné – 110,- Kč, snížená cena – 80,- Kč, rodinné vstupné – 290,Kč. Vstupné pro okruh I. a II. (Zimní trasa a Soukromá apartmá), okruh III. (hry a hračky
malých aristokratů) – 60/40/150 Kč. Nadpřirozené bytosti ve sklepení – 20,- Kč. Časová
náročnost – 2 hodiny. Webové stránky: www.zamek-horovice.cz .

Vrch Bacín
Vrch Bacín je se svojí výškou 499 m nejvyšším bodem na území CHKO Český kras. Nachází
se severovýchodně nad obcí Vinařice asi 4 km jihovýchodně od Koněprus, 7 km jižně od
Berouna. Jedná se o unikátní lokalitu také z hlediska archeologického a historického. Ke
kultovním účelům opakovaně sloužil po 10 tisíc let.
Vrch Bacín je nenápadným vrchem uprostřed mírně zvlněné krajiny Českého krasu. Přesto,
že je nejvyšším bodem celého okolí, okolní reliéf terénu nikterak výrazně nepřevyšuje.
Systematický archeologický průzkum probíhající na Bacíně v letech 1989 - 1994 se
specializoval na puklinu a její okolí. V rozšiřující se štěrbině byly nalezeny pozůstatky po
rituální činnosti, která se zde odehrávala předchozí tisíce let. V nejspodnější části byly
nalezeny kosti muže, jehož levá stehenní kost byla Oxfordem radiokarbonovou metodou
datována do doby mezi lety 9150 - 8600 př. n. l. Výpočet byl proveden pomocí poločasu
rozpadu radioaktivního izotopu uhlíku 14C . Další pozůstatky nalezené v puklině dokazují její
další kontinuální využití téměř do současnosti. Druhým nejstarším nálezem byla kamenná
sekera ze 4. tisíciletí př. n. l. O tisíc let později kdosi do této skalní štěrbiny uložil velkou
keramickou nádobu se znaky kultury šňůrové keramiky. V mladší době bronzové na přelomu
2. a 1. tisíciletí př. n. l. lid knovízské kultury pokračoval v zaplňování pukliny. Z této doby byly
nalezeny stopy po hloubení a následného uložení kostí dvou dětí, jejichž věk byl odhadnut
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na 2 a 12 roků. Ukládání ostatků do štěrbiny pokračovalo i v době železné. Tehdy zde byly
uloženy kosti mladého člověka a také několik nádob. Archeologické nálezy ukazují na
používání Bacína i v dobách našeho letopočtu. Zlomky nádob zde lidé zanechali na přelomu
8. a 9. století, poté na přelomu 14. a 15. století, do této doby se také umisťuje nález koňské
podkovy, železného hrotu šípu a velkého ohniště, jehož zbytek byl opět radiokarbonovou
metodou datován do let 1410 - 1530. Nejmladším nálezem je keramický džbán ze 16. - 17.
století. V okolí pukliny byla nalezena řada pozoruhodných nálezů. Jednalo se zejména o
střepy keramiky a kamenné nástroje. Tyto všechny nálezy poukazují na unikátnost této
svatyně v rámci Čech a celé střední Evropy.
Na vrchol sice nevede turistické značení, ale vrchol je i přesto vyhledáván turisty z blízkého i
dalekého okolí. Bacín je snadno přístupný polní cestou z Vinařic a poté pěšinou až na konec
louky, která dosahuje téměř až vrcholové plošiny.

Liteň: Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné
•
•

•

•
•
•
•
•

Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné sídlí v Litni v budově fary z 2. poloviny 18.
století. Předtím bylo muzeum v barokní budově Čechovny. Tehdy ale bylo jen Svatopluka
Čecha. Adresa: Pode zděmi 2, 267 27 Liteň.
Svatopluk Čech (21. 2. 1946 – 23. 2. 1908) byl český básník, prozaik, novinář a
cestovatel, který se proslavil fantastickými příběhy pana Broučka. Svatopluk Čech strávil
v letech 1853 – 1856 část svého dětství. Jeho jméno je spojeno s dnes již neexistující
staletou lípou, která stála poblíž jižní kaple barokního kostela svatého Petra a Pavla a
v předminulém století se pod ní scházeli sousedé, fungovala jako určitý kulturní
rozcestník mezi hospodou a kostelem. Na tuto část života autor vzpomínal v díle Ve stínu
lípy vydaném roku 1879. Oficiálně za památnou nikdy vyhlášena nebyla, zanikla dlouho
před vydáním současného zákona o ochraně přírody. Torzo stromu nahradila socha
spisovatele.
Jarmila Novotná, provdaná Jarmila Daubková (22. září 1907 Praha – 9. února 1994 New
York), byla česká zpěvačka a filmová herečka, jedna z nejzářivějších hvězd české opery.
Svoji uměleckou dráhu zahájila v roce 1925 jako elévka Národního divadla, vystupovala
v kabaretech, hrála též v operetách, vystupovala v českých filmech. Hrála též v operních
představeních, která byla občas pořádána ve Vinohradském divadle. Posléze odešla hrát
do Milána. V roce 1929 vystupovala v Neapoli, v roce 1933 v Berlíně, v témže roce
nastupuje angažmá do Vídně, kde způsobila až do roku 1938. Přesto často hostovala
nejen doma v Československu, ale i v Paříži či v Londýně. V roce 1939 emigrovala
s rodinou do USA. Nahrávala též často na gramofonové desky.
Po několik měsíců byla také žačkou Emy Destinové, poté dva roky studovala zpěv u
Hilberta Vávry, od roku 1925 také další studium zpěvu v Miláně u Quamieriho. Od roku
1935 až do roku 1956 vystupovala v newyorské Metropolitní opeře jako sólistka. Na
sklonku života napsala vzpomínkovou knihu Byla jsem šťastná.
Oficiální webové stránky městyse Liteň: www.obecliten.cz .
Otevírací doba: od květen do září – sobota a svátky od 10.00 do 17.00 hod.(polední
pauza 12.00-13.00 hod.)
Vstupné: dospělí: 20,- Kč, děti, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP: 10,- Kč
Mimo sezónu a stanovené návštěvní dny je možno předem domluvit skupinovou i
individuální prohlídku telefonicky na tel.: 311 684 121.
V muzeu je k dispozici turistická známka č. 1580.

Koněpruské jeskyně
Kouzlo tohoto místa můžete obdivovat skutečně skrz na skrz a to právě díky Koněpruským
jeskyním, které odkryjí i tajemná zákoutí pod povrchem země. Koněpruské jeskyně jsou
nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Nejen pro tato
svá „nej“ stojí za vidění. Specialitou Koněpruských jeskyní jsou zejména takzvané
Koněpruské růžice, celá řada cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna.
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V části zvané Mincovna byly ve středověku padělány z měděného plechu a amalgámu
stříbra „stříbrné“ husitské haléře s emblémem českého lva.
Na jihovýchodním úbočí hřebenu Zlatého koně byl roku 1950 proveden odstřel, po kterém se
ve stěně lomu objevil jeskynní otvor. Dělníci z kamenolomu pod vedením mistra Karla
Mareše vstoupili do království ticha a tmy. Museli se plazit, rozšiřovat průlezy a skončili před
závalem s otvorem, ze kterého dul průvan. Ve svém volném čase zával překonávali, až jím
nakonec pronikli a objevili několik krápníkových síní a hlubokou komínovitou propast. Již tři
dny po ohlášení nálezu se do propasti spustil geolog Jiří Kukla, který v hloubce 27 metrů
objevil malé jezírko a otisky lidských nohou ve škorních.
• Otevírací doba: červenec – srpen: 8,00 – 17,00 hodin, září: 8,00 – 16,00 hodin. Chcete
vidět Koněpruské jeskyně tak, jak je vidí jeskyňáři? Přijeďte k nám každé poslední
pondělí v měsíci – 26. srpna, 30. září, 28. října a 25. listopadu 2013. Zažijete nevšední
zážitek podobný tomu, jaký prožívají jeskyňáři při objevování jeskyní. Návštěvníkům
zapůjčíme baterky a umožníme jim s průvodci znovuobjevovat Koněpruské jeskyně.
• Doba prohlídky – 60 minut, délka prohlídkové trasy 620 metrů, průměrná teplota vzduchu
– 10,6 0C. Do jeskyní je zakázán vstup se psy nebo jinými zvířaty.
• Vstupné: plné vstupné – 120,- Kč, senioři 65+ - 90,- Kč, zlevněné vstupné (děti 6 – 15 let,
držitelé průkazů ZTP a ZTPL/P, studenti do 26 let po předložení studentského průkazu,
členové Českého svazu ochránců přírody po předložení členského průkazu, hromadné
výpravy dětí do 6 let – např. mateřské školy) – 60,- Kč. Děti do 6 let – vstup zdarma
s výjimkou hromadných výprav – např. mateřské školy – viz předcházející věta. Příplatek
za fotoaparát nebo videokameru je 40,- Kč.

Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou je obec v okrese Beroun, která společně s Karlštejnem a starodávným
Tetínem patří mezi nejzajímavější turistické lokality okresu. Nejkrásnější ve Svatém Janu je
impozantní vápencová Svatojánská skalní stěna přímo nad budovou kostela, která se vypíná
do výšky 210 m nad okolní terén a dominuje tak celému okolí. Kostel je propojen se starou
skalní kaplí – jeskyní sv. Ivana. V části skalního kostela je zachována přirozená jeskyně,
zdobená původní krápníkovou výzdobou. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně
vyvěrá silný pramen léčivé vody, Pramen svatého Ivana.
• Průvodcovskou činnost ve svatojánském kostele a jeskyni sv. Ivana zprostředkovává
Svatojánská společnost, nebo farní úřad Svatý Jan pod Skalou. Barokní kostel Sv. Jana
Křtitele spolu s renesančním skalním kostelem Panny Marie je zpřístupněn od 1. dubna
do 31. října – o víkendech. Kostel bývá v tyto dny otevřen od 10-13 a od 14-17
hodin. Během letních prázdnin je kostel zpřístupněn po celý týden.
Svatojánská společnost také každoročně instaluje obrazovou naučnou expozici
na témata vážící se k bohaté historii obce. Tato expozice je zpřístupněna po celé léto,
a to od Svatojánské pouti (vždy poslední víkend v červnu), až do konce září.
Areál bývalého benediktinského kláštera není přístupný veřejnosti!
• Zastupitelstvo obce rozhodlo v květnu roku 2012 zřídit v obci muzeum v historické
budově č.p. 11, která kdysi sloužila jako obecná škola, v novodobé historii – v roce
1998 - začala plnit funkci obecního úřadu. Založením muzea obec rozšiřuje nabídku
kulturních zážitků svým návštěvníkům. V muzeu bude instalována stálá expozice
z historie obce. Tuto expozici budou doplňovat dočasné, tematicky zaměřené expozice
věnované řemeslům, včelařství a pod.
Otevírací doba: Muzeum je otevřeno od 1. dubna do 31. října o sobotách v době od 11
do 17 hodin, o nedělích a svátcích od 13 do 17 hodin

Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL
Firma Rückl Crystal a.s. nabízí prohlídku provozů sklárny, která navazuje na dnes již
třísetletou tradici rodové sklářské dynastie. Sklářský rod Rücklů přišel do českých zemí
pravděpodobně z území dnešního Švýcarska, někdy na přelomu 17. a 18.století a ještě dnes
můžeme žasnout nad výsledky jejich práce. Exkurse poodhalí tajemství výroby křišťálových
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výrobků, včetně jejich dalšího zpracování. K vidění je hutní provoz i technologie kreslení a
broušení. Sklárna v Nižboru se nachází 8 km od města Beroun - ve směru na
Křivoklát. Exkurze trvá přibližně 45 minut. Na závěr prohlídky je možno navštívit prodejnu
výrobků naší firmy, která se nachází přímo v areálu sklárny. K dispozici je i místnost s
terasou pro rychlé občerstvení, v nabídce jsou teplé i studené nealkoholické nápoje, pivo,
sendviče, základní cukrářské výrobky a zmrzlina.
Možnost rezervace:
Telefon: +420 311 696 248, +420 605 229 205. Fax: +420 311 693 510. E-mail:
marketa@ruckl.cz . Další informace – viz webové stránky: www.ruckl.cz .

Sklářská huť Glasstar Nenačovice
Přijďte na bezplatnou exkurzi a zhlédněte hutní ruční výrobu. Sklářská huť Glasstar se
nachází v obci Nenačovice, asi 4 km od Loděnice u Berouna. Provoz sklářské huti je
celoroční včetně sobot a nedělí.
Firma GLASSTAR Nenačovice byla založena r. 1996 jako malá rodinná sklářská huť. Vyrábí
ruční barevné sklo cca 200 druhů výrobků převážně skleněné květiny, ovoce, vázy, mísy,
ruční barevnou kalíškovinu, zvířata, těžítka, skleněné bonbony a jiné dárkové předměty. U
větší skupiny doporučujeme objednat exkurzi v časovém předstihu (na telefonu 311 672
646).
Součástí huti je i podniková prodejna, kde je možno zakoupit velké množství druhů výrobků.
• Otevírací doba: leden – prosinec: pondělí – pátek 08,00 – 13,00 hodin, sobota a neděle:
O8,00 – 12,00 a 13,00 – 14,00 hodin. Časová náročnost – 1 hodina.
• Webové stránky: www.ceske-sklo.cz

Skanzen Solvayovy lomy
Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém Krasu - Skanzen Solvayovy lomy leží mezi
obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice. Stará se o něj Společnost Barbora o.s.,
Svatý Jan pod Skalou. Popudem k založení tohoto občanského sdružení byla myšlenka
vytvořit spojenými silami v opuštěném vápencovém lomu Paraple muzeum v přírodě –
skanzen, který bude dokumentovat historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém
krasu.
Tvoří jej několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná
úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve
zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze
Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může během otevírací doby skanzenu volně
procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí získat představu
o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence.
Nedílnou součástí je i trvalá expozice Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu,
umístěná v budově bývalých kanceláří a skladů. Představuje se tu sbírka, vztahující se k
těžbě jak lomové, tak i důlní. Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky jsou v
krytých prostorách umístěny i ukázky vozíků a příslušenství lanové dráhy a část vozů lomové
úzkokolejné železnice. Pravděpodobně největší zajímavostí skanzenu je rekonstruovaná
polní lomová dráha s rozchodem 600 mm, představující názornou ukázku dopravy suroviny
ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou.
• Otevírací doba: červenec a srpen – úterý až neděle; září a říjen – sobota, neděle a státní
svátky. První prohlídka začíná v 11,00 hodin.
• Základní vstupné je 90,- Kč za osobu. Rodinné vstupné (platí pro dva rodiče a tři jejich
děti ve věku do 15 let) – 220,- Kč, dítě do 15 let včetně – 40,- Kč. Studenti, důchodci –
60,- Kč.
• Návštěva štoly není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií (v žádném případě) a osoby se
sníženou pohyblivostí (konzultujte s průvodcem). Na prohlídku není možné brát zvířata
ani jakékoliv vozíky (dětské kočárky atp.). Prohlídka podzemí trvá zhruba 20 minut a je
zde stálá teplota 8 °C.
• Webové stránky s dalšími podrobnostmi: www.solvayovylomy.cz .
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Muzeální důlní expozice Chrustenická šachta v Chrustenicích
Chrustenická šachta je expozice důlní techniky. Důl patřil ve své době k největším a
nejvýznamnějším dolům Barrandienu (západně od Prahy). Měl 84 podzemních pater
zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z
něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy.
Pražskoželezářská společnost tento důl otevřela v roce 1907 a nepřetržitě zde těžila
železnou rudu až do roku 1965. Pod povrchem se ukrývá zhruba 600 metrů zpřístupněných
chodeb bývalého 8. patra dolu s necelým kilometrem kolejí o důlním rozchodu 450mm a
několik stovek exponátů, od nejmenších typů mlátku a želízka, coby hornického znaku, až po
velmi objemné, zmínit lze sbírky vrtaček a vrtáků, elektrických, karbidových a benzínových
důlních lamp, signalizačních prostředků, řada fotografií z provozu zdejšího dolu,
mechanizačních pomůcek a zařízení.
Samostatnou kapitolou je vozidlový park, zahrnující důlní lokomotivy různých trakcí, velké
množství nákladních vozíků (huntů) z různých období pro dopravu vytěženého materiálu,
vozy pro dopravu osob a další vozy pro speciální činnosti v důlním díle. Expozice přiblíží
laikovi vlastní metody dobývání a dopravu rud od primitivní ruční, až po současné
mechanizované. Zasvěcené pak jistě potěší řada vzácných exponátů, mapující provoz dolů
zhruba v druhé třetině minulého století. A ty nejmenší pak jistě potěší jízda důlním vláčkem
temnotami dolu.
• Otevírací doba: od června do září o sobotách a nedělích od 10,00 do 15,00 hodin.
Pravidelné vstupy v 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 14,00 a 15,00 hodin. Časová náročnost –
2 hodiny.
• Vstupné: základní – 80,- Kč, snížené – 40,- Kč.
• Kontakty: Chrustenická šachta, společnost pro záchranu hornických památek,
Chrustenice 161, 267 71 Chrustenice, webové stránky s dalšími informacemi a
fotogalerií: www.chrustenicka-sachta.cz .

Opustily naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu:
• V pátek dne 31. května 2013 zemřela po delší nemoci ve věku 79 let paní Jiřina
Nováková, rozená Lukšanová. S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy
rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
• Ve čtvrtek dne 6. června 2013 zemřela ve věku nedožitých 85 let paní Milada Koucká.
S drahou zesnulou se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani
vyslovuje pozůstalým hlubokou soustrast.
Čest jejich světlé památce!

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Nabídka leteckých snímků Tmaně a Lounína
Obecní úřad ve Tmani nabízí občanům ke koupi letecké snímky Tmaně a Lounína zhotovené
v květnu letošního roku. Vybrat si lze z pěti variant snímků velikosti 400 x 300 mm, každý je
zataven v umělohmotné folii. Prodejní cena za jeden snímek je 290,- Kč. V případě
zvýšeného zájmu po vyčerpání zásob jednotlivých snímků má Obecní úřad možnost dát je
dodělat a tím je zajištěno, že se dostane opravdu na každého zájemce.

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se bude konat čtvrtou sobotu v měsíci –
tzn. v sobotu 27. července 2013 v 16,30 hodin.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Termíny bohoslužeb ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani v červenci 2013 budou
s předstihem oznámeny ve vývěsní skříňce.
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Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 15. června 2013 se konala v Galerii Čerťák vernisáž další
výstavy, na které se představuje Petr Mändl se svými fotografiemi
z cest nazvanými East Fiction. Na vernisáži zahráli Šárka Adámková
a Michal Gregor.
Petr Mändl je původním povoláním stavební inženýr, posléze novinář, mediální poradce,
vydavatel, provozovatel galerie, příležitostný filantrop, nadšený sportovec, cestovatel a
vyznavač novinek digitální techniky.
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!
Výstava je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin do 22. srpna 2013.

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

Oznamujeme občanům, že v naší prodejně ve Zdicích
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;
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!

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň oznamuje všem zákazníkům, že prodej v sezóně 2013 je
v plném proudu! Právě teď je to nejvhodnější období navštívit naše Zahradnictví a
vybrat si něco z bohaté a pestré nabídky pro svou zahrádku!
Prodejní doba v červenci a srpnu 2013:
pondělí až pátek ……………………..………………………. 9,00 – 18,00 hodin;
sobota: 9,00 – 14,00 hodin, v neděli je zavřeno.
V pátek 5. července 2013 a v sobotu 6. července 2013 (státní svátky) bude otevřeno
jako v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin.
Naše nabídka:
Nabízíme větší množství solitérů, které jsme u nás vypěstovali a nyní již čekají v
kontejnerech na své majitele.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např.: zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a
azalky, aj., bílou rašelinu, drcenou kúru, mulčovací kúru.
Dále si u nás můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, sezonní
dekorace, keramiku, svíčky atd.
Máme v nabídce velký výběr okrasných kamenů a kamínků.
Prodej krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice, králíky apod.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat.
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
•

Nabídka služeb
Klempířské a pokrývačské práce ve Tmani a okolí – telefon 604 895 627.
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červenci 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Datum
5.7.2013
6.+7.7.2013
13.+14.7.2013
20.+21.7.2013
27.+28.7.2013

Zubní lékař / ordinace
MUDr. Pillmannová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. Spal Antonín
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Růžičková Monika
Zdice, Palackého náměstí 895
MUDr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
MUDr. Svobodová Eliška
Ordinace Buzuluk Komárov

S p o r t o v n í

Telefon
311 600 220
311 542 396
311 685 674
311 512 119
311 572 389

i n f o r m a c e

Statistika fotbalistů VČS Tmaň v III. A třídě – ročník 2012-2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podzim 2012
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.
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.

SK Cembrit Beroun-Závodí
AFK Loděnice B
Broumy

13
13
13

9
9
9

17

2
2
1

2
2
3

55:22
43:17
42:19

29
29
28

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•

•

•

•

•

•

•

•

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

8
8
6
7
6
5
4
3
3
2
1

3
2
3
0
1
0
3
3
1
0
1

2
3
4
6
6
8
6
7
9
11
11

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

27
26
21
21
19
15
15
12
10
6
4

Jaro 2013
16. kolo – sobota 6. dubna 2013 v 16,30 hodin na UMT Máchovna – Čechie Nový
Jáchymov – VČS Tmaň 3:3 (2:2), branky: Rys Josef, Fiala Miroslav mladší, Smíšek
Martin, žlutá karta: Hrubý Lukáš, Sulík Jakub, Kincl Michal, rozhodčí zápasu Kros, 50
diváků. Další zápasy 16. kola: SK Tetín – AFK Loděnice B 3:2, Lužce – SK Cembrit
Beroun-Závodí 3:0, Broumy – Kublov 6:0, Ostrovan Zadní Třebáň – FK Svatá 7:2, SK
Nižbor B – Srbsko 5:1, Vysoký Újezd – Hudlice 0:1.
17. kolo – sobota 13. dubna 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – AFK Loděnice B 0:2
(0:2), žlutá karta: Hrubý Lukáš, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Krbec, 40 diváků. Další
zápasy 17. kola: Vysoký Újezd – SK Tetín 0:1, Hudlice – SK Nižbor B 3:2, Srbsko –
Ostrovan Zadní Třebáň 0:2, FK Svatá – Broumy 1:1, Kublov – Lužce 0:3, SK Cembrit
Beroun-Závodí – Čechie Nový Jáchymov 2:4.
18. kolo – neděle 21. dubna 2013 v 17,00 hodin – SK Tetín – VČS Tmaň 1:1 (0:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Smíšek Martin, žlutá karta: Fiala Miroslav mladší, Rys
Josef, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Sekerka, 70 diváků. Další zápasy 18. kola: AFK
Loděnice B – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:0, Čechie Nový Jáchymov – Kublov 5:1,
Lužce – FK Svatá, Broumy – Srbsko 4:1, Ostrovan Zadní Třebáň – Hudlice 3:0, SK
Nižbor B – Vysoký Újezd 3:1.
19. kolo – neděle 28. dubna 2013 v 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun-Závodí – VČS
Tmaň 3:2 (2:1), branky: Sulík Jakub (pokutový kop), Miroslav Fiala mladší, žlutá karta:
Mikuláš Luděk, Hrubá Lukáš, Smíšek Martin, Fišer Ladislav, Foltýn Jan, červená karta:
Fišer Ladislav, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Pecka. Další zápasy 19. kola: SK Nižbor B
– SK Tetín 2:2, Vysoký Újezd – Ostrovan Zadní Třebáň 1:2, Hudlice – Broumy 0:0,
Srbsko – Lužce 2:4, FK Svatá – Nový Jáchymov 3:2, Kublov – AFK Loděnice B 1:5.
14. kolo – středa 1. května 2013 v 14,00 hodin – Broumy – VČS Tmaň 5:2 (2:1), branky:
Sulík Jakub, Potěšil Dominik, rozhodčí zápasu Šnajdr. Další zápasy 14. kola: SK Tetín –
Čechie Nový Jáchymov 1:2, Lužce – AFK Loděnice B 0:1, Ostrovan Zadní Třebáň – SK
Cembrit Beroun-Závodí 2:1, SK Nižbor B – Kublov 1:0, Vysoký Újezd – FK Svatá 3:1,
Hudlice – Srbsko 5:3.
20. kolo – sobota 4. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Kublov 6:1 (4:0), branky:
Fišer Ladislav – 2, Smíšek Martin – 2, Hrubý Lukáš, Haas Radek, rozhodčí zápasu
Setnička. Další zápasy 20. kola: SK Tetín – SK Cembrit Beroun-Závodí 0:0, AFK
Loděnice B – FK Svatá6:0, Čechie Nový Jáchymov – Srbsko – 8:3, Lužce – Hudlice 2:1,
Broumy – Vysoký Újezd 0:0, Ostrovan Zadní Třebáň – SK Nižbor B 2:0.
15. kolo – středa 8. května 2013 10,15 hodin – VČS Tmaň – Lužce 0:3 (0:1), rozhodčí
zápasu Kušo. Další zápasy 15. kola: Hudlice – SK Tetín 4:2, Srbsko – Vysoký Újezd 1:4,
FK Svatá – SK Nižbor B 3:1, Kublov – Ostrovan Zadní Třebáň 2:5, SK Cembrit BerounZávodí – Broumy 2:3, AFK Loděnice B – Čechie Nový Jáchymov 4:2.
21. kolo – neděle 12. května 2013 v 17,00 hodin – FK Svatá – VČS Tmaň 2:1 (2:0), za
Tmaň snižoval Radek Haas, rozhodčí zápasu Pos Josef, žlutá karta: Červenka Jiří, 50
diváků. Další zápasy 21. kola: Ostrovan Zadní Třebáň – SK Tetín 4:1, SK Nižbor B –
Broumy 2:0, Vysoký Újezd – Lužce 2:5, Hudlice – Čechie Nový Jáchymov 1:0, Srbsko –
AFK Loděnice B 1:7, Kublov – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:5.
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•

•

•

•

•

22. kolo – sobota 18. května 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Srbsko 13:2 (8:1),
branky: Červenka Jiří 4, Smíšek Martin 3, Rys Josef 2, Hrubý Lukáš 2, Sulík Jakub, Fiala
Miroslav mladší, rozhodčí zápasu Šnajdr, 40 diváků. Berounský deník ve svém vydání
v úterý dne 21. května 2013 o tomto zápasu napsal: „Srbsko dlouho nemohlo dát
dohromady potřebný počet hráčů, nakonec poskládalo deset odvážných. Podle toho
vypadal i průběh hry. Domácí si s chutí zastříleli a to byli ještě milosrdní.“
Další zápasy 22. kola: SK Tetín – Kublov 6:2, SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá 4:2,
AFK Loděnice B – Hudlice 2:1, Nový Jáchymov – Vysoký Újezd 4:3, Lužce – SK Nižbor B
5:3, Broumy – Ostrovan Zadní Třebáň 2:2.
23. kolo – neděle 26. května 2013 v 17,00 hodin – Hudlice – VČS Tmaň 5:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků. Další zápasy 23. kola: Broumy – SK Tetín 2:3,
Ostrovan Zadní Třebáň – Lužce 2:1, SK Nižbor B – Čechie Nový Jáchymov 2:2, AFK
Loděnice B – Vysoký Újezd 6:0, Srbsko – SK Cembrit Beroun-Závodí 4:6, FK Svatá –
Kublov 4:3.
24. kolo – sobota 1. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd 5:3 (2:2),
branky: Fišer Ladislav – 2, Fiala Lukáš, Rys Josef, Smíšek Martin, rozhodčí zápasu
Rylich, 40 diváků. Další zápasy 24. kola: SK Tetín – FK Svatá 2:0, Kublov – Srbsko 3:0
kontumace, SK Cembrit Beroun-Závodí – Hudlice 0:5, AFK Loděnice B – SK Nižbor B
5:1, Čechie Nový Jáchymov – Ostrovan Zadní Třebáň 3:5, Lužce – Broumy 1:3.
25. kolo – neděle 9. června 2013 v 14,00 hodin – SK Nižbor B – VČS Tmaň 5:3 (3:2),
branky: Rys, Červenka, rozhodčí zápasu Marx, 50 diváků. Další zápasy 25. kola: Lužce –
SK Tetín 1:0, Broumy – Čechie Nový Jáchymov 1:3, Ostrovan Zadní Třebáň – AFK
Loděnice B 0:3, Vysoký Újezd – SK Cembrit Beroun-Závodí 1:7, Hudlice – Kublov 3:2,
Srbsko – FK Svatá 3:6. Berounský deník ve svém vydání v úterý 11. června 2013 o tomto
zápase napsal: „Posílení vítězové byli fotbalovější v duelu, který se hrál nahoru dolů.
Raritou byly branky v prvních minutách poločasů, které hosty dostaly do kolen. Tmaň
pouze snižovala a v poslední minutě neproměnil Smíšek penaltu, kterou brankář vyrazil
na břevno, míč, který se dostal opět k aktérovi, se tento bál dokopnout do sítě.“
26. kolo – sobota 15. června 2013 v 10,15 hodin – VČS Tmaň – Ostrovan Zadní Třebáň
2:6 (1:4), branky: Fiala Lukáš, Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Veverka, 30 diváků. Další
zápasy 26. kola: SK Tetín – Srbsko 11:0, FK Svatá – Hudlice 0:2, Kublov – Vysoký
Újezd 2:4, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Nižbor B 3:0, AFK Loděnice B – Broumy 4:0,
Čechie Nový Jáchymov – Lužce 11:3.
Konečná tabulka III. A třídy – ročník 2012 - 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
19
15
15
15
16
14
13
9
8
8
6
2
2

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

3
3
7
7
8
10
7
10
12
16
18
15
23
24

94:26
74:35
77:40
55:37
88:53
63:63
71:45
91:68
55:66
55:82
49:77
68:82
36:106
37:133

65
61
49
49
48
48
47
42
32
26
24
23
7
6

54:6
34:14
37:20
41:15

37
31
30
29

Tabulka III. A třídy – ročník 2012 / 2013 – zápasy doma
1.
2.
3.
4.

AFK Loděnice B
Ostrovan Zadní Třebáň
Lužce
SK Tetín

13
13
13
13

12
10
10
9

19

1
1
0
2

0
2
3
2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Broumy
Hudlice
SK Cembrit Beroun-Závodí
SK Nižbor B
Čechie Nový Jáchymov
Vysoký Újezd
VČS Tmaň
FK Svatá
Kublov
Srbsko

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
6
6
6
5
5
2
1

2
2
0
5
2
0
2
1
1
0

3
3
5
2
5
7
6
7
10
12

49:21
29:22
50:25
33:23
56:37
30:25
44:38
24:30
22:52
23:59

26
26
24
23
20
18
17
16
7
3

40:21
40:20
38:28
28:19
26:15
35:31
30:30
26:43
31:52
22:43
22:44
19:52
14:74
14:54

30
28
24
23
23
22
18
18
10
9
6
6
3
0

Tabulka III. A třídy – ročník 2012 / 2013 – zápasy venku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

9
9
7
7
7
7
5
6
3
3
1
2
1
0

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

1
3
3
4
4
5
5
7
9
10
9
11
12
13

Tabulka střelců VČS Tmaň
Smíšek Martin – 17, Rys Josef – 11, Červenka Jiří – 8, Haas Radek – 6, Fiala Lukáš – 5,
Fišer Ladislav – 4, Hrubý Lukáš – 4, Fiala Miroslav mladší – 3, Kincl Michal – 3, Sulík Jakub
– 3, Piskáček Kamil – 2, Hora Martin – 1, Potěšil Dominik – 1.
Obdržené karty hráčů VČS Tmaň:
Žlutá karta: Červenka Jiří – 2, Fiala Lukáš – 4, Fiala Miroslav starší – 1, Fiala Miroslav
mladší – 3, Fišer Ladislav – 5, Foltýn Jan – 3, Hrubý Lukáš – 6, Kincl Michal – 1, Mikuláš
Luděk – 3, Piskáček Kamil – 1, Rys Josef – 3, Smíšek Martin – 3, Sulík Jakub – 2, Zbuzek
Jiří – 1. Červená karta: Červenka Jiří – 1, Fišer Ladislav – 2, Hrubý Lukáš – 1.
Statistika – diváci doma / venku - celkem
V návštěvnosti zápasů doma a venku obsadili fotbalisté VČS Tmaň nelichotivé poslední
místo. Pořadí v návštěvnosti jednotlivých klubů v ročníku III. A třídy 2012 – 2013 bylo
následující: 1. Broumy 1320/1155 – 2475; 2. Čechie Nový Jáchymov 1545/875 – 2420; 3.
Tetín 1060/895 – 1955; 4. Svatá 1040/820 – 1860; 5. SK Cembrtit Beroun-Závodí 930/756 –
1686; 6. Srbsko 766/790 – 1556; 7. Hudlice 690/855 – 1545; 8. SK Nižbor B 660/800 – 1460;
9. AFK Loděnice B 680/775 – 1455; 10. Kublov 658/755 – 1413; 11. Lužce 630/745 – 1375;
12. Ostrovan Zadní Třebáň 540/790 – 1330; 13. Vysoký Újezd 480/835 – 1315; 14. VČS
Tmaň 510/663 – 1173.

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň, internetová verze.
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. července 2013.

20

