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Redakční poznámka na úvod
Vážení čtenáři!
Právě jste začali listovat letošním listopadovým číslem informačního časopisu Obce Tmaň
OBZOR. Je to číslo zcela normální i neobyčejné současně. Jeho normálnost se projevuje
v tom, že je se železnou pravidelností prvního v měsíci k dispozici čtenářům, jeho
neobvyklost spočívá v tom, že to je již 180. číslo v pořadí, které vyšlo z dílny jeho redakčního
kolektivu, jehož cesta začala v lednu 1999. Převedeno do čísel konkrétních to znamená, že
příští měsíc v prosinci završí další významné půlkulaté výročí – patnáct let nepřetržitého
vydávání OBZORU. Na jeho stránkách jsou průběžně otiskovány materiály z veřejných
zasedání zastupitelstva obce, aktuální znění obecně závazných vyhlášek Obce Tmaň,
zprávy z akcí uskutečňovaných v Základní škole a Mateřské škole Tmaň, příspěvky
k významným výročím připadajícím ve Tmani na jednotlivé roky nebo měsíce, informace ze
života společenských organizací působících v obci, nejúplnější přehledné výsledky
tmaňských fotbalistů a další aktuality, jak je přináší čas a sám život. Díky rozšíření internetu
v současné době prakticky do každé naší domácnosti je jeho pdf verze k dispozici i na
webových stránkách Obce Tmaň. Tištěná verze je tištěná verze – její výhodou je, že nám
zůstane i po jejím přečtení stále k dispozici. Ne nadarmo archiváři dnes hlasitě upozorňují na
skutečnost, že jsou sice elektronické verze tiskovin nebo dokumentů v dnešní poněkud
uspěchané době velmi pohodlnou a z hlediska ekonomické úspory papíru i zajímavou
záležitostí, ale má to i druhou stránku – co po nás zůstane následujícím generacím, když
elektronické nosiče informací na rozdíl od papírových dokumentů a fotografií, představujících
nenahraditelný zdroj všech historiků a paměť národa i našich rodin, stovky let nevydrží?
Tištěná verze OBZORU je tedy určena nejen těm našim spoluobčanům dříve narozeným,
kteří se z různých důvodů nemohou seznámit s internetem, ale zůstane doma v našich
rodinách k dispozici následujícím pokolením. A ani tento fakt není zanedbatelným
momentem. OBZOR je měsíčník a s tím souvisí i jeho aktuálnost – jeho vydání nemůže
konkurovat deníkům nebo regionálnímu televiznímu nebo rozhlasovému vysílání.
Zastupitelstvo obce a rada obce jsou přesvědčeny, že i přes toto „drobné“ omezení,
představuje OBZOR důležitý informační kanál pro širokou veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavíků. Popřejme tedy redakčnímu týmu OBZORU, který se podílí na
jeho pravidelném vydávání, aby se mu jeho práce na cestě k dalším významným mezníkům
dařila minimálně tak, jako doposud, aby nacházel v každodenním životě inspiraci na jeho
další zlepšování a stále byl nejen důležitou cestou pro přenos informací mezi vedením obce
a občany, ale i tím symbolickým poslem dobrých zpráv do našich domácností.
Václav Macourek, starosta obce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dušičky přivedou na tmaňský hřbitov mnoho lidí
Letošní Dušičky připadají na první listopadový víkend – svátek Všech svatých připadá
v letošním roce na pátek 1. listopadu a Památka zesnulých na sobotu 2. listopadu. Je tedy
pochopitelné, že lze oprávněně předpokládat, že většina našich návštěv u hrobů našich
nejbližších, příbuzných i známých, abychom uctili jejich památku položením kytičky, věnce či
zapálením svíčky, se bude konat v tomto období. Úcta k zemřelým provází lidstvo od
nepaměti. Naše současná Památka zesnulých se slaví již od desátého století, tedy již více
než tisíc let. Ačkoliv se původně jedná o křesťanské svátky, je skutečností, že se staly
každoročním významným svátkem v průběhu kalendářního roku, který si připomínáme bez
ohledu na naše náboženské přesvědčení.
Na hřbitov budou přicházet celé rodiny včetně malých dětí. Rada obce a komise ochrany
veřejného pořádku a životního prostředí apeluje na všechny naše řidiče, kteří pojedou na
tmaňský hřbitov svým autem, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí hřbitova, kde není ideální
viditelnost pro řidiče přijíždějící od Suchomast, ani dostatečné parkovací prostory v případě,
že by se sem sjelo více návštěvníků, než je jejich kapacita – což nelze v době od 11 hodin
dopoledne do cca 16 hodin odpoledne vůbec vyloučit. Zvýšenou pozornost musí věnovat
pohybu na křižovatce a komunikacích v okolí hřbitova také chodci, a dbát jak o bezpečnost
všech účastníků silničního provozu, tak i o bezpečnost vlastní, zejména pak doprovázejících
je dětí. Žádáme všechny návštěvníky tmaňského hřbitova o letošních Dušičkách o
vzájemnou toleranci a pochopení při pohybu v těchto místech a děkujeme za vstřícnost,
která pomůže zdůraznit a podtrhnout atmosféru těchto dní ve Tmani, na Louníně,
v Havlíčkově Mlýně a Slavíkách.
Václav Macourek, starosta obce

Zpráva z rady obce přednesená na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v pondělí 16. září 2013 členem rady obce panem Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
• V úvodu své zprávy z rady obce za období od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce vás seznámím s rozhodnutími rady obce a záležitostmi souvisejícími
s problematikou obecních nemovitostí, tzn. s jejich údržbou, pronájmy, apod. Záležitosti
popíši chronologicky tak, jak prošly jednáními rady obce.
• Obec obdržela stížnost obyvatel domu č.p.141 na vodu stékající po přístupovém
chodníku k budově. Rada obce proto projednávala úpravy obrubníku parkovacích míst a
možnosti vyfrézování drážek v povrchu vozovky, které by odklonily vodu tekoucí po
komunikaci. Bez ohledu na to, že frézování povrchu neproběhlo, ukázaly letní bouřky, že
tyto jednoduché úpravy nebudou při vydatnějších deštích zcela jistě stačit a záležitost si
vyžádá jiné, složitější řešení.
• Členové zastupitelstva obce se zúčastnili dne 17. června 2013 prohlídky stavby na
pozemku č. 40, bývalého domu zahradníka, která je majetkem obce. Prohlídka měla
umožnit zastupitelům vytvořit si představu o stavu budovy a možnostech jejího využití.
Návrhy zastupitelů jsou vítány. Rada obce o využití dosud nerozhodovala, někteří
členové rady se však přiklánějí k možnosti postupné rekonstrukce hlavních stavebních
částí (především krovu) a podržení budovy v majetku obce s tím, že současně budou
řešeny možnosti využití.
• S panem Černovským starším byla projednána výstavba kanalizace a sítí se spoluúčastí
obce z prostoru Nového Sídliště k sousedním pozemkům p.č. 105/24 a 105/35, přitom
pozemek p.č. 105/24 je majetkem p. Vladimíra Černovského. Okolí obou pozemků je pak
zahrnuto v územním plánu jako zastavitelné území a budovaný úsek sítí bude
v budoucnu sloužit dalším stavebníkům. Vypracováním projektu a podkladů pro stavební
povolení byl pověřen p. Ing. Badin.
• Rada obce také schválila zhotovení nového povrchu úseku cesty na pozemku p.č. 557 ve
Slavíkách panem Holečkem za nabídnutou cenu cca 40 000,- Kč. Jedná se o úsek cesty,
která vede ze Slavík kolem bývalé skládky směrem ke Sběrnému dvoru.. Cílem je
zpevnění cesty a omezení eroze v místech ukončení dešťové kanalizace.

2

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ve školní budově proběhla o prázdninách rekonstrukce vzduchotechniky firmou
Vzduchotechnika Anděl. Vyústění odsávání par z prostoru kuchyně bylo přemístěno na
střechu jídelny mateřské školy. Podmínky ve školní kuchyni se úpravou zásadně zlepšily.
V příštím kalendářním roce se předpokládá řešení vlhkosti zdiva v kuchyni a přilehlých
prostorách.
Letní bouřky napáchaly v obci řadu škod, z obecních objektů byl samozřejmě nejvíce
poškozen dům č.p. 178, kde došlo ke stržení velké části plechové krytiny. Opravou byla
pověřena firma p. Chalupy, podobně jako v případě první havárie střechy před několika
lety.
Mezitím byly opatřeny znalecké posudky. První posudek se týkal stavu a provedení krovu
střechy, který byl po první havárii zesílen a ukotven. Druhý posudek se týkal provedení a
stavu plechové krytiny. S oběma posudky byl dodavatel oprav seznámen.
Protože během bouře došlo v důsledku poškození krytiny k zatečení do bytů v nejvyšším
podlaží, rozhodla rada obce o dvouměsíčním prominutí nájemného ve třech postižených
bytech. Byla také sjednána oprava sádrokartonů v bytě paní Kovácsové panem
Visingerem.
Při opravě střechy je také nově řešeno jednak odsávání par z bytových jednotek, a také
prostupy podtlakového přisávání do odpadových svodů skrze střechu.
Obec také obdržela žádost občanského sdružení BOR o pronájem pozemku p.č.115/114
v lokalitě Na Boru. Občanské sdružení navrhlo, že po zemních úpravách a zatravnění
bude o pozemek pečovat jako o zatravněnou plochu. Rada obce žádost zamítla s tím, že
obec má totožný záměr, totiž pozemek urovnat, osít a případně osadit solitérními
dřevinami. Je třeba přiznat, že žádost byla posuzována v kontextu zkušeností s péčí o
společné prostory (veřejný prostor) a především sporů o tuto péči na Novém sídlišti
v okolí domu č.p. 176.
V létě byla také dokončena oprava střechy bývalé váhy Zemědělského družstva na
pozemku 218 členy šipkového oddílu Bouškováci. V současnosti však kontakty členů
oddílu s vedením obce ustaly. Objekt se tak možná nalézá v podobné situaci jako domek
zahradníka a v budoucnu se i pro něj bude hledat využití. I v tomto případě zaznívají
v radě obce hlasy pro udržení budovy v majetku obce a projednávat případnou nabídku
pronájmu případným zájemcům. Využití však bude závislé i na postoji členů šipkového
oddílu.
Následující záležitost se netýká přímo činnosti rady obce, má ale vztah k pozemkům
v katastrálních územích obce a občané měli možnost ji zaznamenat. Jedná se o první
krok při přípravě pozemkových úprav v terénu, ke kterému došlo v měsíci srpnu, a to o
zjišťování hranic zastavěného území obce (intravilánu). Tímto zaměřením byla ověřena a
zpřesněna vnitřní hranice prostoru pozemkových úprav. Ve dnech 1. až 3. října 2103
proběhne další fáze, proměření vnější hranice prostoru, kde proběhnou pozemkové
úpravy, hranice katastrálních území obce. Zároveň bude doplněno ověření hranic
intravilánu osady Slavíky.
Poslední záležitost související s nemovitým majetkem je řešení stížnosti pana Sailera na
srážkovou vodu stékající na jeho dvorek, pozemek p.č. 27/1, z obecního pozemku p.č.
669/2, tj. komunikace pod hrází rybníčku na Louníně.
Rada obce projednala a schválila v průběhu srpna příspěvek pro Sbor dobrovolných
hasičů Tmaň na pořádání letního tábora v Bohutíně, a to ve výši 8000,- Kč.
Rada obce také schválila smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení s o.p.s. Energie pod kontrolou. Výsledkem spolupráce by měly být
levnější dodávky energií a poradenství v oblasti hospodaření s nimi.
V červenci proběhlo výběrové řízení na místo domovníka v obecním bytovém domě č.p.
178. Z několika uchazečů byla nakonec vybrána paní Martina Smíšková.
Během léta také pokročil vývoj v dotačních titulech.
Začátkem srpna proběhlo první kolo výběrového řízení na nákup komunální úklidové
techniky v rámci programu „Snížení sekundární prašnosti na území obce Tmaň“. Toto
kolo skončilo neúspěšně a bylo zrušeno. Druhé kolo proběhlo 6. září 2013 a vítězem byla
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vyhlášena firma S+S Machinery se strojem značky Kärcher a cenou 1 259 600,- Kč bez
DPH.
V pátek 13. září 2013 pak proběhla v obci ukázka konkurenčního stroje Hako 600. Na
konci tohoto týdne 20. září 2013 mezi 10.00 a 11.00 hod. ještě proběhne ukázka
vítězného stroje Kärcher. Teprve následně by byla podepsána smlouva s vítězem
výběrového řízení. Dodávka stroje představuje univerzální nosič, zametací nástavbu a
kropicí nástavbu. Další příslušenství, např. pro sečení, zimní úklid, apod. je možné
dokoupit mimo dotační titul.
V současnosti jsou dokončovány podklady pro vyhlášení výběrového řízení na stavbu a
zařízení obecní kompostárny.
Pro potřeby možné budoucí žádosti o dotaci na zateplení budovy Základní školy a
Mateřské školy Tmaň včetně tělocvičny bylo zadáno zhotovení energetického štítku
budovy. Měření probíhá od srpna. Zastupitelstvu obce je nyní předkládán ke schválení
návrh na podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a MŠ Tmaň.
Rada obce projednala a schválila rozpočtové změny č. 5 a 6. Zastupitelstvu obce jsou
nyní předkládány ke schválení rozpočtové změny č. 7, s kterými budete v průběhu
dalšího jednání dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce seznámeni.
Dále rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit půjčku z fondu rozvoje bydlení
pro pana Spiváka a paní Krchovou ve výši 45 000,- Kč na výměnu plynového kotle
v bytě v č.p. 149. Podaná žádost splňuje veškeré náležitosti.
Děkuji za pozornost

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
•

•
•

Základní škola Tmaň
Když se řekne PES, zaplesá každé dětské srdce, a my jsme dnes měli možnost být v
blízkosti hned tří psů a ještě navíc psů ne ledajakých! Byli to cvičení lovečtí psi, kteří
mezi nás přijeli ve středu 25. září 2013 se svými páníčky, myslivci z Mysliveckého
sdružení Svatý Jan pod Skalou. Byli to Ing. Jaroslav Beran se svým borderteriérem
Dixíkem, Lucie Greenidge s výmarským ohařem Darwinem a Jiří Pařízek s německým
ohařem Heidy. Přivedly je mezi nás Vendula Plátěnková a Ivana Chromková
z Mysliveckého sdružení Hora Tmaň. Moc jim za to děkujeme. Všechny pejsky jsme od
začátku obdivovali nejen pro jejich poslušnost a šikovnost, ale také pro jejich přítulnost k
nám dětem. Moc se nám líbilo vyhledávání kořisti, hledání předmětů, ale nejšťastnější
jsme byli, když byli blízko nás. Hledání předmětů v našich rukách, prolézání tunelem a
možnost prohlédnou si psa z blízka nebo si ho dokonce pohladit v nás vzbuzovala touhu
mít takového kamaráda i doma. S psími kamarády i jejich páníčky jsme se rozloučili
velkým potleskem a předáním několika pamlsků, které si Dixík, Darwin i Heidy opravdu
zasloužili. My jsme naopak dostali od jejich páníčků spoustu bonbonů. Moc jim za
všechno děkujeme a těšíme se, že nás brzy navštíví znovu.
Ve škole je k dispozici prostorná, nově vybavená učebna pro výuku prvouky a
výchov. Jako první ji využili naši prvňáčci při hudební výchově a druháci na hodiny
prvouky a tělesné výchovy.
V naší škole opět probíhá sběr plastových víček od PET lahví pro charitativní účely.
Pomozte nám udělat něco pro druhé! Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen myslet na
jiné a dát víčko z lahve, kterou vyhodíme, stranou. Čím víc nasbíráme, tím více budeme
moci pomáhat! Vysvětlení pro naše konání najdeme v ekologických materiálech. Zde je
jedno z nich: Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme
samostatně, lze je prodat firmám, které je zpracovávají. Výkupní cena je 6,50 Kč za kg
víček. Je zajímavé, že červená víčka, pokud jsou samostatně, mají vyšší výkupní cenu –
8,- Kč za kilogram. Rok od roku se však mění podle poptávky a ceny ropy na světových
trzích. Nyní je ropa dražší, a tak se recyklaci více daří. Víčko samostatně hozené do
žlutých kontejnerů dále zpracováno nebude, takto malé kousky se na dotřiďovací lince
k recyklaci nevybírají. Víčko našroubované na PET lahvi může ztěžovat její lisování, ve
výsledku však je spolu s lahví prodáno na další zpracování. Po nezbytném teoretickém
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úvodu, ve kterém jsme vysvětlili, proč postupujeme právě tak, jak je výše uvedeno,
přichází okamžik, abychom konkretizovali cílovou osobu naší charitativní pomoci – tou je
Michalka, šestiletá holčička, která má od narození dětskou mozkovou obrnu spojenou
s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti
těla, která znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou
chůzi. Přes veškeré překážky, se kterými se Míša musí potýkat, je to veselá chytrá
holčička. Více podrobností najdou zájemci na webových stránkách http://michalkadmo.webnode.cz/. Víčka budeme ve škole sbírat do konce tohoto kalendářního roku.
Takto získané finanční prostředky budou použity na nákup speciálních pomůcek a na
rehabilitaci malé Michalky. Určitě ale nevylučujeme další sbírku, tak pokud chcete dále
pomáhat, víčka střádejte doma, jejich čas určitě přijde! Děkujeme všem za pomoc v
dobré věci!
Naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Lidská solidarita = žijeme spolu. Jejím
zadáním je návrh plakátu pro nadaci zaměřenou na nemocné děti. Autoři návrhů mohou
použít libovolnou výtvarnou techniku, maximální formát návrhu je A3. Školní kolo bylo
ukončeno 31. října 2013. Z každé třídy postoupí tři práce žáků, všechny práce budou
oceněny diplomem a nejlepší práce v rámci jednoho ročníku obdrží věcnou cenu.
Informace o vyhodnocení výtvarné soutěže přineseme v příštím čísle.
V naší škole bude i v letošním školním roce probíhat projekt Multipolis, který je
zaměřený na podporu výuky průřezového tématu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA a najde
uplatnění v hodinách českého jazyka, anglického jazyka, prvouky či etiky. Cílem je
seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur s jejich tradicemi a hodnotami. K splnění
tohoto záměru nám napomáhá desková hra, která simuluje reálné situace z prostředí
žáků a seznamuje je s některými základními reáliemi jiných kultur, s nimiž sdílíme stejný
prostor. V loňském roce sklidil tento projekt veliký ohlas, protože je zajímavým
zpestřením výuky a vede žáky k utváření vlastního názoru a zamýšlení se nad důležitými
otázkami zábavnou formou.
Ve středu 9. října jsme se, my třeťáci, v rámci projektu Naše obec vypravili poznávat
nejdůležitější místa ve Tmani. Nejprve jsme využili pozvání tmaňské knihovnice Silvy
Fodorové k návštěvě místní knihovny, a protože jsme tam už byli vloni, věděli jsme, že se
máme na co těšit. Čekal nás krásný program, kdy jsme si mohli prohlédnout celou
knihovnu i mnoho knih pro děti, dozvěděli jsme se spoustu informací nejen o knihovně a
knihách, ale také o tom, co obnáší práce v knihovně i to, jak si můžeme knihy vypůjčovat.
Společně jsme si také četli moc pěknou knížku o zlobivých lopatkách, složili jsme si
šmoulí záložku do knihy a zkusili jsme si vypracovat malý knižní test. Za naše snažení
jsme od Silvy dostali lízátko a slib, že za námi přijde do školy, vyhodnotí náš test a přečte
nám další zajímavý příběh. Za všechno jí moc děkujeme a už se na ní těšíme. Opět jí
namalujeme spoustu krásných obrázků, které budou zdobit stěny knihovny. Naším
dalším cílem byl Obecní úřad ve Tmani, kde nás mile přivítaly pracovnice úřadu i pan
starosta Václav Macourek. Vysvětlil nám o co se "stará" starosta obce, jaká je činnost
obecního úřadu, rady obce i zastupitelstva. Dovolil, aby se naši třídní "starostové" mohli
posadit za jeho stůl a zkusili si úřadovat. Také nám ukázal mnoho tajemství, které
ukrývají starobylé i novodobé skříně. Četli jsme si z kronik, nahlédli jsme do archivu a
prohlédli jsme si plány obce. Nejvíce se nám líbily letecké snímky, na kterých jsme
nacházeli známé objekty i naše domovy. Do školy jsme se vraceli plní dojmů a budeme
rádi, když se na obecní úřad budeme moci zase někdy znovu podívat.
Říjen v Mateřské škole Tmaň
Podzim přišel i do naší mateřské školy. Děti na vycházkách pozorovaly podzimní přírodu,
sbíraly přírodniny, ze kterých jsme vytvořili různé podzimní dekorace. Děti poznávaly a
ochutnávaly ovoce, zeleninu a připravovaly zdravé saláty.
Ve III. třídě jsme započali s projektem „Zdravá abeceda“, kde se děti formou hry
seznamují se zásadami zdravého životního stylu.
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Ve II. třídě se v rámci projektu „Letem světem“ stali z dětí mořeplavci. Čekalo je mnoho
zážitků – bouře, piráti, ztroskotání na ostrově, vzkaz v lahvi a dokonce i poklad. Na
památku si děti odnesly dárek – kamínek z mořského dna.
Pro děti v I. třídě je připraven projekt „Jsme tu všichni kamarádi“. Děti poznávají nové
kamarády, učí se společně hrát, domlouvat a dodržovat základní pravidla ve školce.
V sobotu 19. října pořádaly Občanské sdružení Vrtule a mateřská škola v hasičském
areálu tradiční drakiádu. Pro rodiče s dětmi byl připraven bohatý program – létání draků,
různé soutěže, kreslení draků a nechybělo ani malé občerstvení.
V závěru měsíce jsme se připravovali na Halloween. Děti si z domova přinesly dýně a ve
všech třídách jsme je s pomocí rodičů vydlabali a vyrobili strašidelná světýlka, která
ozdobila školku i zahradu.
Těšíme se na divadlo, které se uskuteční v pondělí 4. listopadu 2013 v kulturním domě.
Ale o tom zase až příště.

Pět let Klubu důchodců Tmaň
V pátek 18. října 2013 se konalo v Kulturním domě ve Tmani od 18 hodin slavnostní
posezení se živou hudbou k tanci i poslechu a předtančením u příležitosti 5. výročí trvání
Klubu důchodců Tmaň. Tato událost je ideální příležitostí k připomenutí toho, co se našim
dříve narozeným spoluobčanům za podpory Obecního úřadu ve Tmani podařilo od ustavující
schůze v říjnu 2008 uskutečnit. A věřte, že toho nebylo opravdu málo. Těšíme se z faktu, že
akce se líbily nejen členům Klubu důchodců Tmaň, ale také z účasti na nich široké
veřejnosti.
• Nejoblíbenějšími akcemi jsou zájezdy, kterých bylo celkem 31. Autobus s jejich účastníky
mířil do všech směrů světových stran nejenom na území Středočeského kraje, ale také
Západočeského nebo Jihočeského. Jsme rádi, že máme v České republice tolik krásných
památek a cíle našich zájezdů se nikdy nedostávají do stereotypu.
• S velkým ohlasem se setkaly tři víkendové pobyty s lázeňskými procedurami nebo deset
návštěv Solné jeskyně v Žebráku nebo v Berouně, po jejichž absolvování účastníci
ocenili kladný dopad na svůj aktuální zdravotní stav.
• Uskutečnilo se celkem osm přednášek z oblasti zdravotní osvěty nebo s cestopisnou
tématikou. Přivítali jsme ve Tmani v našem středu několik našich předních herců,
z jejichž vyprávění jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí jejich životní herecké kariéry a
mohli jsme se jich zeptat na vše, co nás zajímalo a oni sami se o tom během svého
vyprávění nezmínili. Byly to akce nejhojněji navštívené tmaňskou veřejností, neboť nic
podobného žádná ze společenských organizací působících v obci mimo našeho Klubu
důchodců ve Tmani nepořádá.
• Při našich pravidelných schůzkách jsme nezapomínali na životní jubilea našich členů a
členek, zacvičili jsme si nebo zazpívali při harmonice. Na svém kontě máme uspořádání
sedmi tanečních zábav. Oceňujeme rozhodnutí zastupitelstva obce o realizaci přístavby
Kulturního domu ve Tmani, kde vznikl prostor pro uskutečňování komornějších akcí,
jejichž účastníci by se ve velkém sále poněkud ztráceli.
• Stalo se již tradicí, že před Vánoci společně ochutnáváme cukroví našich členek a
slavíme Silvestra a příchod Nového roku. Nezapomínáme ani na různé ruční práce a
tvoříme a vyrábíme různé drobnosti. Vyzkoušeli jsme si ubrouskovou techniku, tvoření
z korálků a drátování svíček nebo keramické výrobky z hlíny. Z výrobků našich členů
jsme uspořádali pět výstav v naší obci. Vystavovali jsme je také čtyřikrát na výstavišti
v Lysé nad Labem, kde se pravidelně koná naprosto výjimečná výstava ze soutěže
Šikovné ruce našich seniorů a naši členové si vždy z Lysé nad Labem odváželi ocenění
svých výrobků. Tuto výstavu jsme také osobně navštívili a naše srdce potěšil zájem a
nadšení návštěvníků o vystavované exponáty, které nám potvrdilo smysluplnost našeho
konání. Líbil se nám také atraktivní doprovodný program.
• Úzce spolupracujeme s příspěvkovou organizací Obce Tmaň – Základní školou a
Mateřskou školou Tmaň – a to výrobou dárků a hraček, které jsme předávali při
vánočních besídkách, které tmaňská mateřská škola připravovala pro babičky a dědečky.
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Pro Občanské sdružení VRTULE jsme vyráběli bačkory na přezutí do klubovny.
A na závěr několik statistických čísel. V současné době má naše členská základna 51
členů. Za dobu trvání Klubu důchodců Tmaň se odstěhovalo, zemřelo nebo ze
zdravotních důvodů ukončilo své členství 21 osob.

Tmaň ve stolním kalendáři na starých pohlednicích
V závěru loňského roku vyšel již sedmý díl stolního kalendáře Berounsko – města, městyse,
obce a osady na starých pohlednicích na rok 2013. V kalendáři je jeden týden věnován také
Tmani – jedná o 45. týden připadající na období od pondělí 4. do neděle 10. listopadu 2013.
Najdeme tam pohlednici z roku 1925, na níž je první tmaňská škola v č.p. 30 a druhá
tmaňská škola v č.p. 42. Autorovi tohoto kalendáře Ing. Stanislavu Oltovi se tak (možná
nechtíc) v případě naší obce podařilo udělat upoutávku na oslavy plánované na příští rok,
kdy si budeme připomínat významnou událost z historie školství ve Tmani – 130 let od
výstavby nové školní budovy. Kdo tento kalendář doma má, tak může již teď s předstihem
celý týden ve výše uvedeném termínu hledět do zrcadla minulosti a porovnávat ji se
současností.
Dobrou zprávou, která je současně i zajímavým tipem na vánoční dárek pod
stromeček, je fakt, že v prodeji je již osmý díl stolního kalendáře Berounsko – města,
městyse, obce a osady na starých pohlednicích na rok 2014, a i zde je stará
pohlednice z Tmaně.

Národní divadlo oslaví 130 let historické budovy
Národní divadlo v Praze si bude v tomto měsíci i přes za pochodu řešenou poněkud
bouřlivou a zkomplikovanou situaci související s personálními změnami v jeho vedení a
s hereckým obsazením před zahájením sezóny, připomínat 130 let historické budovy a 30 let
od otevření Nové scény. Rozsáhlá rekonstrukce historické budovy i celého areálu Národního
divadla dala české první scéně její současnou tvář, ke které už neodmyslitelně patří i
sousedící Nová scéna se skleněnou fasádou.
Bez ohledu na výše zmiňované skutečnosti nám nic nebrání v tom, abychom se vrátili v čase
o třicet let zpět a připomněli si, jak to tehdy vypadalo, když se delegace zástupců Tmaně a
Suchomast zúčastnila 22. listopadu 1983 slavnostního představení opery Libuše Bedřicha
Smetany pro občany měst a obcí, z nichž je v Národním divadle základní kámen. Atmosféru
této doby si přiblížíme citací dvou příspěvků. V prvním, jejímž autorem je Ing. Václav
Rybařík, se seznámíme s úvahami o původu základního kamene, kolem něhož jsou určité
nejasnosti, které vzhledem k době jeho vzniku asi zůstanou tajemstvím natrvalo. Ve druhém
příspěvku se vrátíme třicet let zpět a připomeneme si atmosféru slavnostního představení
Libuše, na úplný závěr to bude seznam všech účastníků představení Smetanovy Libuše,
které zajišťovaly Místní národní výbor ve Tmani a Místní národní výbor v Suchomastech.
Všechny tři příspěvky pocházejí z archivní pozůstalosti pana Františka Zacha, kterou věnoval
Obci Tmaň, a údaje uvedené v jejich textu odpovídají svým datováním době svého vzniku
před třiceti lety.
Zlatý kůň nebo Červený lom? Ing. Václav Rybařík.
Sté výročí otevření Národního divadla není jeho jediným letošním výročím. Prvé takové
jubileum jsme si připomněli již v květnu, kdy uplynulo již 115 let od okamžiku, co byl v Praze
při velké národní slavnosti položen základní kámen Národního divadla a s ním i symbolické
kameny z různých památných míst Čech a Moravy. Tyto kameny sdílely s divadlem všechny
jeho osudy, skryty před běžnými návštěvníky v nejhlubším sklepení. Snad proto jsou
provázeny řadou nejasností a legend. Výjimkou není ani kámen z Berounska nesoucí
označení Zlatý kůň.
Dle všeobecného přesvědčení kámen pochází z vrchu Zlatý kůň u Koněprus, podle
některých informací byl však ve skutečnosti vylomen v Červeném lomu asi jeden kilometr
jihovýchodně od uvedeného vrchu. Rozhodnout tento rozpor je po 115 letech a bez přímých
pamětníků obtížné, neboť důkazy se různí. Dotyčný kámen je zazděn spolu s ostatními
v základové zdi hlavního vchodu Národního divadla v jeho druhém suterénu a je obnažen
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čelní zhruba obdélníkovou stěnou velikosti 87 x 34 cm s vytesaným a vyzlaceným nápisem
„Zlatý kůň“ a červeným číslem 15 v bílém oválku. V původním soupisu základních kamenů,
archivovaném v divadelním oddělení Národního muzea, je uveden plod číslem 13 s názvem
Zlatý kůň a rozměry (ve stopách a palcích) 36“ x 29“ x 10“, to znamená, že je to kvádr asi 34
x 87 x 110 cm velký. Je tvořen spodnědevonským organodetritickokalovým vápencem
suchomastským, šedým, v čelní stěně zhruba uprostřed proniklých napříč asi 20 - 30 cm
mocnou nepravidelnou a poměrně ostře ohraničenou načervenalou polohou. Takového
vápence se však vyskytují jak ve vrcholové části Zlatého koně, tak i v Červeném lomu, takže
lokalizaci kamene je nutno řešit z jiných hledisek. Z nich pro prvé místo mluví nápis na
kameni, citace darovací listiny, jak ji otiskly Národní listy 16. května 1868 (originál se zřejmě
nezachoval), všechny tehdejší novinové zprávy a také nepoměrně větší pamětihodnost
Zlatého koně než Červeného lomu. Původ kamene z tohoto lomu se pak opírá o výpověď
paní Růženy Zellerové (narozené 1876), zaznamenané panem Františkem Veselým v květnu
1967, a obdobnou informací paní Marie Jírů (narozené 1907) z letošního července. Prvá
jmenovaná byla dcerou a druhá je vnučkou tmaňského kameníka Josefa Velíka (narozeného
1844) a obě shodně a nezávisle na sobě tvrdí, že kámen pochází z Červeného lomu, který
měl Josef Velík v době založení Národního divadla pronajat. Podobnou informaci zveřejnil již
v roce 1963 Josef Holeček na základě ústní informace nejmenované občanky z Koněprus.
Jejich tvrzení je možno připustit, neboť Červený lom byl v té době zřejmě jediným
kamenickým (na rozdíl od vápenických) lomem v okolí. Ovšem poměrně nedokonalé
opracování kamene a zejména provedení nápisu nesvědčí o právě odborné kamenické
(spíše jen „skalnické“) práci. Hlavně však zaráží, že kámen je převážně z šedého, celkem
běžného vápence a ne z daleko reprezentativnějšího a pro Červený lom typického
červeného mramoru, který zde byl již v té době těžen a zpracováván. A tak skutečné místo
původu kamene zůstane asi i nadále záhadou.
Jinou záhadou je i doprava kamene do Prahy. Podle J. Holečka (1963) kámen do Prahy
odvezl tmaňský občan Filip Špaček. To je ale stěží možné, když se jmenovaný narodil až 1.
května 1855 a bylo mu tedy v té době 13 let, a navíc se v Tmani usadil až v roce 1901. Podle
ústního podání a písemného zápisu tmaňského kronikáře Františka Zajíčka (Okresní archiv
Beroun) byl kámen věnčen v Tmani na dvoře usedlosti č.p. 24, a odtud odvezen rolníkem a
představeným obce Josefem Škodou, jedním ze sedmi tmaňských dárců kamene, což se
zdá věruhodné.
Být při tom. Slavnostní představení v Národním divadle. Vlasta Dolejšová.
Troufnu si tvrdit, že rekonstrukce historické budovy Národního divadla a výstavbou kolem ní
žil celý náš národ. Kolik se toho napsalo i řeklo. Když tenkrát v dubnu roku 1977 spadla
poslední opona po představení Jiráskovy Lucerny a odešli diváci, když se se svojí Zlatou
kapličkou rozloučili umělci a všichni zaměstnanci, připadla všem doba do znovuotevření
Národního divadla dosti vzdálená. Chodili jsme potom okolo a pozorovali, jak se mění vnější
tvář divadla. Vyrostlo lešení, na místě Chourových domů se začala propadat hluboká jáma.
Pracovalo se do pozdních večerů a za těžce se probouzejících úsvitů tak, aby se pozvolna
okrášlovaly stoleté skráně tohoto vpravdě památníku našich národů.
Rostla Nová scéna, provozní budova, uvnitř Národního divadla se střídaly stovky lidí mnoho
umů a řemesel. Národní divadlo a jeho okolí po několik let krásnělo před očima nás všech.
Vynikající organizace práce, plné využití špičkové techniky, zajištění desítek dodávek
předních národních podniků a družstev z celé Československé socialistické republiky a
hlavně – nesmírné pracovní nadšení všech, kteří se často přímo prali o úkoly s rekonstrukcí
souvisejícími, přineslo své sladké plody.
Dne 18. listopadu 1983 otevřelo po šesti letech Národní divadlo opět svoji náruč lidu této
země. Těm, jejichž předkové sbírali před sto lety krejcar po krejcárku na jeho stavbu, těm,
kteří je ctí a chtějí uchovat jako klenot z nejcennějších i pro příští generace.
Stovky lidí v krásném omládlém hledišti tohoto stánku naší kultury, v čele s nejvyššími
představiteli našeho státu. Netrpěliví, dojatí a rozechvělí ti, jimž bylo předáno do užívání –
umělci a zaměstnanci divadla. I ti kteří nemohli nemyslet na pot a úsilí, jež to vše stálo, na
problémy se spodními vodami, s výrobou některých dříve běžných, dnes však téměř
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nedostupných drobností. Vždyť vše muselo klapat podle nesmiřitelných hodinek plánu.
Desítky lidí v okolí divadla, tisíce u televizních obrazovek. Těch, kteří alespoň trošičku chtěli
být při tom. Mezi těmi tisíci, kteří v ten podvečer plně prožívali slavnostní okamžik a v duchu
přáli našemu Národnímu do dalších století to nejlepší, jsem byla i já. Bylo o to krásnější, že
v tu chvíli jsem se již mohla těšit na chvíli, kdy se za čtyři dny otevřou majestátné dveře
Národního divadla i pro mne. Druhá premiéra Smetanovy Libuše dne 22. listopadu byla totiž
věnována zástupcům míst, odkud pocházejí základní kameny divadla. Na jednom z nich je
nápis Zlatý kůň a tak se této cti dostalo i občanům našeho okresu – zástupcům obcí
Suchomasty a Tmaň. Pozvali mě, abych jela s nimi. Pár slovy lze těžko popsat pocity, které
člověk má, když po letech oprav, vlastně mezi prvními, do Národního divadla vstoupí. Snaží
se o zapamatování každého detailu, každého slova tak, aby se mohl podělit s ostatními.
Věřte, není to lehké.
Je 22. listopadu 1983, 17 hodin 20 minut. Národní divadlo se v tuto chvíli otevírá i nám.
Z vestibulu sestupujeme kolem bust slavných do nově vybudovaných překrásných šaten a
odtud vede naše cesta do druhého suterénu, do zrekonstruovaného prostoru základních
kamenů. Kolem sebe slyšíme měkkou hanáčtinu, přízvuk od Plzně a mnoho dalších odstínů
našeho jazyka z Čech a Moravy. Suchomastští a tmaňští jdou pochopitelně nejprve ke
kameni, na němž je vytesán nápis Zlatý kůň. Ano, vlastně díky tomu, že byl před 115 lety
sem do Národního divadla dopraven, jsou oni dnes tady. Slova se ujímá docent Václav
Rybařík, který zkoumal vše kolem kamenů, a dozvídáme se mnoho zajímavého o jejich
historii. O náhodném objevení toho hlavního, v němž jsou uchovány dobové a několik dní i
současné dokumenty našich národů. A potom už všichni s trochou rozechvění vstupují do
hlediště. Ano, je to opravdu Zlatá kaplička, zářící a impozantní. Uchvátit musí každého. Nad
oponou známé Národ sobě, slova, jež stále platí a současnost jim dává zcela konkrétní
význam.
Zaznívají první velebné tóny předehry k Smetanové Libuši. Využívám fantastické možnosti
prohlédnout si v klidu celé divadlo. Zvýšený vestibul s bustami Zdeňka Štěpánka, Karla
Čapka, Bohuslava Martinů, Eduarda Vojana a dalších, kuloár parteru, na jehož čelní stěně
čtu text připomínající rekonstrukci a dostavbu. V bufetu prohlížím obraz národního umělce
Karla Součka na téma Sbírání příspěvků na stavbu. Procházím chodbami, dostává se do
hlavního foyeru s díly Mikoláše Alše a Františka Ženíška, obdivuji krásu obnovených
Alšových lunet Vlast. Následuje foyer a obrazárna první galerie, kde mezi bustami
nacházíme i tváře těch, kteří se jistě chtěli dožít těchto chvil – Vladimíra Vejražky a Karla
Högra. Vše, co mne obklopuje, jde slovy opravdu stěží vyjádřit. Mám možnost promluvit si
s těmi, které k divadlu patří – uvaděčkami, šatnářkami, bufetářkami, provozními. Většina
z nich tu byla i před rekonstrukcí. Vracely se rády. „Své“ divadlo milují. Od nich se také
dozvídám, že v divadle kromě dárců kamenů jsou i potomci Bedřicha Smetany. A potom již
přichází okamžik z nejkrásnějších. Je první přestávka a delegace z různých koutů Čech a
Moravy se řadí před prezidentským salonkem, kde jsou přijaty ředitelem Národního divadla
profesorem J. Pauerem. V čele kráčí v krásných krojích zástupci z Chodska. Řada přichází i
na nás. Předseda Místního národního výboru ve Tmani Karel Zbuzek a za Suchomastské
František Veselý předávají J. Pauerovi krásné broušení vázy jako upomínku na tento den a
dar divadlu. Spolu s nimi desky s mnoha materiály o kulturním životě v obou obcích, o
kameni ze Zlatého koně a na ukázku kus vybroušený a zasazený do sametu. V tu chvíli jsme
všichni trochu dojati. Umocňují to ještě slova Františka Zacha z Tmaně, jenž promlouvá za
všechny přítomné:
„Vážený pane řediteli Národního divadla, dámy a pánové, slavnostní hosté! Jménem
přítomných zástupců obcí a měst, odkud byly před 115 lety dovezeny do základů Národního
divadla památné symbolické kameny ze všech významných míst dějin našeho národa, děkuji
ředitelství Národního divadla za pozvání na dnešní slavnostní představení k oslavám stého
výročí činnosti naší první divadelní scény.
Není snad na světě podobného divadla, které by bylo svým lidem tak milováno – jako to
naše. Náš lid to dokazoval svým nadšením a činy v minulosti a dokazuje to i v současné
době.
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Za podpory lidu a státních orgánů bylo naše Národní divadlo k stému výročí renovováno a
byla provedena zdařilá zástavba jeho okolí. S obdivem pohlížíme na to, co zde bylo za šest
let vykonáno. I když Pražanům doba dostavby a rekonstrukce divadla jistě ztěžovala
každodenní život, mohou se nyní s hrdostí pochlubit návštěvníkům Prahy s nádherným
dílem.
Také ředitelství divadla spolu s herci a ostatními umělci měli po dobu celé rekonstrukce
omezené divadelní možnosti. Teď nejenom, že se po šesti letech vrací zpět na svoji
divadelní scénu, ale dostávají navíc Novou divadelní scénu, která poskytne tvůrcům
nebývalé inscenační možnosti.
Dámy a pánové!
Dnešní slavnostní představení věnované nám, zástupcům míst, odkud pocházejí symbolické
kameny do základů divadla – nás naplňuje hrdostí, že ředitelství Národního divadla na
tradice dodání těchto kamenů nezapomnělo a k tak významné oslavě naší první divadelní
scény nás pozvalo. A to nás zavazuje.
Občané pozvaných obcí a měst se rozhodli předat zástupcům Národního divadla k stému
výročí oslav upomínky, které by příští generaci připomněly pokračující tradici darů občanů
v návaznosti na kulturní odkaz minulosti.
Všichni si společně přejeme, aby Libušino proroctví, které dnes závěrem slavnostního
představení zazní prostorami divadla – zaznělo vysoce aktuálně – zejména v dnešní době,
době stupňujícího se zápasu za udržení míru.
Do další stovky let přejeme Národnímu divadlu v míru a pohodě hodně nových tvůrčích
úspěchů.“
Potom ještě několik neformálních a veselých vět, slavnostní přípitek. Opouštíme
prezidentský salonek, přímo nabitý atmosférou sounáležitosti tohoto okamžiku.
Nádherný lustr v hledišti opět potemňuje. A najednou je tu závěrečné proroctví kněžny
Libuše, tolik aktuální ve všech dobách naších vlasti, o to více v té nepříliš klidné době
současné. Hynaisova opona a za ní železná se spouštějí. Domů se nám nikomu nechce.
Tmaňští a Suchomastští si pro své obce odvážejí pamětní medaile s darovací listinou, v níž
čtu krásná slova: „V upomínku na Vaši návštěvu Národního divadla v době významných
výročí českého divadla a české hudby – velkolepého svátku naší kultury, která svými kořeny
sahá hluboko do minulosti a je stále živá. Zachovejte jí svoji lásku.“
Ručičky hodinek se pomalu posunují k poslední hodině 22. listopadu 1983. Den, na který my,
kteří jsme mohli být při tom, asi nikdy nezapomeneme.
Seznam účastníků slavnostního představení
opery Libuše Bedřicha Smetany v Národním divadle v Praze dne 22. listopadu 1983
•

Místní národní výbor Tmaň:
o Tmaň: Augustová Ludmila, Horáček Jaroslav, Horáčková Maria, Macourek
František, Macourková Milada, Novák Zdeněk, Nováková Marie, Pavlásek
Pavel, Pavlásková Bohunka, Reng Pavel, Segmüller Václav, Svoboda
Bohumil, Svobodová Běla, Zach František, Zbuzek Karel, Zbuzková Milena.
o Lounín: Plátěnka Antonín, Plátěnková Milada, Řezníček Jiří, Svobodová
Eva.

•

Místní národní výbor Suchomasty:
o Suchomasty: Fryaufová Marie, Hanzlík Josef, Hrubá Miluška, Jankovský Josef,
Koláček Jaroslav, Kešnerová Jaroslava, Macourková Marie, Piskáčková Jana,
Průcha Josef, Skramuská Běluše, Smržová Jiřina, Štěpán Josef, Veselá Daniela,
Veselý František.
o Vinařice: Duchoň Josef, Houba František, Smrž Václav.
o Bykoš: Hruška Miloslav, Motlová Jaroslava.
o Beroun: Kellerová Božena.
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I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří se v zimním období nebudou konat a
jejich konání bude obnoveno na jaře 2014. Nejbližším místem, kde mohou věřící
z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické farnosti Žebrák každou neděli v 8,00 hodin
ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 19. října 2013 se v 10,00 hodin konala v Galerii Čerťák
vernisáž výstavy fotografií Jana Anděla – Krajina v proměnách
času. Na vernisáži zahrála skupina Jarabáci. Výstava je otevřena do
čtvrtka 12. prosince 2013.
Mediálními partnery Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Výstava je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2013 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

26.+27.10.2013
28.10.2013
2.+3.11.2013
9.+10.11.2013
16.+17.11.2013
23.+24.11.2013
30.11.2013

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
MUDr. Pilmannová Irena
Beroun, Talichova 825
MUDr. Tilschová Monika
Liteň, Nádražní 401
MUDr. Aušteda Josef
Broumy 73
MUDr. Besserová Jana
Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Burková Blanka
Beroun, Pod Kaplankou 508

Telefon
311 624 375
311 600 220
311 684 138
311 585 165
311 625 765
311 513 453
311 610 225

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň oznamuje všem svým zákazníkům, že rostliny se pomalu
chystají k zimnímu spánku, ale u nás bude stále otevřeno,
pouze se zkrácenou prodejní dobou v listopadu 2013:
pondělí až pátek ……………………..……………………………….. 9,00 – 16,30 hodin;
sobota: ……………………………………… 9,00 – 14,00 hodin, neděle zavřeno.
Blíží se Vánoce a v naší prodejně najdete spoustu tipů na vánoční dárky a nabízíme
dárkové poukazy pro vaše blízké.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro kočky
– 1 kg za 34,- Kč, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy –
jeden kilogram za 20,- Kč.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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Pozvánka na čtvrtletní pracovní poradu
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň oznamuje, že v pátek 1. listopadu 2013 v 17,30 hodin
se uskuteční v hasičské zbrojnici nebo v přísálí kulturního domu
čtvrtletní pracovní porada s tímto programem:
1. Plán práce – zhodnocení a výhled. 2. Plán práce Mladých hasičů – zhodnocení a výhled.
3. Diskuse. 4. Nábor nových členů.

S p o r t o v n í
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i n f o r m a c e

Po devíti kolech mají fotbalisté VČS Tmaň zatím jen šest bodů
Neděle 25. srpna 2013 – 17,00 hodin – 1. kolo – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 3:1 (1:0).
Sobota 31. srpna 2013 – 10,15 hodin – 2. kolo – TJ VCS Tmaň – SK Hudlice 3:7 (1:4).
Neděle 8. září 2013 – 17,00 hodin – 3. kolo – SK Chyňava – TJ VČS Tmaň 3:1 (2:1).
Neděle 15. září 2013 – 4. kolo – TJ Čechie Nový Jáchymov – TJ VČS Tmaň 2:0 (1:0).
Sobota 21. září 2013 – 10,15 hodin – 5. kolo – TJ VČS Tmaň – Lužce 1:3 (1:2).
Neděle 29. září 2013 – 6. kolo – FK Olympie Zdice B – TJ VČS Tmaň 5:3 (1.1).
Sobota 5. října 2013 – 10,15 hodin – 7. kolo – TJ VČS Tmaň – Nižbor B 5:2 (3:1),
branky: Červenka Jiří 2, Haas Radek, Smíšek Martin, Potěšil Dominik, rozhodčí zápasu
Šnajdr, žluté karty: Hora Martin, Foltýn Jan, 40 diváků.
Neděle 13. října 2013 – 16,00 hodin – 8. kolo – TJ Broumy – TJ VČS Tmaň 5:2 (2:0)
branky: Fiala Miroslav ml. 2, rozhodčí zápasu Krupa, žluté karty: Nový Stanislav, Smíšek
Martin, Fišer Ladislav, 80 diváků.
Sobota 19. října 2013 – 10,15 hodin – 9. kolo – TJ VČS Tmaň – TJ Litavan Libomyšl
4:1 (1:1), branky: Smíšek 2, Fišer, Sulík, rozhodčí zápasu Krbec, 50 diváků.
Neděle 27. října 2013 – 14,30 hodin – 10. kolo – TJ Baník Mořina – TJ VČS Tmaň.
Sobota 2. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 11. kolo – TJ VČS Tmaň – Vysoký Újezd.
Sobota 9. listopadu 2013 – 14,00 hodin – 12. kolo – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň.
Sobota 16. listopadu 2013 – 10,15 hodin – 13. kolo – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit
Beroun-Závodí.
Tabulka III. A třídy po devátém podzimním kole ročníku 2013 - 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Chyňava
TJ Tetín
Hudlice
Lužce
SK Cembrit Beroun-Závodí
Vysoký Újezd
TJ Broumy
TJ Čechie Nový Jáchymov
Nižbor B
FK Olympie Zdice B
FK Svatá

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
5
4
4
3
2
2
3

1
1
0
0
2
1
1
1
3
3
0

0
1
3
3
2
4
4
5
4
4
6

29:12
36:12
25:13
28:19
34:18
28:28
19:19
29:32
21:24
15:20
11:33

25
22
18
18
17
13
13
10
9
9
9

12.

TJ VČS Tmaň

9

2

0

7

20:31

6

13.
14.

TJ Baník Mořina
TJ Litavan Libomyšl

9
9

1
2

3
0

5
7

12:25
17:38

6
6
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