OBZOR
Informační časopis
Ročník XXX.

Březen 2018

Číslo 3/2018 (336)

Obecní úřad ve Tmani,
Myslivecký spolek HORA Tmaň,
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň,
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň,
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
pořádají

v sobotu dne 24. března 2018 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Tmani

XVI.
Dobročinný ples.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina BOSS BAND V. H.
Předtančení – taneční kroužek Petry Kellerové.
Vstup pouze ve společenském obleku.
Bohatá tombola.
Vstupné 100,- Kč.
Dary do tomboly se přijímají
na Obecním úřadě ve Tmani a v ZŠ a MŠ Tmaň.
Kulturní dům bude otevřen od 19 hodin.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 5. března 2018 od 19:00 hodin,
jehož program bude monotematicky zaměřen na tmaňský zámek.
Ing. arch. Vavřík bude prezentovat výsledky Provozní a objemové studie a statický posudek,
a z toho vyplývající způsoby řešení záchrany tohoto objektu pro budoucí generace.
Srdečně zveme k účasti širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík –
jedním slovem každého, komu není lhostejný osud
tohoto památkového objektu v centru naší obce.
Je to vůbec poprvé, kdy bude mít široká veřejnost naší obce možnost vyslechnout si
odborná stanoviska znalců problematiky záchrany historických památek
a položit jim otázky, které nás zajímají.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 19. března 2018 od 19:00 hodin
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení.
Organizační záležitosti.
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zpráva revizního a kontrolního výboru.
Zpráva finančního výboru.
Zpráva z Rady obce.
Diskuse
Usnesení a závěr.

Poplatky za rok 2018
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2018 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby
následujícího variabilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 +
č.p.

2

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Obvodní oddělení Králův Dvůr

Kontaktní údaje:
• adresa: 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr
• telefon: 974 872 700, mobil: 602 262 208
• e-mail: be.oo.kraluvdvur@pcr.cz
Územní působnost:
Králův Dvůr, Bítov, Borek, Bykoš, Hudlice, Koněprusy, Krušná Hora, Křižatka, Levín,
Lounín, Málkov, Nový Jáchymov, Otročiněves, Popovice, Slavíky, Suchomasty,
Svatá, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Zahořany
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich
internetových stránek v roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•
•

•
•

•

Základní škola Tmaň
Naše škola se 24. ledna 2018 zúčastnila v Hořovicích 67. ročníku
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, kde získali titul úspěšného řešitele žáci 5. třídy
Adéla Zikmundová a Vojtěch Kopačka. Moc jim k tomuto úspěchu gratulujeme a
děkujeme jim za výbornou reprezentaci třídy a školy!
V neděli 4. února se za krásného počasí konal ve Tmani 1. Masopust, při kterém
se náramně bavily nejen masky, ale také přihlížející.
Od čtvrtka 8. února 2018 opět jezdíme do Plavecké školy KAPKA Hořovice, kde
se učíme plavat s prima učiteli. Moc jsme se sem těšili. Plavání jsme si bezva užili
a už se těšíme na další lekce. V létě pak předvedeme všem, jací jsou z nás
plavci!
Na začátku února jsme propojili hodinu výtvarné výchovy a pracovních činností s
hodinou angličtiny - podívejte se na našich webových stránkách, jak se nám to
povedlo!
Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je komplexním
preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni
základních škol v celé České republice. Žáci druhé třídy se do něj pustili s vervou.
Přinesli si manuální i elektrické zubní kartáčky, pasty, mezizubní kartáčky i
dentální nitě a povídali si i ukazovali, jak se správně starají o svůj chrup. Pak si
svoje znalosti ještě vyzkoušeli v PC programu.
Televize, filmy, počítače, časopisy, noviny, billboardy, internet, to jsou média,
která nás každý den obklopují a hrnou na nás všudypřítomné reklamy, které na
nás všechny velmi působí. Proto si naši páťáci vyzkoušeli v rámci mediální
výchovy vytvořit reklamu podle vlastního scénáře. Rozdělili se do několika
menších realizačních týmů, každá vytvořila reklamní leták a připravila si scénku
pro televizní reklamu na zvolený výrobek, kterou předvedla spolužákům. Nakonec
o své práci diskutovali a zjišťovali názory ostatních. Práce se jim velmi povedla a
zaslouží za ni pochvalu.
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Únor v Mateřské škole Tmaň
V úterý 30. ledna 2018 nás navštívil divadelní soubor A šmytec! s představením O
čem sní beránci. Zuzana s Marcelou nám představily své, a teď už i naše,
kamarády beránky - beránka Kopýtka, beránka Obláčka a dráčka Větráčka.
Dozvěděli jsme se, jaké mají sny a touhy, naučili jsme se kouzlo, jak porozumět
řeči beránků, zatancovali si a zazpívali. Přivolávali jsme duhu, a nakonec jsme si
beránky pochovali.
Do naší školky dochází pravidelně "naše" pohádková babička se svou opičkou
Judy. Přichází vždy po obědě, aby dětem mohla přečíst nějakou hezkou pohádku
či příběh před spaním. I tímto způsobem se u dětí společně snažíme rozvíjet
předčtenářskou gramotnost. Na její návštěvu se můžeme těšit opět za týden.
Stalo se v naší školce tradicí, že každoročně pomáháme v zimě zvířátkům z lesa.
Ve čtvrtek 8. února se proto Motýlci s Koťátky vypravili k lesu, aby zde vybrali
společně strom, který by mohl vypadat jako kouzelný strom. Ten společnými
silami ozdobili jablíčky, mrkví, lojovými koulemi pro ptáčky, tvrdým pečivem,
piškoty a senem. Připravili tak pro zvířátka z lesa v zimním období velké
překvapení.

Výroční valná hromada SDH Tmaň
V sobotu 27. ledna 2018 se na Louníně konala výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň. Přinášíme základní materiály z tohoto jednání.
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tmaň a stavu techniky v roce
2017, přednesená starostou sboru bratrem Vítem Hofmannem
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
Setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH Tmaň, abychom
zhodnotili činnost našeho Hasičského sboru za uplynulý rok 2017 a zároveň si
stanovili cíle do roku 2018.
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 64 řádných členů, z toho 8 žen a 21 mladých
hasičů odpracoval celkem 524 brigádnických hodin, a to na údržbě výstroje a
výzbroje, údržbě hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště. Při přípravě
kulturních akcí bylo odpracováno 52 brigádnických hodin.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje následující požární technikou:
nákladním automobilem Tatra 815 CAS32 8200, nákladním automobilem Škoda 706
CAS-25 RTHP, technickým automobilem VW Transporter a Dopravním Automobilem
Ford Tranzit. Motorovou stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12 zásah, pojízdnou
stříkačkou DS-16 a stříkačkou PS-8 s vybavením, umístěnou na Louníně, dále
elektrickým agregátem, elektrickým kalovým čerpadlem, osvětlovací sadou a
dýchacími přístroji. Veškerá technika je v provozuschopném stavu. Jednotka čítající
8 hasičů během roku zasahovala u 2 požárů v katastru obce a zúčastnila se několika
technických asistencí a výpomoci na VČS.
V našem sboru v uplynulém roce byly svolány 4 schůze výboru, 1 výroční valná
hromada a 4 pracovní schůze.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 21. 1. 2017 bylo průběžně plněno.
Rok 2017 byl plně nabitý akcemi, naše činnost byla zaměřena mimo náš hlavní úkol,
kterým je příprava mladých hasičů a hašení požárů také na rekonstrukci požárního
cvičiště a modernizaci techniky.
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SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo běžné činnosti následující
akce:
• Dne 21. ledna 2017 – výroční valná hromada na Louníně.
• Dne 10. února 2017 jsme započali s přípravou 103. hasičského bálu, který se
konal následující den od 20:00 hodin. Ples se i tentokráte povedl, proběhl bez
incidentu a tak jsme mohli jít nad ránem spokojeně a pokojně domů.
• Dne 1. dubna 2017 jsme začali s demontáží přístřešku a současné buňky za
účelem přípravy základu pro vagon, který měl dorazit v následujících dnech. Sešli
jsme se proto i den následující, a na zhotovené, zhutněné štěrkové lože jsme
nakladli připravené betonové pražce. Pak již zbývalo demontovat podvozek
z vagonu, přepravit jej na místo a usadit.
• Dne 13. května 2017 se konaly oslavy založení SDH Radouš a na tuto akci jsme
vyslali zástupce našeho sboru.
• Dne 3. června 2017 jsme se podíleli s ostatními místními spolky na pořádání Dne
dětí. Pro děti byl jako každoročně připraven bohatý program plný soutěží a
sladkých odměn a to opět na fotbalovém hřišti. Naše družstva mladých hasičů
opět předvedla ukázkové hasičské útoky.
• 10. června 2017 jsme dopoledne provedli jarní vyčištění, vyvezení nánosu a
opětovné napuštění požární nádrže i za pomoci mladých hasičů.
• Dne 17. června 2017 se konal Bohutínský memoriál, kde ženy obsadily první
místo ze čtyř družstev, a muži zaujali tentokrát místo ne poslední, ale druhé ze
čtyř účastníků.
• Dne 24. června 2017 jsme se opět zúčastnili memoriálu v Radouši, kde jsme
obhajovali první místo z loňského roku, avšak ve velké konkurenci jsme skončili
tentokráte na čtvrtém místě z dvanácti účastníků.
• Dne 21. července 2017 jsme přijali každoroční pozvání na Hasičskou fontánu
v Bohutíně, kde jsme shlédli krásné představení a bohatý doplňkový program.
• Ve dnech 19. – 26. srpna 2017 jsme opět uspořádali soustředění mladých hasičů
v Bohutíně. Počasí bylo během stavby již klasicky náladové a střídavě pršelo,
avšak druhý den odpoledne přijelo s dětmi krásné počasí, které setrvalo během
celého pobytu. Mohli jsme se tak naplno věnovat tréninkům hasičských disciplín
zpestřených o orientační cvičení v lese. Tradiční náročný program garantoval
zábavu do poslední chvíle, a tak se nám zpět domů ani trochu nechtělo. Po
odvozu dětí nás ještě čekal poslední úkol, a to zrušení tábora a příprava vybavení
pro transport, kterého je rok od roku více, avšak povedlo se, a tak jsme v pořádku
dorazili zpět domů. Letos jsme opět pokročili v technice, a to díky Mírovi a Mírkovi
Fialů, kteří zhotovili mycí lavor pro děti o 4 stáních s tekoucí vodou, a tak mohla
být dodržena náležitá hygiena hromadně. Za přípravu a organizaci bych rád
poděkoval zejména vedoucím mladých hasičů, personálu kuchyně za přípravu
stravy, dále ostatním členům, bez kterých by soustředění nemohlo být
realizováno, místnímu SDH a občanům Bohutína za nenahraditelnou výpomoc.
• Sobota 9. září 2017 byla dnem konání XII. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů
Tmaň, který byl vzhledem k nedostatku vody v požární nádrži řešen operativně.
Avšak i tak se povedl.
• V sobotu 16. září 2017 se všechna naše soutěžní družstva vypravila na oblíbené
Hasičské hrátky v Drahlovicích. I přes chladnější počasí se nám soutěž líbila,
posilnění dávkou ovaru jsme se pustili do soutěží a odvezli jsme si domů první
místo v kategorii ženy a čtvrté místo v kategorii muži z počtu šesti družstev.
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V pátek 27. října 2017 jsme uspořádali Lampionový průvod obcí, kterého se
zúčastnila hojná část obce.
V listopadu jsme provedli podzimní vyčistění požární nádrže, a při této příležitosti
jsme provedli zkoušku nové TATRY 815 CAS 32 a zaškolení obsluhy. Dále
proběhl podzimní úklid hasičské zbrojnice a úklid areálu.
V sobotu 2. prosince 2017 jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního
stromku a s následným úklidem. Na akci jsme zajišťovali teplé nápoje.
V prosinci jsme ještě provedli zimní kontrolu a zazimování soutěžní techniky a při
již tradičním malém posezení členů, včetně mládeže a rodičů, jsme za promítání
fotografií, hudby, a malého občerstvení, zhodnotili průběh roku 2017.
V letošním roce se zaměříme na doškolení zásahové jednotky na nové vozidlo
TATRA, na drobné provozní úpravy tohoto vozu a doplnění poškozené výstroje.
Naší prioritou však bude dokončení úpravy zázemí areálu u požární nádrže. Čeká
nás velká část práce, do které se pustíme, jakmile počasí dovolí.
V roce 2017 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu našim
členům Antonínu Plátěnkovi a Pavlu Celtovi. Ještě jednou jim blahopřejeme.

Závěrem děkuji výboru naší organizace, soutěžním družstvům, mladým hasičům a
všem členům. Dále chci poděkovat starostovi obce panu Mgr. Pavlu Pavláskovi za
náklonnost a pomoc při modernizaci techniky, základní organizaci Odborového svazu
STAVBA ČR akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody, akciové
společnosti Velkolom Čertovy schody za nemalou pomoc při budování hasičského
areálu, firmám AUTODOPRAVA – Petr Krejčí, AUTODOPRAVA – Václav Kozler, i
ostatním sponzorům za podporu v naší činnosti. V neposlední řadě též děkuji
místním občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru. Každé pomoci si vážíme a
věřím, že nám zachováte přízeň i v letošním roce. Děkujeme.
Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů v SDH Tmaň
Vážení hasiči a milí hosté,
dovolte mi, abych vás stručně seznámila s činností našeho kolektivu mladých hasičů
v roce 2017.
Celkový počet přihlášených dětí v kolektivu: 21, z toho mladší 10, starší 11.
Počet schůzek za rok 2017 byl 71. Schůzky probíhají v klubovně, tělocvičně,
hasičárně a na hasičském areálu. Mimo schůzky se mladí hasiči účastnili soutěží,
různých akcí, výletů a výprav.
V lednu se mladí hasiči zúčastnili Výroční valné hromady sboru. V únoru se podíleli
na přípravě 103. hasičského bálu. V sobotu 18. března jsme uvítali jaro pochodem
na Koukolovu horu, kde se uskutečnila tradiční akce Loučení se zimou. Akci jsme
zakončili tradičně - opékáním buřtů.
V březnu a dubnu probíhala na hasičských schůzkách příprava na blížící se hru
Plamen.
V měsíci dubnu se již tradičně zapojujeme, v rámci brigády, do akce Ukliďme Česko.
Tato akce se letos uskutečnila v sobotu 8. dubna. Se sběrem odpadků jsme začali
okolo kulturního domu a okolo fotbalového hřiště, u Jednoty a pod bytovkami na
Starém sídlišti. Potom jsme se vydali vysbírat odpadky v Hoře, odkud jsme vynesli
pěkných pár plných igelitových tašek, pneumatik a dalších věcí, co do lesa opravdu
nepatří. Dospělí hasiči se pak činili na areálu při přípravě prostoru pro vagon.
29. dubna jsme se staršími hasiči uskutečnili dopolední soustřední – intenzivní
trénink některých disciplín na hru Plamen, ovšem tentokrát nám počasí nepřálo,
nestihli jsme tak zrealizovat vše, co bylo naplánováno.
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O víkendu 27. a 28. 5. se mladší i starší družstvo zúčastnilo vyvrcholení hry Plamen
– jarní kolo na Vižině. Jako první se soutěžilo ve štafetách 4 x 60 m a CTIF.
Tentokrát jsme nepodcenili přípravu štafety 4x60 m, což se ve finále vyplatilo, starší
žáci v této disciplíně obsadili 2. místo, ve štafetě 400 m CTIF výsledek nebyl zcela
ideální, ale 6. místo stále ještě nechávalo naději na celkové dobré umístění. Mladším
žákům štafeta 4x60 m nevyšla úplně podle představ, nicméně víme, kde máme
rezervy a co ještě zlepšovat. Štafetu 400 m CTIF běželi mladší žáci letos poprvé a
výsledek byl skvělý, 5. místo z 16. V neděli dopoledne začali starší žáci požárním
útokem CTIF. Na tuto disciplínu jsme se pilně připravovali, příprava byla snazší i díky
tomu, že nám Míra F. ml a Mírek F. st. vyrobili většinu překážek potřebných k této
disciplíně a šlo tak disciplínu trénovat jako „na ostro“. V prvním pokusu bylo družstvo
hodnoceno neplatným pokusem z důvodu, že se nepodařilo nastříkat jeden terč. Do
druhého pokusu jsme pak šli s notnou dávkou nervozity. Ale jak bylo natrénováno,
tak se nakonec vyvedlo a naše družstvo v této disciplíně obsadilo 2. místo, hned za
konkurenčním Zaječovem.
Pak se již soutěžilo jen v královské disciplíně požárního sportu – požárním útoku, kde
každé družstvo mělo 2 pokusy. Soutěžilo se s jednotnými stroji, což se v průběhu
dne ukázalo jako špatné rozhodnutí, stroje nápor nevydržely a tak bylo třeba
improvizovat s půjčenými stroji od soutěžících sborů. Při přípravách plata a nářadí se
vyskytly drobné neshody mezi rozhodčími a vedoucími ohledně výkladu pravidel. I
tak však starší žáci odstartovali. Měli sice natrénováno, ale přemíra motivace je
dovedla „pouze“ k 5. místu. Mladší žáci však k údivu všech vedoucích předvedli
excelentní výkon a díky skvělému času ve druhém pokusu - 28,35 (více než 10
vteřinové zlepšení oproti prvnímu pokusu) obsadili 2. místo!
V celkovém hodnocení se pak družstva umístila takto: mladší žáci na 5. místě
z celkových 16 a starší žáci na 2. místě z celkových 14 družstev.
V sobotu 3. 6. se na Tmani uskutečnila oslava Mezinárodního dne dětí. Během
dopoledního programu na fotbalovém hřišti družstvo našich mladších žáků předvedlo
divákům požární útok. Na závěr parného dopoledne starší žáci předvedli cvičný
výjezd a sestavení hadicového vedení s výběhem z hasičského vozu. Poté
následovalo kropení hřiště a přítomných diváků. ☺
V pátek 16. 6. nás čekala ještě poslední soutěž – Noční hry v Hýskově. I letošní rok
jsme se na tuto soutěž velice těšili. Příjemná atmosféra, fajn lidi a super organizace
kamarádů z Hýskova nás vždy baví a jsme velice rádi, že se této soutěže můžeme
účastnit. Soutěžili jsme opět s oběma družstvy. S následujícím umístěním: mladší
žáci 13. z 16 družstev a starší žáci na místě desátém.
Ještě před prázdninovou pauzou jsme na areálu uspořádali setkání dětí, vedoucích i
rodičů, při kterém jsme sdíleli společné zážitky nejen z hasičských akcí a při tom si
opekli buřtíky a připili šampaňským na zakončení úspěšné sezony.
Letošní rok byl již pátým, kdy jsme uspořádali celotýdenní hasičské soustředění v
Bohutíně. Soustředění se uskutečnilo od 19. do 26. srpna a účastnilo se ho 19 dětí a
jedno batole. Soustředění proběhlo bez komplikací a myslím, že se vyvedlo, vyšlo
nám počasí a tak jsme většinu času věnovali tréninku hasičských disciplín
a dovedností. Nechyběla též celotáborová hra Stavba železnice na divokém západě,
kterou si užili nejen děti, ale i vedoucí! Jako každý rok nám při organizaci velice
pomohli místní obyvatelé a přátelé z Bohutína.
Po letní přestávce a hasičském soustředění jsme v září opět zahájili hasičské
schůzky. Celé září jsme se věnovali přípravám na podzimní kolo hry Plamen, ale
také na závody v Drahlovicích, kterých se každoročně účastníme. Trénovali jsme
požární útoky, štafetu 4 x 60 m a především štafetu dvojic a střelbu ze vzduchovky.

7

Na sobotu 9. září byl naplánován XII. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve
Tmani. V průběhu soutěže měli diváci možnost shlédnout několik ukázek z činnosti
našich mladých hasičů, kteří předvedli požární útok a starší žáci předvedli požární
útok s přívodem vody z cisterny.
O týden později v sobotu 16. září jsme se těšili na soutěž v Drahlovicích. Jeli jsme ve
složení 4 družstev, ženy, muži, mladší žáci a starší žáci. Mladí hasiči soutěžili
v disciplínách 4x60 m a požárním útoku. Všem družstvům se dařilo. V družstvu
mužů si poprvé zazávodili naši dorostenci Jirka s Kubou, a předvedli pěkný výkon.
Starší žáci v požárním útoku byli opět trochu přemotivovaní a tak se jim nedařilo, tak
jak by chtěli. I tak vybojovali pěkné druhé místo ze čtyř účastníků. Mladší žáci opět
zazářili a super výkonem vybojovali první místo.
V sobotu 7. října jsme se vydali na podzimní kolo hry Plamen do Chaloupek. Jako
obvykle jsme měli zastoupení jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žáků.
Ve štafetě dvojic se mladším žákům tentokrát moc nedařilo, obsadili 9. místo
z celkových 16. Družstvo starších žáků na tom bylo ještě o něco hůře, 12. místo
z celkových 21, což není úplně ideálním východiskem pro jarní část. Ovšem nutno
podotknout, že rozhodčí, při hodnocení této disciplíny byli tentokrát velice tolerantní
k chybám, které se často vyskytovali, a bohužel nebyly hodnoceny trestnými body.
Následoval branný závod, tentokrát díky chybějící části kolektivu a přesunu
některých starších žáků do kategorie dorostu vyběhly na trať pouze tři tmaňské
hlídky, z čehož pouze dvě byly hodnoceny do hry Plamen. Všechny hlídky se i přes
velkou zimu s tratí vypořádaly dobře. Nakonec po součtu trestných bodů a
výsledného času se družstvo mladších žáků umístilo na 6. místě z 18 a družstvo
starších na místě třetím z 21.
V neděli 22. října jsme uskutečnili první a poslední výpravu tohoto roku. Tentokrát
byla naším cílem Národní přírodní rezervace KODA. Vzhledem ke špatnému počasí,
jsme náš průzkum tohoto území museli hodně modifikovat, i tak jsme však navštívili
Kodskou jeskyni, Kodské kaskády a pramen Koda. Kvůli silnému větru se celá
výprava pak přesunula do Lipek, kde si opekla buřty a zahrála pár her.
U příležitosti výročí založení samostatné československé republiky mladí hasiči
v doprovodu vedoucích a starosty obce v pátek 27. 10. položili věnce na pomnících
padlých v první a druhé světové válce a to jak na Louníně tak ve Tmani u základní
školy. Na závěr byly položeny věnce také na hřbitově na hroby válečných hrdinů. Od
18 hodin jsme pak uskutečnili již tradiční lampionový průvod, kterého se zúčastnila i
široká veřejnost.
Dne 5. 12. se náš kolektiv zúčastnil akce Zazpívej s andělem Mikulášovi. Akce se
konala v místním Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské. Společně
jsme si tam všichni pěkně zazpívali.
Na poslední schůzce v roce 2017 proběhlo v kulturním domě malé vánoční posezení
mladých hasičů s vedoucími a s promítáním fotek z uskutečněných akcí v roce 2017.
Závěrem mé zprávy bych chtěla konstatovat, že nám pomalu ale jistě vyrůstají děti,
které stály u zrodu nové éry mladých hasičů ve Tmani – myslím teď konkrétně Káju
Pannachovou, Kubu Puffera a Jirku Pannacha, kteří již vyrostli do dorosteneckého
věku. Jsem moc ráda, že i přes složité období puberty stále docházejí na schůzky,
ale i na jiné akce, kde vyvíjejí iniciativu a zapojují se do činností, které jsou nad
rámec schůzek mladých hasičů. Tímto jim za to děkuji a jen tak dál!
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat Marcele a Báře, které mě v letošním roce
mnohokrát zastoupily na schůzce starších žáků. Dále děkuji všem, kteří s námi chodí
na schůzky, jezdí na soutěže a podnikají výpravy a další společné akce a také těm,
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kteří se společně s námi každý rok s vervou vrhají do organizace a realizace
hasičského soustředění. Myslím, že to má smysl – jen tak dál!
Plán práce SDH Tmaň na rok 2018
schválený na Výroční valné hromadě dne 27. ledna 2018
Leden
Únor
Březen

•
•
•
•
•
•

Duben

•
•
•

Květen

•
•
•
•

Červen

•
•
•
•
•
•

Červenec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srpen
Září

Říjen
Listopad
Prosinec

Členská schůze – výroční valná hromada.
104. hasičský bál s tombolou (17. 2. 2018).
Účast na výroční valné hromadě okrsku.
Účast na přípravách Dobročinného plesu (24. 3. 2018).
Loučení se zimou na Koukolově hoře.
Brigáda v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagonu,
přístřešku.
Pálení čarodějnic.
Jarní údržba požární nádrže, sběr odpadků.
Brigáda v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagonu,
přístřešku.
Příprava na okrskovou soutěž.
Účast na okrskové soutěži.
Příprava na hru Plamen – děti.
Brigáda v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagonu,
přístřešku.
Účast na přípravách Dne dětí ve Tmani.
Hra Plamen – II. kolo – děti.
Úklid odpadků.
Výlet mladých hasičů.
Vyznamenání na výroční valnou hromadu.
Brigáda v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagonu,
přístřešku.
Letní čistění požární nádrže a úklid hasičského areálu.
Dle potřeby.
Soustředění mladých hasičů.
Dle potřeby.
Uspořádat XIII. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů.
Vyznamenání na výroční valnou hromadu.
Příprava na I. kolo hry Plamen – děti.
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu.
Podzimní čištění požární nádrže.
Příprava výroční valné hromady.

Celoroční úkoly:
• schůze výboru základní organizace;
• schůzky mladých hasičů, členské schůze;
• brigády v areálu cvičiště;
• brigády na údržbu výstroje a výzbroje;
• spolupráce se složkami a společenskými organizacemi působícími v obci;
• uskutečnit členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (5. 1. 2018, 6. 4. 2018,
6. 7. 2018, 5. 10. 2018 a 4. 1. 2019).
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Usnesení výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
konané dne 27. ledna 2018 v hostinci Na Myslivně na Louníně
I.

Valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti hasičského sboru a stavu techniky, přednesenou
starostou sboru bratrem Vítem Hofmannem.
2. Se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou
Ježkovou.
3. Se zprávou revizní komise a hospodaření sboru přednesenou bratrem
Josefem Sakáčem.
4. S výsledkem doplňujících voleb do výboru SDH Tmaň.
5. S plánem práce na rok 2018.

II.

Valná hromada ukládá výboru základní organizace:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 104. hasičský bál, pálení čarodějnic a Den dětí.
3. Zabezpečit konání XIII. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
4. Uspořádat a zabezpečit soustředění mladých hasičů v Bohutíně.
5. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádných obecními
společenskými organizacemi.
6. Dokončit rekonstrukci vagonu a přístřešku v areálu cvičiště.
7. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště a hasičské vodní nádrže.
8. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
9. Čtvrtletně svolat členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (5. 1. 2018,
6. 4. 2018, 6. 7. 2018, 5. 10. 2018 a 4. 1. 2019).

Volba prezidenta republiky ve II. kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Hlasování ve II. kole, které se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. ledna 2018:
Tmaň:
• Voliči v seznamu
• Vydané obálky
• Volební účast v %
• Odevzdané obálky
• Platné hlasy
• % platných hlasů

906
551
60,82
551
548
99,46

Vylosované číslo

Jméno, příjmení kandidáta

Počet hlasů

7.

Ing. Miloš Zeman
73 let, ekonom
kandidát navržený občankou České
republiky
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. H. c.
68 let, fyzikální chemik
kandidát navržený občanem České
republiky

326

9.

10

222

Jak hlasovali voliči ve II. kole v sousedních obcích:
7.
9.

Ing. Miloš Zeman
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
Voliči v seznamu
Volební účast v %

Suchomasty

Koněprusy

Málkov

Bykoš

Vinařice

152
109
365
71,51

64
78
185
76,76

33
34
91
73,63

73
71
183
78,69

34
30
77
83,12

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XXIII. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 17. března 2018.
Místo konání bude prostor bývalého lomu a prezentace bude průběžně od 10:00 hodin.
Program připravený pro všechny příchozí:
• výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m),
• prezentace s předáním pamětních listů,
• prodej turistických známek,
• soutěže – country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Vstupné 10,- Kč.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr. Zdrávi došli!!!

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 ve Tmani se v březnu 2018 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. března 2018 v 16:30 hodin.

•

V neděli dne 18. března 2018 v 11 hodin bude ve zdickém kostele Narození
Panny Marie slavena pontifikální mše svatá, jíž bude předsedat J. Em.
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Pan kardinál přijal pozvání

•
•

•

•

Římskokatolické farnosti Žebrák ve Zdicích a posvětí kříž, který stál od roku 1935 při zdi
kostela. Nedávno byl v zuboženém stavu v „márnici“ nalezen, nyní mistrně ošetřen a
restaurován a bude vrácen na své původní místo.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Začátkem letošního roku proběhla na území celé České republiky tradiční Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou České republiky, která se stala za uplynulých sedmnáct let
symbolem solidarity s potřebnými lidmi v naší zemi. Tato sbírka je díky svému výtěžku
nepostradatelná pro udržení stovek sociálních a zdravotních projektů Charity po celé
zemi. Letos Tříkrálová sbírka na Berounsku byla rekordní a dosáhla celkem 168 tisíc
korun. Tříkrálová sbírka proběhla také na Louníně, kde se podařilo sebrat 4.357,- Kč a ve
Tmani Na Boru, kde to bylo 2.214,- Kč. Všem dárcům, kteří přispěli v naší obci na
Tříkrálovou sbírku, děkujeme za jejich otevřená srdce. Letošní Tříkrálová sbírka podpoří
Terénní pečovatelskou službu Farní charity Beroun.
Každý druhý čtvrtek v měsíci se v příjemném prostředí Městské knihovny ve Zdicích
koná od 19:00 do 20:00 hodin Biblická hodina, během které farář Římskokatolické
farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje přítomné s výkladem vybraného oddílu
bible. V tomto měsíci se koná ve čtvrtek 8. března 2018 v 19:00 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.
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.

11

Římskokatolická farnost Žebrák ve Tmani srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu
28. dubna 2018 v 15:30 hodin v kostele sv. Jiří ve Tmani, na kterém vystoupí:
• V první části koncertu zazní pět písní v provedení Hudebního kroužku pod
vedením paní Leony Kopačkové.
• Jako hlavní účinkující se představí tmaňské veřejnosti se svým repertoárem
pěvecký sbor COMODO Loděnice.
Vstupné dobrovolné.
Po koncertě bude v 16:30 hodin následovat mše sv.
Hudební kroužek pod vedením paní Leony Kopačkové existuje od září 2017 a je složen
z dětí navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu Tmaň. Ve svém vystoupení zazpívají
a zahrají na různé nástroje písně: Dešťová kapela, Vyjdi, vyjdi sluníčko, Banaha, Studánka
a na závěr to bude skladba Drowsy Maggie.
Pěvecký sbor COMODO vznikl někdy v roce 2005 a vlastně to nejprve bylo pouze kvarteto.
Zakládající členové a milovníci hudby – v té době již zkušená sbormistryně Táňa Bočková,
její dcera Pavla, kytarista a muzikant Honza Tomaštík a ladič pian Ivoš Plhák – se společně
nadchli myšlenkou společného vícehlasého zpěvu. Vedení zárodku sboru se ujala Táňa
Bočková. A vskutku, podobné hudební těleso, v jinak celkem kulturní obci Loděnice u
Berouna, opravdu chybělo. Sboreček nacvičil pár společných písní a vystupoval v místním
společenském klubu při různých příležitostech. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.
Brzy se do sboru začali hlásit další a další zpěváci a sbor velmi rychle rostl. Se zvětšující
velikostí také rostla velikost i náročnost jeho repertoáru.
Dnes, po více než deseti letech života, čítá sbor bezmála 25 členů ve čtyřech hlasech.
Repertoár čítá zhruba 50 skladeb různých stylů a období a dalších cca 25 skladeb určených
pro období vánoc a adventu. Sbor má za sebou řadu úspěšných vystoupení. Mezi nimi bylo
i vystoupení v kostele sv. Jiří ve Tmani při Noci kostelů 25. května 2013.
Repertoár sboru je opravdu různorodý. Sbor je schopen zazpívat stejně dobře v kostele i na
jarmarku. Neomezuje se stylem ani obdobím, v repertoáru najdeme jak díla klasická, tak i
současná. Ve sboru jsou velmi oblíbené písně židovské, spirituály, adventní písně i koledy.
Na své si přijdou milovníci Palestriny i Beatles.
Sbor pravidelně vystupuje na kulturních akcích obce Loděnice a v okolních obcích na
Berounsku i jinde. Pravidelně vystupuje v adventní, vánoční a velikonoční době. Na své
koncerty si sbor občas zve i další muzikanty, kteří vystoupení vždy obzvláštní a pro
posluchače obohatí. Mezi pravidelné hosty patří varhaníci, hráči na trubku, flétnu, housle,
kytaru, klarinet.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•
•

•

Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v březnu 2018
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli 11. března 2018 od 17
hodina v neděli 25. března 2018 od 17 hodin.
Církev československá husitská zve na setkání u příležitosti 168. výročí narození
Tomáše Garrigua Masaryka v rámci projektu „Naše a Evropská společnost", které se
koná v pondělí 5. března 2018 od 16 hodin pod záštitou prvního místopředsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu české republiky v Praze 1.
Dětské centrum Světlušky děkuje Obecnímu úřadu za příspěvek na uspořádání 1.
Masopustu ve Tmani, paní učitelce Mgr. Miroslavě Kepkové za oficiální zahájení jménem
Obecního úřadu ve Tmani, všem hostitelům za skvělé občerstvení, kapele Třehusk za
krásný hudební doprovod. Masopust se velice vydařil díky Vám všem a radost v očích
dětí i těch nejstarších spoluobčanů byla největší odměnou všem, kdo akci pomáhali
zorganizovat. Děkujeme Obecnímu úřadu ve Tmani za příspěvek na aktivity dětí
z Dětského centra Světlušky.
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Velikonoce ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
Středa 28. března 2018 bude Sbor Jiřího z Poděbrad otevřen v době od 9:00 do 11:00
hodin pro Základní školu a Mateřskou školu Tmaň a zvána je i široká veřejnost naší
obce k návštěvě výstavy „Velikonoce očima dětí“.
Ve stejný den ve středu 28. března 2018 zve Dětské centrum SVĚTLUŠKY do Berouna
na Husovo náměstí, kde děti od 16:00 hodin vystoupí společně s Anetou Špačkovou
v krátkém pásmu nazvaném „Velikonoce“.
Na Zelený čtvrtek 29. března 2018 se bude před Sborem Jiřího z Poděbrad ve Tmani
konat od 14:00 do 15:00 hodin II. čtení bible se Světluškami.
Celonárodní čtení Bible je jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou Nadační fond
Bible21podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje. Každoročně se akce účastní
desítky měst z celé České republiky. Po několika úspěšných ročnících je dnes již
zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice. Hlavním cílem je upozornit co
nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat
jen další „velikonoční program“.
Dalším z cílů je vzbudit zájem o společenský a kulturní význam hodnot
Bible. Celonárodní čtení Bible prezentuje Písmo jako součást kulturního života obyvatel
a poukazuje také na jeho společenskou hodnotu ve formě morálních a etických základů
moderní společnosti.
Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Celonárodní
čtení Bible vytváří, mají zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či se
sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či rozhovoru, hudby, umění,
zážitku…každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.
Naším přáním a modlitbou je, aby skrze překlad zazníval Boží hlas k naší generaci tak
zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých.
V neděli 1. dubna 2018 na Hod Boží velikonoční se konají bohoslužby v 17:00 hodin.
Na Velikonoční pondělí bude Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani otevřen pro návštěvníky
v době od 9:00 do 10:30 hodin.
Náboženská obec Církve československé husitské a Dětské centrum Světlušky děkují
touto cestou akciové společnosti Vápenka Čertovy schody za peněžní dar poskytnutý
v závěru minulého roku na rekonstrukci střechy věže s kalichem. Děti z Dětského centra
Světlušky věnovaly výrobnímu řediteli závodu VČS Tmaň panu Ing. Josefu Pintovi obraz,
který vytvořily jako poděkování za poskytnutý dar. Společně s příspěvkem Diecézní rady
Církve československé husitské nám to pomohlo snížit celkový dluh za opravu střechy
Sboru Jiřího z Poděbrad, jenž však stále mírně převyšuje částku 200 tisíc korun.
Každá pomoc je pro nás velkým darem, za který předem děkujeme.
o Číslo účtu na opravu KOSTELA u FIO Banky je 290 117 5589/2010.
o Číslo účtu Dětského centra u FIO Banky je 210 117 5589/2010.
V první polovině března 2018 by měla být vyštukována a vymalována hlavní vstupní hala
Sboru Jiřího z Poděbrad. Pan Ing. Bohumil Stibal se tímto darem rozhodl přispět ke
zvelebení zdejší kulturní památky a místa, kde se Světlušky, věřící i další návštěvníci cítí
jako doma. Děkujeme a těšíme se na halu v novém kabátě.
Od 4. do 12. března se naše Náboženská obec ve Tmani zúčastní vzpomínkové pouti na
Ukrajinu, kterou pořádá Československá obec legionářská. Je to pro nás opět velká čest
vzdát svůj velký dík zakladatelům našeho státu a spoluzakladatelům naší Církve
československé husitské – legionářům a vzpomenout také statečnosti mužů bojujících v
II. světové válce.
o Slovo organizátora:
o Pouť ČsOL Bachmač – Sokolovo 2018
o V letošním roce si v březnu připomínáme 100. výročí odchodu našich legií z
Ukrajiny a s tím spojené ústupové boje u Bachmače a též 75. výročí prvního
vystoupení našich jednotek v SSSR u Sokolova.
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Československá obec legionářská pořádá v rámci projektu Legie 100 ve
spolupráci s MO ČR a o. p. s. Sokolovo na počest těchto významných
historických mezníků vzpomínkovou pouť na místa bojů. Celá Pouť se skládá z
několika dílčích akcí, jejich vyvrcholením bude odhalení nového pomníku padlým
legionářům ve Velké Doči a pamětní desky na nádraží v Bachmači.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 8. března 2018 je z důvodů cesty na Ukrajinu
zrušena schůzka Dětského centra Světlušky!
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v dubnu 2018
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli 15. dubna 2018 od 17 hodin
a na poutní bohoslužby v neděli 29. dubna 2018 od 15 hodin.
o

•
•

Pro dobu postní přejeme všem nalezení těch opravdových ryzích hodnot v sobě
samém, pokojné rozjímání a urovnání věcí potřebných.
Společně se díky Bohu obnovujeme, nalézáme hlubší smysl svého bytí.
Přejeme Všem radostné Velikonoce.
"Kristus vprostřed nás. S námi je a po vždy bude."

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a
slepičky Green Shel typu Arakauna .
Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ ks.
Prodej 21. března 2018
Tmaň – autobus. Zastávka nad školou – 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 – 16:00 hodin.
Kontaktní telefon: 601576270, 728605840

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v březnu 2018 takto:
• Od čtvrtka 1. března 2018 do neděle 18. března 2018 bude v pondělí až čtvrtek
zavřeno, v pátek bude otevřeno od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00
hodin, v neděli bude zavřeno.
• Od pondělí 19. března 2018 bude otevřeno v pondělí až pátek od 9:00 do 16:00
hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
• Provozní doba o Velikonocích: od Velkého pátku 30. března 2018 do
Velikonočního pondělí 2. dubna 2018 bude zavřeno.
• Nastává jaro a nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů
– vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky,
brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem rostlin pro
vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• 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 kůru, mulčovací kůru.
• Dále u nás zakoupíte zahradní náčiní, truhlíky, květináše, mísy, sezónní dekorace,
keramiku, svíčky atd.
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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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2018 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

24.+25.2.2018

MUDr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Magdalena Třesohlavá
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Dmitry Zaytsev
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Iva Závorová
Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Marie Zímová
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Iuliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22

311 533 384

3.+4.3.2018
10.+11.3.2018
17.+18.3.2018
24.+25.3.2018
30.+31.3.2018
1.+2.4.2018

S p o r t o v n í

601 371 200
311 621 497
727 386 818
311 533 447
311 583 140
311 513 313

i n f o r m a c e

Fotbalový tým
Tým VČS Tmaň po podzimní sezóně přezimoval na druhém místě své A skupině IV.
třídy, pouhé dva body za vedoucím týmem z Újezda, který startuje pod hlavičkou B
týmu, přestože se jedná o tým A, který v loňském roce sestoupil z III. třídy. (regule
soutěže mu tuto možnost nezakazují, protože ve druhé skupině IV. třídy startuje
jeho rezervní tým, pod označením A tým). Důvodem této záměny je snaha Újezdu
dostat se z naší skupiny co nejdříve zpět do III. třídy.
Tým zaznamenal v sezóně tři prohry, v Srbsku 3:5 a v Zadní Třebani 0:2 a v
klíčovém domácím zápase s výše jmenovaným Újezdem 2:3. První prohru v Srbsku
lze hodnotit jako naprosto zbytečnou, která přišla především podceněním soupeře a
neadaptací na jejich tvrdou agresivní hru, které bohužel bez zájmu přihlížel i rozhodčí
Špivák. Prohra v Zadní Třebáni byla důsledkem velkého množství absentujících
hráčů, ať již z důvodu zranění či pracovních povinností. Tým tak přijel k utkání pouze
s dvanácti hráči, včetně zraněného Zikmunda a na výpomoc povolaného veterána
Tlacha. Celý zápas se tak odehrával na naší polovině, ale nebýt hrubé chyby
brankáře Šlégra v závěru utkání, byl zisk bodu relativně blízko. V posledním kole se
tým setkal v přímém souboji o první příčku na domácím hřišti s Újezdem a nutno
konstatovat, že soupeř byl jednoduše lepší a především efektivnější. Konečný
výsledek byl i ovlivněn zraněním našeho brankáře Překlasy a velkému množství
nevyužitých šancí.
Vítězných zápasů sehrálo mužstvo devět a za zmínku stojí především výhra v
Chodouni 4:0 a následný zápas doma se Zdicemi 2:0, ve kterých tým předvedl své
nejlepší výkony v sezóně. Pro diváky byl pohledný i zápas s Chrustenicemi, ve
kterém soupeř, který ještě loni účinkoval ve III. třídě, od nás obdržel devět branek.
Nejlepším střelcem podzimní části soutěže se stal Michael Kincl s 12 vstřelenými
brankami, zdatně mu sekundovali Lukáš Fiala s osmi góly a Pepa Rys se šesti
vstřelenými brankami a Radek Haas s pěti góly.
Jarní sezónu zahájil tým oficiálně začátkem února přípravou v tělocvičně. Do přípravy
se již nezapojili starší a dlouhodobě se zraněním laborující hráči Petr Malík a Ondřej

15

Svoboda, otazník nad jarní sezónou visí ze zdravotních důvodů i nad Honzou
Foltýnem a Honzou Zikmundem.
Z tohoto důvodu se nyní jako aktuální problém jeví posílení týmu o dva až tři hráče.
Jedním z nich by mohl být návrat Martina Smíška, dále jsou v jednání 2-3 hráči z
okolí.
Začátkem března plánuje mužstvo zimní soustředění na Šumavě, kde ho čekají
náročné tréninkové dávky v členitém terénu šumavských hor. Soustředění by mělo
být zakončeno přípravným zápasem proti místnímu týmu ze Kdyně.
První mistrovské utkání odehraje mužstvo TJ VČS Tmaň 24. 3. 2018 od 12:00
hodin v domácím prostředí proti týmu z Litně.
•

•

•

•

•

•

•

•

Výsledky IV. A třídy – ročník 2017 / 2018 – zápasy hrané na podzim 2017
1. kolo – neděle 27. srpna 2017 – 17:00 hodin – Liteň – Tmaň 1:4 (1:3), branky:
13. Haas Radek, 26. Fišer Ladislav, 43. Hora Martin, 79. Haas Radek, rozhodčí
zápasu Králík Petr, 30 diváků. Další zápasy 1. kola: Újezd B – Vižina 5:3,
Chyňava B – Zadní Třebaň 1:4, Srbsko – Chrustenice 3:2, Vysoký Újezd – Tetín
B 7:0, Zdejcina – Zdice B 2:2.
2. kolo – sobota 2. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chyňava B 5:1 (3:1),
branky: 28. Fiala Miroslav, 38. Kincl Michael, 47. Haas Radek, 65. Kincl Michael,
89. Rys Josef, rozhodčí zápasu Vodička Ladislav, žlutá karta: 62. Halák Roman,
50 diváků.
Další zápasy 2. kola: Vižina – Liteň 10:0, Zadní Třebaň – Srbsko 5:1, Chodouň –
Újezd B 3:2, Zdejcina – Vysoký Újezd 0:5, Tetín B – Chrustenice 1:2.
3. kolo – neděle 10. září 2017 – 17:00 hodin – Srbsko – Tmaň 5:3 (3:1), branky:
26. Kincl Michael, 51. Rys Josef, 77. Foltýn Jan, rozhodčí zápasu Špivák Radek,
30 diváků.
Další zápasy 3. kola: Chrustenice – Zadní Třebaň 0:5, Újezd B – Zdice B 1:1,
Liteň – Chodouň 2:5, Chyňava B – Vižina 2:2, Zdejcina – Tetín B 1:3.
4. kolo – sobota 16. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1),
branky: 5. Kincl Michael, 33. Překlasa David, 35. Haas Radek, 40. Haas Radek,
52. Fišer Ladislav, 57. Překlasa David, 68. Hora Martin, 72 Fišer Ladislav, 81.
Kincl Michael, rozhodčí zápasu Sekerka Pavel, 50 diváků.
Další zápasy 4. kola: Vižina – Srbsko 0:0, Chodouň – Chyňava B 4:3, Zdice B –
Liteň 5:0, Vysoký Újezd – Újezd B 3:3, Tetín B – Zadní Třebaň 1:6.
5. kolo – sobota 23. září 2017 – 16:30 hodin – Zadní Třebaň – Tmaň 2:0 (0:0),
žlutá karta: 40. Tlach Zdeněk, 65. Rys Josef, 85. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu
Chvátal Vladimír, 60 diváků.
Další zápasy 5. kola: Újezd B – Zdejcina 2:1, Chrustenice – Vižina 0:5, Liteň –
Vysoký Újezd 1:8, Chyňava B – Zdice B 5:3, Srbsko – Chodouň 5:2.
6. kolo – neděle 1. října 2017 – 16:00 hodin – Tetín B – Tmaň 1:3 (0:2), branky:
30. Kincl Michael, 42. Fiala Lukáš, 87. Kincl Michael, žlutá karta: 82. Nový
Stanislav, 86. Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Červenka Martin, 50 diváků.
Další zápasy 6. kola: Vižina – Zadní Třebaň 0:1, Zdice B – Srbsko 6:1, Chodouň –
Chrustenice 8:1, Vysoký Újezd – Chyňava B 2:2, Zdejcina – Liteň 6:2.
7. kolo – sobota 7. října 2017 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina 2:0 (2:0), branky: 20.
Kroka Patrik, 25. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 40 diváků.
Další zápasy 7. kola: Chrustenice – Zdice B 1:3, Zadní Třebaň – Chodouň 5:0,
Újezd B – Tetín B 6:0, Chyňava B – Zdejcina 2:3, Srbsko – Vysoký Újezd 5:1.
8. kolo – neděle 15. října 2017 – 10:15 hodin – Chodouň – Tmaň 0:4 (0:2),
branky: 33. Kincl Michael, 41. Rys Josef, 59. Fiala Lukáš, 81. Fiala Miroslav,
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rozhodčí zápasu Červenka Martin, delegát Gall Jiří, žlutá karta: 83. Nový
Stanislav, 50 diváků.
Další zápasy 8. kola: Zdice B – Zadní Třebaň 3:2, Újezd B – Liteň 8:0, Vysoký
Újezd – Chrustenice 3:3, Zdejcina – Srbsko 3:1, Tetín B – Vižina 0:3.
9. kolo – sobota 21. října 2017 – 12:30 hodin – Tmaň – Zdice B 2:0 (0:0), branky:
50. Rys Josef, 70. Kincl Michael, rozhodčí zápasu Špivák Radek, žlutá karta: 17.,
77. Fišer Ladislav, 26. Kincl Michael, červená karta: 77. Fišer Ladislav, 50 diváků.
Další zápasy 9. kola: Vižina – Chodouň 3:1, Chrustenice – Zdejcina 2:2, Zadní
Třebaň – Vysoký Újezd 0:2, Liteň – Tetín B 4:4, Chyňava B – Újezd B 0:4.
10. kolo – sobota 25. listopadu 2017 – 13:00 hodin – Vysoký Újezd – Tmaň 1:3
(0:3), branky: 2. Rys Josef, 17. Fiala Lukáš, 28. Fiala Lukáš, žlutá karta: 34. Halák
Roman, rozhodčí zápasu Sekerka Pavel, 50 diváků.
Další zápasy 10. kola: Zdice B – Vižina 0:0, Újezd B – Srbsko 6:0, Liteň –
Chyňava B 1:3, Zdejcina – Zadní Třebaň 0:1, Tetín B – Chodouň 0:7.
11. kolo – sobota 4. listopadu 2017 – 11:00 hodin – Tmaň – Zdejcina 7:1 (0:1),
branky: 31. Kroka Patrik – vlastní, 53. Rys Josef, 55. Kincl Michael, 58. Hrubý
Lukáš – pokutový kop, 59. Fiala Lukáš, 61. Kincl Michael, 64. Fiala Lukáš, 76.
Fiala Lukáš; žlutá karta: 73. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu: Krupa Jiří, 50 diváků.
Další zápasy 11. kola: Vižina – Vysoký Újezd 2:1, Chrustenice – Újezd B 0:8,
Chodouň – Zdice B 2:3, Chyňava B – Tetín B 2:1, Srbsko – Liteň 7:2.
12. kolo – sobota 11. listopadu 2017 – Tmaň volno. Další zápasy 12. kola: Újezd
B – Zadní Třebaň 2:1, Liteň – Chrustenice 2:1, Chyňava B – Srbsko 1:1, Tetín B –
Zdice B 1:5, Vysoký Újezd – Chodouň 4:1, Zdejcina – Vižina 1:2.
13. kolo – sobota 18. listopadu 2017 – Tmaň – Újezd B 2:3 (1:2), branky: 12. Kincl
Michael, 55. Foltýn Jan, žlutá karta: 60. Foltýn Jan, rozhodčí zápasu Červenka
Martin, 70 diváků.
Další zápasy 13. kola: Chrustenice – Chyňava B 1:4, Zadní Třebaň – Liteň 4:1,
Zdice B – Vysoký Újezd 1:2, Chodouň – Zdejcina 8:2, Srbsko – Tetín B 1:4.
Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017
Tabulka po skončení podzimní části ročníku 2017 / 2018 na podzim 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Újezd B
VČS Tmaň
Zadní Třebaň
Vysoký Újezd
Vižina
Zdice B
Chodouň
Srbsko
Chyňava B
Zdejcina
Tetín B
Chrustenice
Liteň

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
9
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1

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

1
3
3
3
3
3
6
5
5
7
9
9
10

50:14
44:17
36:11
39:21
30:13
32:19
41:34
30:35
26:31
22:37
16:47
15:53
16:45

29
27
27
21
21
21
18
17
15
11
7
5
4

Tabulka IV. třídy – ročník 2017 / 2018 – podzim 2017 – zápasy doma
1.
2.
3.

Újezd B
VČS Tmaň
Srbsko

7
6
6

6
5
5

17

1
0
0

0
1
1

30:6
27:7
26:14

19
15
15

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

Zadní Třebaň
Chodouň
Vižina
Zdice B
Vysoký Újezd
Chyňava B
Zdejcina
Liteň
Chrustenice
Tetín B

5
6
5
5
6
7
7
6
6
6

4
4
3
3
2
2
2
1
0
0

0
0
1
1
3
2
1
1
1
0

1
2
1
1
1
3
4
4
5
6

16:4
25:15
15:3
15:5
20:12
13:18
13:16
11:25
4:27
4:26

12
12
10
10
9
8
7
4
1
0

Tabulka IV. třídy – ročník 2017 / 2018 – podzim 2017 – zápasy venku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

•
•
•
•
•
•
•
•

Zadní Třebaň
Vysoký Újezd
VČS Tmaň
Vižina
Zdice B
Újezd B
Chyňava B
Tetín B
Chodouň
Zdejcina
Chrustenice
Srbsko
Liteň

7
6
6
7
7
5
5
6
6
5
6
6
6

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

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

2
2
2
2
2
1
2
3
4
3
4
4
6

20:7
19:9
17:10
15:10
17:14
20:8
13:13
12:21
16:19
9:21
11:26
4:21
5:40

15
12
12
11
11
10
7
7
6
4
4
2
0

Co nás čeká na jaře … začínáme doma s Litní
14. kolo – sobota 24. března 2018 v 12:00 hodin – VČS Tmaň – Liteň. Další
zápasy 14. kola: Vižina – Újezd B, Zadní Třebaň – Chyňava B, Chrustenice –
Srbsko, Zdice B – Zdejcina, Tetín B – Vysoký Újezd.
15. kolo – neděle 1. dubna 2018 v 15:00 hodin – Chyňava B – VČS Tmaň. Další
zápasy 15. kola: Újezd B – Chodouň, Chrustenice – Tetín B, Srbsko – Zadní
Třebaň, Liteň – Vižina, Vysoký Újezd – Zdejcina.
16. kolo – sobota 7. dubna 2018 v 13:30 hodin – VČS Tmaň – Srbsko. Další
zápasy 16. kola: Vižina – Chyňava B, Zadní Třebaň – Chrustenice, Zdice B –
Újezd B, Chodouň – Liteň, Tetín B – Zdejcina.
17. kolo – sobota 14. dubna 2018 v 16:30 hodin – Chrustenice – VČS Tmaň.
Další zápasy 17. kola: Zadní Třebaň – Tetín B, Újezd B – Vysoký Újezd, Srbsko –
Vižina, Chyňava B – Chodouň, Liteň – Zdice B.
18. kolo – sobota 21. dubna 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Zadní Třebaň.
Další zápasy 18. kola: Vižina – Chrustenice, Zdice B – Chyňava B, Chodouň –
Srbsko, Zdejcina – Újezd B, Vysoký Újezd – Liteň.
19. kolo – sobota 28. dubna 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B. Další
zápasy 19. kola: Zadní Třebaň – Vižina, Chrustenice – Chodouň, Srbsko – Zdice
B, Chyňava B – Vysoký Újezd, Liteň – Zdejcina.
20. kolo – sobota 5. května 2018 v 14:00 hodin – Vižina – VČS Tmaň. Další
zápasy 20. kola: Zdice B – Chrustenice, Chodouň – Zadní Třebaň, Tetín B –
Újezd B, Zdejcina – Chyňava B, Vysoký Újezd - Srbsko.
21. kolo – sobota 12. května 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chodouň. Další
zápasy 21. kola: Vižina – Tetín B, Zadní Třebaň – Zdice B, Chrustenice – Vysoký
Újezd, Srbsko – Zdejcina, Liteň – Újezd B.
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22. kolo – sobota 19. května 2018 v 17:00 hodin – Zdice B – VČS Tmaň. Další
zápasy 22. kola: Újezd B – Chyňava B, Chodouň – Vižina, Zdejcina –
Chrustenice, Vysoký Újezd – Zadní Třebaň, Tetín B – Liteň.
23. kolo – sobota 26. května 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň j- Vysoký Újezd.
Další zápasy 23. kola: Vižina – Zdice B, Zadní Třebaň – Zdejcina, Chodouň –
Tetín B, Srbsko – Újezd B, Chyňava B – Liteň.
24. kolo – neděle 3. června 2018 v 17:00 hodin – Zdejcina – VČS Tmaň. Další
zápasy 24. kola: Újezd B – Chrustenice, Zdice B – Chodouň, Vysoký Újezd –
Vižina. Tetín B – Chyňava B, Liteň – Srbsko.
25. kolo – sobota 9. června 2018 – VČS Tmaň – volný termín. Další zápasy 25.
kola: Vižina – Zdejcina, Zadní Třebaň – Újezd B, Chrustenice – Liteň, Zdice B –
Tetín B, Chodouň – Vysoký Újezd, Srbsko – Chyňava B.
26. kolo – sobota 16. června 2018 v 17:00 hodin – Újezd B – VČS Tmaň. Další
zápasy 26. kola: Zdejcina – Chodouň, Vysoký Újezd – Zdice B, Tetín B – Srbsko,
Chyňava B – Chrustenice, Liteň – Zadní Třebaň.

Turnaj Starých gard +35 ve Všeradicích
V neděli dne 28. ledna 2018 se uskutečnil ve Všeradicích za účasti Gard Tmaně,
Forte Beroun, Hluboše, Loděnic a Všeradic turnaj, jehož pořadatelem byla TJ VČS
Tmaň.
Výsledky zápasů Staré gardy Tmaň:
1. Hudlice – SG Tmaň 4:1 – zápas dlouhou bez branek, měli jsme více střel, ale
Vítek Sklenář se překonával, soupeř šel do vedení střelou přes 3 hráče, snaha o
vyrovnání byla střelecky planá a pak již soupeř trestal.
2. Forte – SG Tmaň 5:2 - po vyrovnání na 3:3 jsme se snažili zápas rozhodnout, ale
soupeř nás vytrestal a vstřelil 2 branky.
3. SG Tmaň – Hluboš 1:3 – neproměňování šancí, nic víc, hra dobrá, ale vstřelit gól
byl problém.
4. SG Tmaň – Všeradice 2:5 – opět snaha rozhodnout zápas, útočil celý tým a tři
góly jsme inkasovali po vyšachování obrany.
5. Tmaň – Loděnice 1:4 – vítěz turnaje kontroloval hru, přesto – i bez dvou hráčů
jsme se dostali do slibných šancí. Ale v celém turnaji jsme se nepotkali s přesným
zakončením.
Výsledky zbývajících zápasů:
Všeradice – Forte 3:1, Hluboš – Loděnice 2:1, Loděnice – Všeradice 7:2, Hudlice –
Hluboš 4:3, Loděnice – Forte 4:1, Všeradice – Hudlice 2:3, Forte – Hluboš 2:5,
Hudlice – Loděnice 0:4, Hudlice – Forte 4:2, Všeradice – Hluboš 2:2.
Konečná tabulka turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

Garda AFK Loděnice
Garda Hudlice
Garda Hluboš
Garda Všeradice
Garda Forte Beroun
Garda Tmaň

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
1
1
0
0

1
1
1
2
4
5

20:6
15:12
15:10
14:15
11:19
9:19

12
12
10
7
3
0

Garda Tmaň hrála ve složení: Tlach Zdeněk, Malík Slávek, Jiří Pelikán, Láďa
Fišer, Jan Zikmund, Vítek, v bráně Jan Šlégr
Loděnice hrály stabilně, jedno drobné zaváhání, prohra o gól, ale konkurenta na
první místo smetly. Hluboš zaváhala v posledním zápase remízou a klesla na třetí
místo.
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Hráči tmaňské Gardy vyprodukovali nejvíce střel, ale tyče, břevno a nepřesnost
hrály proti nám. Dokonce jsme ve dvou čistých šancích ohrozili stabilitu střechy za
bránou! Ale bojovalo se každý zápas!
Turnaj naprosto s přehledem v duchu fair play řídil rozhodčí Michal Palek.

Rekonstrukce fotbalového areálu
Zásadní a důležitou informací, kterou nelze opomenout, je skutečnost, že po dohodě
se zástupci obce, bude v měsíci březnu zahájena rekonstrukce fotbalového areálu.
Hlavní částí této rekonstrukce bude především výstavba nové budovy, která bude
umístěna, za budovou původní a bude přímo navazovat na stávající objekt, kde jsou
toalety. Zde by měla v řadě vyrůst nejen nová místnost pro rozhodčí, ale především
nová kantýna a klubovna týmu, která by měla v budoucnu sloužit nejen fotbalistům,
ale i ostatním zájmovým spolkům v obci. Z původní kantýny bude vybudována kabina
pro naši mládež, která bude k dispozici škole a dětem, které budou svůj volný čas
trávit v areálu TJ. Vedení fotbalového oddílu by v této souvislosti rádo zahájilo
s příchodem jara „sportovní kroužek míčových her“ pro zdejší mládež. Samotná
rekonstrukce areálu, byla po debatě mezi vedením TJ a zástupci obce zvolena
formou výstavby svépomocí oproti původně zamýšlené výstavbě komerční. Svou roli
při tom sehrála nejen finanční stránka tohoto projektu, ale i skutečnost, že bývalo
nedílnou tradicí v obcích, že na podobných akcích se podílela široká veřejnost, která
tímto způsobem společnými silami budovala nejen něco sama pro sebe a své blízké,
ale také tím vytvářela vyšší pospolitost a soudržnost mezi občany samotnými.
Budeme rádi, když si i vy najdete čas, přijít v rámci této výstavby svépomocí, mezi
nás a přiložíte ruku k dílu.
Maškarní bál sportovců
Po loňském, pozitivním ohlasu, na „nultý“ zkušební ročník Maškarního bálu
sportovců, jímž se fotbalisté pokusili obnovit tuto historicky tradiční kulturní akci,
plánuje TJ uspořádat oficiální I. ročník maškarního bálu sportovců. Akce se
uskuteční v sobotu 21. dubna 2018, a jelikož ji celou pořádají především fotbalisté,
celá se letos ponese v duchu fotbalového giganta FC Barcelona. Hráči
v pořadatelských funkcích se zde prvně představí v nových dresech, replikách FC
Barcelony z roku 2015, které korespondují s našimi klubovými barvami (červenožlutá). V tombole se krom jiného můžete již nyní těšit na velké množství cen s motivy
FC Barcelona (dorty, ručníky, míče, hodinky atd.). Součástí večera bude nejen stejně
jako loni soutěž o nejlepší „maškarní převlek“, ale také dražba dresů FC Barcelona a
VČS Tmaň a především dražba originální, celosvětově neprodejné lednice FC
Barcelona, které byly v limitované edici vyráběny firmou BEKO na zakázku, přímo
právě na slavný stadión Nou Camp v Barceloně. Tímto také firmě BEKO za tento
netradiční a jistě velmi cenný sponzorský dar děkujeme.
Již nyní bychom proto rádi všechny občany na tuto akci co nejsrdečněji pozvali a
budeme se těšit na jejich účast i na společně prožitý, krásný večer…
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