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Obec Tmaň ve spolupráci se ZŠ a MŠ Tmaň
srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče
z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

DĚTSKÝ INDIÁNSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat v

neděli 8. dubna 2018 od 15:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Vstupné dobrovolné.

Tělovýchovná jednota VČS Tmaň z.s.
co nejsrdečněji zve
veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

MAŠKARNÍ BÁL SPORTOVCŮ,
který se letos ponese v duchu fotbalového giganta FC Barcelona
a koná se v sobotu 21. dubna 2018 od 20:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina BOSS BAND V.H.
Vyhlášený koktejlový bar. Vstupné 100,- Kč.
Hráči v pořadatelských funkcích se zde prvně představí v nových dresech, replikách FC
Barcelony z roku 2015, které korespondují s našimi klubovými barvami (červeno-žlutá).
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.
Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly v Kulturním domě v pátek
20. dubna 2018 (16:00 – 18:00 hodin) a v sobotu 21. dubna 2018 (9:00 – 12:00 hodin).
Záleží jenom na vás, zda přijdete v soutěžním maškarním kostýmu
Nebo v klasickém společenském oblečení.
Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za jejich finanční příspěvky a věcné dary do tomboly
a těšíme se na společně strávený příjemný večer.
Na hojnou návštěvu všech, kteří se dobře baví, se těší fotbalisté TJ VČS Tmaň!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce věnované tmaňskému zámečku
V měsíci březnu se v naší obci konala dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce. To první –
konané v pondělí 5. března 2018 – bylo monotematicky zaměřeno na problematiku zámku ve
Tmani. O dva týdny později – v pondělí 19. března 2018 – se konalo druhé veřejné zasedání
zastupitelstva obce, jehož program byl zaměřen na všeobecné otázky života v naší obci, jak
je to obvyklé. Materiály z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce budou v květnovém
vydání OBZORU.
V tomto vydání OBZORU zaměříme pozornost k prvnímu výše jmenovanému veřejnému
zasedání zastupitelstva obce, které mělo jediný bod programu – tmaňský zámek. Všem nám,
kteří bydlíme ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách není lhostejný
osud stavby tvořící přirozenou dominantu západní části obce, na kterou jsme právem hrdí,
ale která před našima očima chátrá. Nejedná se o problém z poslední doby – počátek
úpadku začal roku 1939 okupací Československé republiky Němci, která zastihla poslední
majitelku tmaňského panství Annu Nolčovou ve Francii a veškerý majetek tmaňského
velkostatku včetně zámku přechází do správy německých úřadů. v roce 1939. Od
osvobození v květnu 1945 se střídali majitelé zámku a tento stav trvá do dnešní doby. Když
už se někdy zdálo, že by snad mohlo být se zámkem lépe, došly jeho majitelům peníze,
zahájené stavební práce byly přerušeny a přišel nový majitel, který měl na začátku stejně
jako jeho předchůdci hodně plánů, které se však nikomu nepodařilo zatím dotáhnout
k úspěšnému konci. A všichni, kdo ve Tmani žijí, se musí již téměř osmdesát let dívat na to,
jak se majitelé k areálu zámku chovají doslova macešsky a jeho stav je den ze dne horší.
Jednání s majiteli objektu vedla všechna obecní zastupitelstva – bez ohledu, zda zde byl
místní národní výbor nebo obecní úřad. Současnému obecnímu zastupitelstvu rovněž není
osud zámku lhostejný a začalo dělat konkrétní kroky, jejichž vyvrcholením bylo svolání výše
zmiňovaného veřejného zasedání zastupitelstva obce na 5. března 2018, na kterém měla
přítomná veřejnost možnost vyslechnout si odbornou zprávu o stavu areálu zámku ve Tmani
a o způsobech jeho řešení. Důkazem, že se veřejnost naší obce o tuto problematiku zajímá,
byl i několikanásobně vyšší počet přítomných občanů, než je ve Tmani na podobných akcích
zvykem.
Na následujících stránkách jsou tři základní materiály k této problematice – nejprve si
připomeneme historii tmaňského zámku, následovat bude zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce z 5. března 2018 a jako třetí to bude usnesení z tohoto jednání.
Tmaňský zámeček1
V písemných pramenech je Tmaň – nehledíme-li na nejisté kronikářské údaje vztahující se
k desátému století – doložena teprve ve třetí čtvrtině XIV. století. Ves Tmaň se skládala ze
dvou částí. Část východní s kostelem sv. Jiří patřívala sakristiánům kostela pražského. Na
západní části, kde byly tvrz a dvorce, seděli vladykové – v roce 1380 Albert, v letech 1391 –
1395 Markvart, ale i klášter Břevnovský měl tu své platy.
Jan Koberec ze Tmaně, lovčí krále Václava IV., obdržel v roce 1395 odúmrť po Svachně,
dceři Markvartově a roku 1413 vyprosil si odúmrť v Tmani, která spadla na krále po smrti
Mikuláše z Kokotova.
Roku 1314 připomíná se Dobeš ze Tmaně. Avšak žil tehdy i Bohuněk z Tmaně a Čeněk
z Tmaně, který zemřel před rokem 1416. Vdova po něm Markéta vdala svou dceru Bětku za
Mikuláše z Chotče a věnovala jim roku 1418 plat 10 kop na dvou dvorech ve Tmani. Avšak
Markéta dosáhla takového věku, že dědictví užila teprve Markéta, dcera Mikuláše roku 1454.
V tu dobu, roku 1422, se také připomíná Buzek ze Tmaně, jako bojovník na straně katolické
a bojovník či služebník hradu Karlštejna, později jako držitel dvora v Hudlicích v letech 1425
– 1432. Avšak Jan ze Tmaně stál roku 1450 při straně pod obojí. Bohuslav ze Tmaně
v letech 1437 – 1457 držel Řevnici a Radotín a stal se předkem těch, kteří se psali
Dobrskými ze Tmaně a nosili na štítě znamení střely.
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Oldřich Karel ze Svárova, který již roku 1532 na Tmani seděl, zapsal roku 1540 Václavovi a
Karlu, strýcům svým, Tmaň tvrz, dvůr a ves, Málkov ves celou. Tito však sotva že se stali
majiteli, brzy potom prodali Tmaň Lidmile z Řehnic, vdově po Oldřichovi. Dědicem Lidmiliným
stal se její syn z prvního manželství jménem Jan Myška ze Žlutic, od něhož koupil statek
roku 1543 Václav z Nehvizdek.
Ten zemřel roku 1554, zvětšiv své zboží přikoupením mnohých vesnic v okolí. Podle jeho
posledního pořízení stal se Havel Trmal z Toužic pánem zboží, vyplatil peníze odkázané
různým osobám, po čemž také na Tmani své manželce Kateřině z Rohatec 250 kop věnoval.
Když roku 1578 jeho syn Bohuslav dosáhl let, oddělil jej Havel od sebe a bratří jeho a dal mu
podíl 3.500 kop míšeňských, řetěz zlatý za 100 dukátů, který mu Jan Trmal, jeho strýc,
odkázal spolu s koněm za 50 kop míšeňských. Po smrti Havlově roku 1581 dědila druhá jeho
manželka Johanka z Mitrovic ves Hlážovice a dvorcem novým v Chlastině, ale na Tmaň se
uvázal druhorozený syn Václav, napřed jako hospodář, později však jako pán, když roku
1590 díly mladších bratří vykoupil.
Tím však vzal Václav na sebe tolik břemen, že statek po jeho smrti sirotkům udržet nemohl.
Ujala se jej tedy roku 1592 vdova Anna Trmalová z Losu. Tato paní upsala Tmaň roku 1608
svému synu Zdeňku Trmalovi z Toužic, který na něm Anně z Lažan, manželce své, věnoval.
Zemřel roku 1619 při veřejné výpravě krajské proti lidu císařskému při městě Sedlčanech,
zůstaviv své jmění synu Václavovi.
V roce 1622 byl majetek rodině Trmalů z Toužic konfiskován a statek zabrán pro aktivní
účast na protihabsburském odboji. Byl odsouzen konfiskační komisí jako rebel a byla mu
zabrána tvrz a ves, dvůr poplužní Tmaň a ves, dvůr poplužní Lounín s vinicí, ves Málkov s 27
poddanými, s devíti potahy, osmnácti chalupníky, třinácti lesy, dvanácti lány polí, devíti
rybníky, nálesí pod kostelem. Statek i se svršky odhadnutý na 24 tisíc 49 kop míšeňských.
Podobně jako v dobách dřívějších, přecházel tmaňský zámeček se statkem i v době
pobělohorské až do devatenáctého století z jedněch rukou do druhých. Roku 1623 bylo
tmaňské panství prodáno Janu Menclovi z Kolsdorfu, radovi nad apelacemi na hradě
Pražském za 25.200 rýnských míšeňských. Jeho syn Ferdinand Mencelius (zemřel roku
1649), odkázal Tmaň klášteru augustiánů u sv. Tomáše a klášteru kapucínů v Brně. Od nich
však byl prodán, neboť byl „nanejvýše zpustošen“ ještě téhož roku Ferdinandu Greifenfelsovi
z Pilsenburka. Ten zemřel roku 1656 a statek spravovala vdova Anna Kateřina, rozená
Broumárka. Dalším majitelem tmaňského panství byl František Schindler, od něhož kopil
Tmaň 2. 1. 1755 Bedřich hrabě Desfours z Montz dne 9. 2. 1802 za 150.000. Antonín
Zarababa s manželkou Dorotou zakoupil panství dne 24. 11. 1810 za 285.000. Roku 1824
byla spojena Tmaň se statkem Suchomastským a držitelem panství se stal A. C. Mudroch,
doktor práv. Od něho koupil panství Tmaň dne 5. 4. 1862 za 315.000 a 150 dukátů František
Noltsch. Tento zemřel ve věku 63 let 18. 12. 1888, jeho manželka Anna, rozená Marešová,
dne 3. 2. 1894 ve věku 61 let.
Z několika dětí, které měli, zůstali na živu čtyři synové: Rudolf, František, Eduard a Bedřich.
Rudolf Noltsch spravoval velkostatek až do 31. 8. 1908, kdy zemřel ve věku 53 roků. V září
1909 ujal se vedení velkostatku ve Tmani František Noltsch, ale o Vánocích téhož roku byl
raněn mrtvicí a zemřel. Eduard Noltsch zemřel ve věku 49 roků dne 31. 8. 1906 v Praze. Byl
výstřední povahy a poslední roky svého života prožíval v tmaňském zámečku a parku. Jako
jediný z bratrů zanechal po sobě dědice, a to dceru Annu. Její matkou nebyl nikdo jiný, než
Ema Noltschová, rozená Kováříková, u níž byl v letech 1908 – 1912 na Tmani častým
hostem malíř Mikoláš Aleš. Později se provdala za známého pražského lékárníka Adama.
Dědicem velkostatku byla jmenována Anna Noltschová, dcera po zemřelém Eduardu
Noltschovi a Emmy rozené Kováříkové. Čtvrtý díl všech požitků do své smrti užívala vdova
po zemřelém Františku Noltschovi paní Ema Noltschová, rozená Goldschmidtová.
Velkostatek Tmaň s dvorem ve Slavíkách byl nejprve pronajat za 40.000 K firmě „Seligmann
Elbogen“, majiteli cukrovaru v Berouně, později mnoha dalším nájemcům. Majitelka si
ponechávala k občasnému užívání pouze zámeček s přilehlým parkem. Byla také patronkou
církevního majetku v obci, ale dle dochované farní korespondence, nerada však na údržbu
těchto objektů přispívala.
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Počátek roku 1939 a okupace Československé republiky Němci zastihla poslední majitelku
tmaňského panství ve Francii. Veškerý majetek tmaňského velkostatku přechází do správy
německých úřadů. Nacisty dosažený správce obývá zámeček a ještě než končí válka, stačí
odeslat všechny cennější věci do Německa. Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou dalo
základy k vybudování socialistického státu se socialistickým hospodářstvím. Ještě jednou a
naposledy přijíždí poslední majitelka tmaňského zámečku a velkostatku Anna Noltschová
v roce 1946 do Tmaně. Snad vzpomínky na krásné chvíle bezstarostného dětství v parku a
zámečku, prožité ve společnosti své matky Emy Noltschové, ji přivádějí do Tmaně. Sama cítí
a poznává, že politický a hospodářský vývoj v naší vlasti nedává naději na trvalé udržení
jejího majetku. Návštěva zde je proto krátká a definitivně odjíždí zpět do Francie.
V suterénu zámečku je nepochybně doloženo gotické zdivo obranného charakteru. Zámeček
byl zřejmě postaven na místě původní gotické vladyčí tvrze, která zaujímala severní polovinu
dnešního půdorysu objektu. Základy zřejmě dokládají, že v severovýchodním rohu tvrze byla
umístěna gotická obranná věž.
Někdy v 16. století byla původní tvrz přebudována na renesanční zámeček, přičemž byla
alespoň částečně převzata původní gotická stavba, k níž byla přistavěna na jižní straně dvě
severojižní křídla spojená jižní vstupní fortnou. Později byl zámeček několikrát nepodstatně
upraven, jediná významnější změna byla provedena v baroku, kdy byl zastřešen barokní
střechou a doplněn barokní věžičkou.
Jednopatrová budova zámečku tvoří architektonicky uzavřený celek. Zámeček je řešen jako
lichoběžník s malým atriem. Má jednoduchou jednopatrovou renesanční fasádu s prostým
renesančním portálem. Barokní střecha je v jižním průčelí přerušena jednopodlažní
věžičkou, která tvoří dominantu objektu. Prostor vstupního podjezdu je vytvořen třemi
dvojicemi jednoduchých renesančních pilířů obdélníkového průřezu, dvojice mají společnou
patku. Z atria vede kamenné renesanční schodiště do prvního patra, kde je i renesanční
ostění dveří, jimiž se vstupuje do obytných místností.
Památková hodnota zámečku spočívá především v gotickém zdivu a některých
renesančních stavebních pracích, přičemž celková architektonická hodnota nepřesahuje
průměr. Zámeček dokládá stavební styl, který byl dostupný nižším feudálům, kteří nikdy
nenabyli značnějšího majetku. Kulturně historický význam tmaňského zámečku je tedy
zřejmá. V přízemí zámku byla velice jednoduchá klenutá místnost – zámecká kaple Panny
Marie Bolestné. Nad oltářem visel obraz Panny Marie Bolestné, po stranách oválné obrázky
sv. Augustina a sv. Antonína Paduánského. Součástí zámečku byl malý, ale velice vkusný a
vždy upravený park.
Po roce 1945 zůstal zámeček neobydlený. Stával se stále více přístupným a začala se
vytrácet zařízení a vybavení jednotlivých místností. Úplná likvidace nábytku a zařízení byla
dovršena legálním rozprodejem. Se smíšenými pocity se dnes díváme na seznamy
rozprodávaných věcí a jejich směšně nízké ceny. Místnosti zámečku zůstaly bez zařízení a
vybavení.
V padesátých letech, v době maximálního rozvíjení hutnického průmyslu, potřeboval národní
podnik Králodvorské železárny pro své zaměstnance a jejich rodiny ubytování. A tak
tmaňský zámeček dostal v těchto letech opět obyvatele. Byly to většinou mladé rodiny
s malými dětmi a jejich smích se rozléhal v prostranství zámeckého atria a okolního parku.
Také přilehlý park doznal podstatných změn. Snaha po sportovním vyžití přinesla též
negativní jev. Byly vykáceny letité a cizokrajné stromy, zničena kašna a postaveno přírodní
zimní kluziště v bezprostřední blízkosti druhé nejstarší památné budovy ve Tmani.
Časem se ukázalo bydlení rodin v zámečku jako nevyhovující. Závod započal pro své
zaměstnance novou bytovou výstavbu v Berouně a rodiny odcházely jedna za druhou.
Zámeček zůstal opět neobydlený. Celé desetiletí! A zámek chátral. Přilehlé zimní kluziště,
kde se i v létě scházely děti bez dozoru, k doslovné demolici jenom napomáhalo.
Památky se v naší zemi opravují v nebývalém rozsahu. Tmaňský zámeček měl být upraven
pro okresní archiv. Otálením zchátraly budovy tak, že bylo od umístění archivu upuštěno.
V roce 1970 převzal od národního podniku Léčiva objekt zámečku Památník národního
písemnictví na Strahově. V roce 1971 se započalo s opravami zámečku. Opravu provádí
Podbrdské stavební družstvo, projekt na opravu vypracoval Státní ústav pro rekonstrukci
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měst a objektů v Praze, ing. Lešetický a ing. Růžičková. Při příležitosti této generální opravy
byl do nové zámecké věžičky uložen pamětní spis Místního národního výboru ve Tmani a
Památníku národního písemnictví v Praze, dále výtisk Rudého práva, Svobody, Budovatele a
časopisu Glosy ze Strahova. Přiloženy byly také toho času platné mince: haléř, tříhaléř,
dvacetipětihaléř, padesátihaléř, koruna, tříkoruna a pětikoruna.
Zámeček měl být použit pro depositární účely dokumentačního oddělení Památníku
národního písemnictví, to znamená pro instalování části Karáskovy galerie, dále uskladnění
obrazů a grafik, interiérů pracoven významných českých spisovatelů – například Vítězslava
Nezvala, Jana Nerudy, Jakuba Demla, Friče apod. Dále se v objektu počítalo se studovnami,
inspekčními pokoji. V objektu měla být i stálá pracovní síla – správce depozitáře a objekt měl
být přístupný badatelům. V přízemí hodlal Památník národního písemnictví zřídit menší
přednáškovou síň, klubovny a místnosti pro příležitostné konání literárních konferencí apod.
Tyto místnosti měly sloužit po dohodě i kulturním potřebám obce, případně dalším kulturním
organizacím. Tehdejší místní národní výbor po dohodě s Památníkem národního písemnictví
počítal s tím, že by v jedné z místností byla zabudována stálá expozice, která by připomínala
pobyt Mikoláše Alše v tomto zámečku. Zřízení tohoto depozitáře mělo ve svých původních
záměrech znamenat pro Památník národního písemnictví podstatné zlepšení bezpečnosti
sbírek a zvýšení jejich ochrany. V konečné fázi oprav zámečku byl Památník národního
písemnictví ochoten převzít i zámecký park, který chtěl upravit do původní podoby a
zpřístupnit i našim občanům. Od dokončení realizace tohoto záměru však bylo odstoupeno.
Toto byl asi v poválečné historii nejlépe připravený záměr na využití tmaňského zámečku. Co
následovala v následujících letech je neustále v živé paměti naší veřejnosti a je jedním
z hlavních důvodů, které daly podnět k dnešnímu pokusu o hledání cesty k záchraně
památného objektu.
Zápis č. 2/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 5. března 2018 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 22:00 hod. Z celkového počtu 15
zastupitelů bylo zprvu přítomno 9 zastupitelů, později bylo přítomno 10 zastupitelů.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Zasedání se zúčastnilo 31
občanů obce.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Pavel Pavlásek ml. (starosta obce), Jan Plátěnka (místostarosta
obce), Antonín Kiml (místostarosta obce), Jiří Eschner, Martina Ježková, Mgr. Miroslava
Kepková, Mgr. Hana Laňová, Mgr. Pavel Pavlásek st., Jarmila Rysová, Josef Sakáč
Omluvení zastupitelé: Jaroslav Karmazín, Slavomír Malík, Petra Reková, Roman Sudík a
Zdeněk Vinš
Hosté: Ing. arch. Ivan Vavřík, Ing. arch. Richard Ott, Jaroslava Nedvědová
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce pan Mgr.
Pavel Pavlásek ml.
Schválení, popř. doplnění programu
Starosta obce Tmaň přivítal a představil hosty, dále seznámil přítomné s navrženým
programem.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Stav areálu zámku ve Tmani a možnosti jeho řešení.
4. Rozpočtové opatření č. 1.
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5. Diskuse.
6. Závěr a usnesení.
Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byly navrženy Mgr. Hana Laňová a Mgr. Miroslava Kepková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Jiří Eschner a Josef Sakáč.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Mgr. Hanu Laňovou a Mgr. Miroslavu
Kepkovou a ověřovateli zápisu Jiřího Eschnera a Josefa Sakáče.
K bodu 3.
Studie proveditelnosti – Ing. arch. Ivan Vavřík a Ing. arch. Richard Ott
SWOT analýza2
• silné stránky
o poloha v centru v rámci historické obce;
o velkorysost areálu;
o kvalitní historická stavba;
o hodnotný park v rámci zámeckého areálu;
o dochovalá stavební podstata;
o dostatek prostoru pro rozvoj (bydlení, kultura, řemesla, služby);
o rozmanitost zástavby (zámek, hospodářské budovy, sýpka, park, dvůr);
o dobrá dopravní dostupnost, možnost parkování;
o přehledné majetkové vztahy;
o areál je využíván částečně pro sport;
• slabé stránky
o zanedbaná údržba areálu;
o nevyužité budovy a prostory v areálu;
o narušený stavebně technický stav;
o areál přitahuje vandalismus;
o neošetřená zeleň;
o areál není sociálně ani majetkově kontrolován;
o sýpka je v dezolátním stavu;
• příležitosti
o zámek a sladovna – přirozené centrum Tmaně (Chaloupky);
o vytvoření potřebné občanské infrastruktury;
o možnosti kulturního a sociálního využití;
o rehabilitace areálu pro široké okolí a veřejnost;
o rehabilitace nejvýznamnější historické památky v obci na důstojnou úroveň;
o možnosti kulturního využití pro turistický ruch;
o zcelení areálu a jeho smysluplné využití;
o v hospodářských budovách možnost drobné výroby řemesla a skladování;
o sociální kontrola a údržba areálu (byt správce a další služební byty);
o pokud bude obec v tuto chvíli do areálu majetkově investovat, může posléze část
investic dostat zpět ve formě výhodné smlouvy s potenciálním soukromým
investorem;
o využití zámku ve prospěch obce a všech obyvatel Tmaně na rozdíl od využití
areálu zámku pouze pro apartmánové bydlení a bydlení v řadových domech;
o investice může být, díky památkové hodnotě dotována;
2

SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího
integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou
generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace. SWOT je zkratka z anglického originálu,
kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T
= Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a
hrozby z vnějšího prostředí organizace.
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•

hrozby
o nepřiměřený rozvoj (bydlení, nároky parkování) mohou vést k degradaci historické
hodnoty areálu a poškození původních historických konstrukcí;
o developerské projekty, které pouze exploatují areál zámku, za účelem rychlého
peněžního profitu bez širších souvislostí;
o nepřiměřený rozvoj může vést k zásadnímu nárůstu dopravy a poškození
charakterů dvora;
o nepřiměřený rozvoj může vést ke změně skladby a charakteru obyvatel a
zhoršení soužití obyvatel;
o pokud areál nebude dále udržován, dojde k další devastaci stavebních konstrukcí
a náklady na rehabilitaci budou mnohonásobně vyšší;
o neúdržba a nekontrola může vést ke kumulaci vandalismu;
o rozdrobení majetku a nemožnost pozitivních zásahů obce do vývoje kulturní
památky.

1. fáze – zastřešení a sanace
• sanace staveb a zajištění statické stability
• zabezpečení před povětrností, zatékáním a narušováním nosných konstrukcí
• lokální výměna konstrukcí krovů
• výměna a doplnění laťování
• střešní krytina
• zajištění před vstupem neoprávněných osob
• zpřístupnění objektů
• jednoduché provozy nevyžadující st. úpravy
• zpřístupněna část zámku pro účely informací, otevření areálu veřejnosti, otevření kaple
• návyk obyvatel na otevřenost areálu
• kontrola
• zisk z pronájmu budov na provoz areálu
Odborný odhad nákladů
Sanace a statické zajištění

7 600 000 Kč

Zastřešení objektů

4 300 000 Kč

2. fáze – rekonstrukce zámku
• vhodné funkční a dispoziční řešení
• nosné konstrukce jsou v dobrém stavu
• program pro potřeby obce
• bydlení seniorů
• veřejné služby a nájemní prostory v přízemí
• bydlení seniorů v patře
• veřejná vybavenost (spolková a komunitní činnost)
• nájemní prostory, expozice, turistické a informační centrum
• využití nádvoří
• bezbariérový přístup
Odborný odhad nákladů
Rekonstrukce zámku

45 100 000 Kč

3. fáze – hospodářské budovy
• po fázi skladování nalézt trvalé využití
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bydlení správce, startovací bydlení
služby (prodejna, ordinace, obchody)
nájemní prostory (kanceláře, sídlo spol.)
řemeslné dílny a drobná výroba
prostory pro sport (posilovna, fitness)
výukové prostory
restaurace, ubytování
Odborný odhad nákladů
Obytná budova - B

5 800 000 Kč

Obytná budova - C

6 600 000 Kč

Hospodářská budova - D

9 650 000 Kč

Hospodářská budova – E

11 550 000 Kč

Hospodářská budova – F

30 970 000 Kč

4. fáze – hospodářský dvůr, zámecká zahrada
• respektování historie, topografie
• obnova užitkové zahrady na původním místě (maminky s dětmi, důchodci, mládež,
venkovské aktivity)
• sedací terasy (kultura, představení)
• vodní prvek na místě stávající cisterny
• dětské hřiště, sportoviště, pétanque
• výsadba stromů (kvetoucí, ovocné, zbarvené)
• preference pěšího pohybu, cyklistů, koní
• nejmenší nutné parkování ve dvoře (15 stání)
• průchodnost areálu
• kontrola a bezpečí (uzavíratelnost na noc)
• dostupné povrchy a materiály
Odborný odhad nákladů

3 500 000 Kč

5. fáze – sýpka
• původní barokní sýpka
• budova je v nevyhovujícím stavu
• rekonstrukce na plné využití by byla finančně náročná
• doporučují budovu zastřešit, ponechat a zajistit obvodové zdivo
• vnitřní dřevěnou konstrukci, jež je velice porušená odstranit
• sýpku využít jako multifunkční zastřešený prostor, bez nároků na tepelně technické
zajištění (bez zateplení)
• multifunkční prostor – výstavy, koncerty, sezónní aktivity
• stávající duch stavby zůstane zachován
• minimalizace nákladů
Statická zpráva od Ing. Karla Mikeše, PH.D. přednesená Ing. arch. Ivanem Vavříkem a Ing.
arch. Richardem Ottem
Předmětem této zprávy je posouzení stavu objektů v areálu zámku Tmaň. Toto statické
posouzení je prováděno ve spolupráci s architektonickou studií sloužící pro analýzu
budoucího využití a návrhu optimální koncepce.
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Celkový stav zámku
Objekt zámku Tmaň prošel v minulých desetiletích částečnou rekonstrukcí, která ale nebyla
zrealizována do té míry, aby mohl být provozován, a tak je již řadu desítek let nevyužívaný.
Tato skutečnost se poměrně značným způsobem podepisuje na konstrukcích, zejména
utrpěla střecha, která je na několika místech poškozená a do objektu tak zatéká. Toto
zatékání se následně projevuje ve zvýšené vlhkosti, která se ještě umocňuje absencí
vytápění a pravidelného větrání. Z těchto důvodů se ve stěnách a stropech aktivovala
pravděpodobně Dřevomorka domácí a Koniofora sklepní.
Z konstrukčního hlediska je též poměrně problematický stav stropních konstrukcí, které jsou
tvořené ocelovými nosníky a tvarovkami HURDISS ukládanými do patek. Tyto keramické
tvarovky jsou v havarijním stavu, jedná se o tvarovky HURDISS, u kterých se v minulosti
projevovaly masivní poruchy, během kterých došlo k podélnému porušení těchto tvarovek, u
nichž se následně oddělila spodní část a ta se následně obvykle uvolnila. Tento jev se běžně
vyskytoval na plochách větších jak 50 % celkové plochy konstrukce stropu, tvarovky zatížené
omítkou většinou dopadávaly v poměrně rozsáhlých oblastech a u těchto stropů hrozí i
nadále možnost jejich zřícení v oblastech, které ještě neopadaly. Pro toho pak postačuje
poměrně malý impulz.
Pokud se ale tento problém vyřeší a zabrání se dalšímu odpadávání stropních keramických
tvarovek (např. pomocí zabezpečení podhledu přivařením KARI sítí atp. …) a dále pokud se
prokáže, že přes ocelové nosníky IPE je nabetonována dostatečně mocná a kvalitní
betonová deska s minimálně konstrukční výztuží, je možné pak tyto konstrukce bez
problémů dále využívat a zatěžovat je v rozsahu statické únosnosti ocelových IPE nosníků.
Hrubý odhad investic a nákladů na statické zajištění a zprovoznění objektu zámku:
Hlavní položky pro nápravu a zajištění nosných konstrukcí

Odhadovaná částka

Náklady na sanace nosných konstrukcí krovů

0,25 mil. Kč

Náklady na zajištění konstrukcí stropů s tvarovkami HURDISS

0,50 mil. Kč

Náklady na opravy poškozených částí zdiva

0,30 mil. Kč

Náklady na sanace a odvlhčení nosného zdiva

1,00 mil. Kč

Další dílčí náklady na zajištění nosných konstrukcí

0,35 mil. Kč

Odhad celkem

2,40 mil. Kč

Navazující (přidružené) hospodářské objekty:
Objekt A – celkový popis stavu
• objekt je vhodný využívat nadále pro účely bydlení;
• nejsou nutné zásadní statické úpravy svislých nosných konstrukcí;
• nutno zamezit dalšímu zatékání, obnovit celistvost krytiny a ev. vyměnit či sanovat
napadené dřevěné prvky konstrukce střechy;
• Ing. Karel Mikeš, PH.D. doporučuje zkontrolovat stav nosných dřevěných trámů
konstrukce stropu nad přízemím, zejména jejich zhlaví, poškozená zhlaví případně ošetřit
a zprotézovat;
• je potřeba zabránit pronikání vody k domu, provést svislé hydroizolace základových pasů
vč. drenáží, u vlhkých místností použít sanační omítky;
• velice hrubý cenový odhad investic u průměrného poškození výše popsaných prvků 0,65
mil. Kč (pouze statické zajištění a úpravy, do odhadu ceny je ale započteno odkopání
terénu a provedení drenáží).
Objekt B – celkový popis stavu
• objekt je vhodný využívat nadále pro účely bydlení;
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nejsou nutné zásadní statické úpravy svislých nosných konstrukcí;
nutno zamezit dalšímu zatékání, obnovit celistvost krytiny a ev. vyměnit či sanovat
napadené dřevěné prvky konstrukce střechy;
Ing. Karel Mikeš, PH.D. doporučuje zkontrolovat stav nosných dřevěných trámů
konstrukce stropu nad přízemím a nad 2. NP, zejména jejich zhlaví, poškozené zhlaví
případně ošetřit a zprotézovat;
zabránit pronikání vody k domu, provést svislé hydroizolace základových pásů vč.
drenáží, u vlhkých místností použít sanační omítky;
velice hrubý cenový odhad investic v případě průměrného poškození výše popsaných
prvků 0,80 mil. Kč (pouze statická zajištění a úpravy, do odhadu ceny je ale započteno
odkopání terénu a provedení drenáží).

Objekt C – celkový popis stavu
• objekt je vhodný využívat nadále pro podnikatelské aktivity (např. menší dílna, sklad,
truhlárna atd.);
• v případě využití pro kancelářské účely ev. účely bydlení nutno uvažovat se zateplením
obvodového pláště a kleneb směrem z půdního prostoru a provést doplnění námětků ke
krokvím pro zajištění dostatečných přesahů střechy před provedením zateplení
obvodových zdí (toto využití by již mělo dopady na vzhled, bylo by nutné obdobnou
úpravu provést i u dalších typově stejných budov, podstatně by došlo ke zvýšení níže
odhadovaných nákladů na rekonstrukci);
• nejsou nutné zásadní statické úpravy svislých nosných konstrukcí;
• nutno zamezit dalšímu zatékání, obnovit celistvost krytiny a ev. vyměnit či sanovat
napadené dřevěné prvky konstrukce střechy;
• zabránit pronikání vody k domu, provést svislé hydroizolace základových pasů vč.
drenáží, u vlhkých místností použít sanační omítky;
• poškozené zdivo doplnit, lokálně přespárovat, doplnit venkovní omítky;
• velice hrubý cenový investic u průměrného poškození výše popsaných prvků 0,5 mil. Kč
(bez zateplení obvodových konstrukcí), do odhadované ceny (pouze statická zajištění a
úpravy, do odhadu ceny je ale započteno odkopání terénu a provedení drenáže).
Objekt D – celkový popis stavu
• objekt je vhodný využívat nadále pro podnikatelské aktivity (např. menší dílna, sklad,
truhlárna atd.);
• v případě využití pro kancelářské účely ev. účely bydlení, nutno uvažovat se zateplením
obvodového pláště a kleneb směrem z půdního prostoru a provést doplnění námětků ke
krokvím pro zajištění dostatečných přesahů střechy před provedením zateplení
obvodových zdí (toto využití by již mělo dopady na vzhled, bylo by nutné obdobnou
úpravu provést i u dalších typově stejných budov, podstatně by došlo ke zvýšení níže
odhadovaných nákladů na rekonstrukci);
• nejsou nutné zásadní statické úpravy svislých nosných konstrukcí;
• nutno zamezit dalšímu zatékání, obnovit celistvost krytiny a ev. vyměnit či sanovat
napadené dřevěné prvky konstrukce střechy;
• zabránit pronikání vody k domu, provést svislé hydroizolace základových pasů vč.
drenáží, u vlhkých místností použít sanační omítky;
• poškozené zdivo doplnit, lokálně přespárovat, doplnit venkovní omítky;
• velice hrubý cenový odhad investic v případě průměrného poškození výše popsaných
prvků 0,75 mil. Kč (bez zateplení obvodových konstrukcí), do odhadované ceny (pouze
statické zajištění a úpravy, do odhadu ceny je ale započteno odkopání terénu a
provedení drenáží).
Objekt E – celkový popis stavu
• objekt je vhodný využívat nadále pro podnikatelské aktivity (např. menší dílny, sklady
atd.);
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nejsou nutné zásadní statické úpravy svislých nosných konstrukcí;
nutno zamezit dalšímu zatékání, obnovit celistvost krytiny a ev. vyměnit či sanovat
napadené dřevěné prvky konstrukce střechy;
zabránit pronikání vody k domu, provést svislé hydroizolace základových pasů vč.
drenáží, u vlhkých místností použít sanační omítky;
v případě nutnosti pro lepší využitelnost je možné provést nahrazení některých sloupů
v přízemí průvlaky;
velice hrubý cenový odhad průměrného poškození výše popsaných prvků 2,5 mil. Kč
(bez provedení výměn u vyhraných nosných sloupů v přízemí).

Objekt F – celkový popis stavu
• objekt je v současném stavu zcela nevhodný pro jakékoliv využití, v případě částečné
demolice je možné uvažovat s využitím svislých nosných konstrukcí;
• v případě využití pro kancelářské účely ev. účely bydlení nutno ale uvažovat se
zateplením obvodových zdí, provedením drenáže a kontrolu dostatečné hloubky
založení;
• v případě uvažovaného dalšího využití objektu nutno počítat s náklady ekvivalentními pro
novostavbu, rekonstrukce dává smysl pouze za účelem zachování „ducha“ objektu, který
se ale v případě zateplení zajisté ztratí …
Prezentované závěry a doporučení vycházejí rovněž z informací o plánovaných záměrech
s objekty ze strany arch. kanceláře Ing. Arch. Ivana Vavříka, zpráva byla průběžně
prezentována a projednávána s radou obce. Je brán zřetel na minimalizaci nákladů při
maximálním možném efektu pro obec, nákladnější řešení tímto vyloučena nejsou, ale ze
zkušeností zpracovatele této statické zprávy je v obdobných případech nutné preferovat
hledisko minimalizace nákladů.
K bodu 4.
Rozpočtové opatření č. 1
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s rozpočtovými změnami č. 1.
Hlasování o rozpočtové změně č. 1:
Pro: 9
proti: 0
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 1.

zdržel se: 1 (Ježková)

K bodu 5.
Diskuse
• Bucková: Která budova je památkově chráněná? Nevím, zda jsou tam nějaké změny,
ale vždy byl památkově chráněn jen zámek. Říkali jste, že památkově chráněny jsou i
stáje apod.
• Vavřík: Památkově zapsaná budova je budova zámku, ale areál zámku je památkově
chráněn jako celek.
• Bucková: A park?
• Vavřík: Park také. Zámek je památkově chráněn, je zapsán na Ministerstvu Kultury a
okolí je jeho nedílnou součástí.
• Pavlásek: V rámci místního šetření jsem se s pracovnicí památkového ústavu, která má
tuto oblast na starost, setkal. NPÚ hospodářské budovy hodnotí vysoce a chápu to tak,
že kdysi byla chyba, že se neocitly na seznamu těchto památek, protože je označují za
unikátní stavby v ČR. Myslí tím samozřejmě i sousední sladovnu apod. Stavby pochází z
doby před rokem 1840 a vznikly za majitele, který postavil kapličku na Koukolově hoře.
NPÚ je hodnotí jako něco, co je hodnotné a zatím informace po emailu jsou takové, že
pokud by areál získala obec, tak by na památkové ochraně netrvali. Předpoklad je
takový, že by se stavby nebouraly. Nevím, jestli by dokázali bojovat, i kdyby areál chtěl
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koupit někdo jiný. Z tohoto jejich jednání musím říci, že v NPÚ jsou asi nikoliv skeptici,
ale optimisti. V památkově chráněném prostoru se nachází i váha i zahrádky.
Bucková: Zahrádky? Já myslela, že jen ohradní zeď.
Pavlásek: I zahrádky.
Bucková: To se divím, že tam povolily budovy, které tam jsou.
Vavřík: Se zahrádkami nic nenaděláme.
Bucková: Já, co vím, tak vždy byl památkově chráněn zámek, zeď, domek zahradníka a
park. Ale tím lépe, protože pak si myslím, že ani ti developeři, popř. další stavebníci
nemají tolik možností, aby to zbourali. Když jsem si tady přečetla, že dělali problémy
zvednout střechu o pár centimetrů na tmaňském zámku, tak je mi to divné. Památkářům
se to nelíbilo, tak jim to prostě nedovolily.
Vavřík: To se nedivím, protože do kulturní památky se nemůže hmotně zasahovat.
Bucková: Mohla bych se zeptat, se kterou další developerskou firmou jste jednali?
Pavlásek: Byl u mě člověk, který se představil jako zástupce společnosti DAVCOR. Obci
nabídli k prodeji zámek a oni by si nechali hospodářské budovy, které by přestavili na
byty nebo řadové domky. Projekty měly ve více variantách. Snížily by si tím náklady na
koupi a pak by demolovali stavby a stavili řadové domky. Za těchto okolností by jim tato
investice připadala zajímavá.
Rysová: Já se v této souvislosti zeptám, jestli tato firma nemůže být jenom uměle
vytvořena. Tlak na obec, aby do toho šla.
Pavlásek: Ve finále to tak asi bude, protože současný vývoj k tomu směřuje.
Frühling: Jen malou poznámku k tomu, co říkal starosta na začátku a tohle není nic, co
byste si nezjistili na katastru apod. Současní majitelé vlastní deset stejných firem na tuto
činnost, pod jiným názvem, pod jiným identifikačním číslem. Přelévají si tam peníze,
přelévají si tam především dluhy, zastavují jednotlivé nemovitosti a dávají na ně
břemena. Což je i tento případ, což tady doposud nebylo řečeno.
Pavlásek: To tady nezaznělo. Na tomto objektu je zástava 30 mil. Kč. Tyto firmy,
především majitelé těchto firem žijí z toho, že pobývají po Evropě a vymýšlejí peníze,
když to tak řeknu.
Frühling: To je to, co tu od začátku chybí, my jsme v prosinci na toto téma diskutovali a
myslím si, že jsme se hrozně posunuli. Zásluhou toho, co jste zadali a vytvořili. Myslím si,
že teď už vidíme, jakýsi zámysl, a součástí toho zámyslu jsou už nějaká reálná čísla,
bohužel ale až od bodu B. Bod A je pro nás pořád velkou neznámou, ten tam nezazněl,
to je tkz. fáze 0. Vidíme fázi 1 rekonstrukce a fázi 2, ale fáze 0 je to největší břemeno.
Fáze 0 zatíží obec, zastaví se jakýkoli rozvoj obce.
Pavlásek: O bodu 0 tady nemohlo být diskutováno, když se na tento bod v minulosti
narazilo tak vyústila diskuze ve vyhrocení stanovisek. Otázka nákupu navazuje na dnešní
další body. My k tomu potřebujeme zjistit další věci, např. zda existuje nějaký úřední
odhad těchto nemovitostí. Znalec areál odhadl na 16 mil. Kč. Myslíme si, že když majitelé
mají vyvěšeno 17 mil. Kč a znalec odhadl 16 mil Kč, je to něco, o čem se má jednat.
Myslím si, že ta možnost, za co areál prodat je někde jinde. Myslím si, že ještě není ta
chvíle, kdy s někým vstoupit do zjišťování. Je potřeba zjistit, zda z toho jde sejmout
zástava, jinak nemá smysl se tím zabývat. Poté je tu návaznost na rozpočet. Co si
rozpočet může dovolit. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to považuji za cenu
k jednání, tak vůbec nebudu mluvit o zastavení rozvoje obce. Já jsem kdysi promluvil o
úvěru a to proto, že jsme se domnívali, že úvěr by byl nástrojem, který by zátěž obce
rozložil do delšího období a v obci by se dál prováděly úpravy, a vše co je potřeba.
Nedvědová: Já jenom řeknu k tomu úvěru, k počáteční investici, což je nákup a sanace
(30 mil. Kč). Když si vezmete úvěr 30 mil. Kč tak vás minimální splátka ročně vyjde přes
1 mil. Kč, ale to je splátka úvěru plus úroky. Tedy vy budete muset ročně splácet 2 mil.
Kč, protože vám to bude nařizovat stát, aby vám nezastavil příjmy, takže tam musíte
splácet. Jde o to, jestli vám dá banka úvěr na 30 let. Tedy za prvotní investici budete
ročně platit 2 mil. Kč na splátkách.
Pavlásek: Je jasné, že je potřeba si připravit nějakou finanční představu.
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Bucková: Jak zdůvodnila ta firma, která to teď vlastní, že to chtějí prodat. Z jakých
důvodu to chtějí prodat. V ČR skoupili spoustu nemovitostí. Některé nemovitosti
zrekonstruovali, tak proč Zámek ve Tmani chtějí prodat?
Pavlásek: Já si myslím, že od začátku měli tento zámysl špatně vymyšlený anebo ho
vůbec nezamýšleli.
Bucková: Když areál v roce 2010 přebrali Italové, tak ten jeden je architekt a asi dobrý
architekt, protož on sám, si koupil zámek v Třebenicích a ten byl v horším stavu, než je
tmaňský zámek a on ho skutečně zrekonstruoval tak, že je to výstavní zámek, ale je to
jeho soukromé. Spolupracoval dál s dalšími firmami na přestavbě těchto historických
budov. Např. v Lochkově přestavili pivovar, z něho udělali 76 bytů, všechny jsou prodány,
dále udělali rekonstrukci secesní vili atd. Mluvili jste s majiteli, co jim brání
v rekonstrukci?
Pavlásek: Říkají, že peníze.
Bucková: Zajímalo by mne, proč od toho najednou odstoupili, když všude ty nemovitosti
zrekonstruovali.
Pavlásek: Zřejmě jim něco nevyšlo. Jaké jsou strategie takovýchto firem, to opravdu
nevím.
Kožíšková: Chtěla bych se zeptat na dopravu. Především ohledně vaší varianty, jaký to
bude mít dopad na dopravu a parkování v Chaloupkách.
Ott: Musí se spočítat, kolik bude potřeba parkovacích míst pro služby, na to jsou tzv.
OTP. My bychom chtěli, aby se ve dvoře parkovalo co nejméně.

K bodu 6.
Usnesení a závěr
Starosta obce Tmaň předal slovo předsedkyni návrhové komise paní Mgr. Miroslavě
Kepkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5. března 2018 od 19:00 hod.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání ve 22:00 hodin za ukončené.

I.

II.

Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 5. března 2018
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1. Rozpočtové změny č. 1.
2. Zadání zpracování těchto podkladů:
a. prověření zástavy uvedených nemovitostí zapsané v KN a na LV;
b. konzultace možnosti rozpočtu obce Tmaň a možnosti financování
regenerace areálu zámku s ohledem na Program rozvoje obce;
c. zjišťování tržní ceny areálu zámku jako východiska pro možné jednání
s majitelem.
Zastupitelstvo boce ukládá Radě obce:
1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a Radu obce zastupovat obec jako
zájemce a možného budoucího kupce při jednání s majitelem, developery,
zájemci o koupi, realitními kancelářemi a dalšími subjekty.

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:
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a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
dom 100,- Kč,, za druhého a každého dalšího psa téhož
• za prvního psa v rodinném domě
držitele 200,- Kč;
dom 500,- Kč,, za druhého a každého dalšího psa téhož
• za prvního psa v bytovém domě
držitele 1000,- Kč;
dom , jehož držitelem je poživatel invalidního,
• za prvního psa v bytovém domě,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
d chodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu,, anebo poživatel sirotčího
sirot
důchodu 200,- Kč,, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,-- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu
ú
ve Tmani v úředních
edních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby
následujícího variabilního
ilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 +
č.p.

Rekonstrukce Plzeňské
Plze
ulice v Berouně
První etapa, která potrvá od 15. března do 15. července 2018,, zahrnuje rekonstrukci
Plzeňské ulice v úseku od Koněpruské
Kon
ulice ke křižovatce
ižovatce ulice Košť
Košťálkova. Souběžně
s tímto úsekem se bude opravovat také Jungmannova ulice v Králově
ě Dvoře,
Dvoř a to od ulice
Plzeňská k základní škole a ulici Macháčkova.
Machá
Objízdná trasa povede v Berouně
Beroun silnicí v ulici
Třída Míru. V Králově Dvoře
ře přes
př Zahořany
any na Máchovnu, do Berouna a směrem
smě
na Hudlice.
Druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci Plzeňské
Plze
ulice v úseku od ulice Košťálkova
Koš
až
k ulici Jungmannova v Králově Dvoře, má začít od 16. července
ervence a skon
skončit by měla
20. listopadu. Třetí
etí etapa se týká pouze Králova Dvora a dotkne se zbývající části
Jungmannovy ulice, a to v úseku od základní školy k zahořanské křižovatce
řižovatce s komunikací
v ulici
lici Okrajová. Zde se zároveň vybuduje nový kruhový objezd.
Druhý kruhový objezd se v Králově
Králov Dvoře vybuduje na křižovatce
ižovatce Jungmannovy a Plze
Plzeňské
ulice. „Výstavba kruhového objezdu na křižovatce
k ižovatce Na Knížecí je také důvodem,
dů
proč jsme
celý tento projekt tlačili
ili tolik kupředu.
kup
Tato křižovatka
ižovatka je nejnebezpečnější
nejnebezpe
v celém
berounském regionu," vysvětlil
ětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil. T
Třetí
řetí kruhový objezd se
postaví v Berouně. Počítá
čítá se s výstavby nových chodníků a rekonstrukcí tě
těch stávajících.

Zdroj: https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukce-plzenske-ridice-ceka
https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukce
ceka-dopravni-peklo20180221.html
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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
• V pondělí 26. února nás navštívili zástupci mysliveckého spolku Hora Tmaň pan Vladimír
Hošek, paní Vendula Plátěnková a pan Jan Plátěnka. Připravili si pro nás zajímavou
besedu o myslivosti. Samozřejmě přišli v mysliveckých uniformách a přinesli velké
množství loveckých trofejí. Dozvěděli jsme se od nich, mnoho informací o životě našich
nejznámějších obyvatel lesa. Představili nám srnce, jeleny, muflony, zajíce, bažanty,
divočáky nebo lišky. Na závěr jsme si mohli prohlédnout zblízka veškeré trofeje a zeptat
se na vše, co nás o životě v lese zajímalo. Beseda se nám všem moc líbila a opravdu
neradi jsme se loučili s myslivci i s jejich loveckým psem. Všem děkujeme za příjemně
strávené odpoledne!
• Dne 26. a 27. února se žáci naší školy zúčastnili pěvecké soutěže Králodvorská koruna.
Druhou třídu reprezentovaly Natálie Hlavatá a Kristýna Svobodová. Z třetí třídy to byli
Adriana Cholevová, Laura Birnbaumová a Filip Plátěnka. Čtvrtá třída vyslala Kateřinu
Šilhavou a Deboru Novou. Za pátou třídu nastoupili Patrik Plátěnka, Sabina Gnojková a
Barbora Macourková. Všichni reprezentovali školu na výbornou, protože se umístili na
prvním nebo druhém místě. Stříbro vybojovaly Natálie Hlavatá, Adriana Cholevová,
Laura Birnbaumová a Debora Nová. Medaili nejcennější, tudíž první místo, vyzpívali
Kristýna Svobodová, Filip Plátěnka, Kateřina Šilhavá, Patrik Plátěnka, Sabina Gnojková a
Barbora Macourková. Moc jim tímto gratulujeme a těšíme na další ročník. Doufáme, že
bude také tak úspěšný, jako ten letošní.
• Ve čtvrtek 8. března 2018 se dva vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém
jazyce, která se konala v ZŠ v Hýskově. Poměřit si mezi sebou přišli své znalosti žáci 5.
tříd z Karlštejna, Hýskova, Nižbora a Tmaně. Úkol to nebyl jednoduchý, jelikož žáci
museli prokázat své vědomosti a dovednosti v oblasti poslechu, čtení, slovní zásoby a
vskutku oříškem se stal gramatický test. Příjemnou součástí soutěže byla konverzace,
kde byli všichni žáci výborní. Velkým úspěchem je pro nás vybojované 2. místo.

•
•
•

Rodiče u zápisu předloží:
vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce podepsanou oběma zákonnými
zástupci – zápisní list,
rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny,
platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Další informace najdete na našich webových stránkách v rubrice ZÁPIS.
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Desatero pro rodiče předškolního věku
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče)
je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních
dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní
vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol
s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci
diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči
předškolních dětí.
Jedná se o dokument zajímavý nejen pro rodiče dětí předškolního věku, ale pro každého,
neboť jeho obsah můžeme směle zařadit do kodexu všeobecných znalostí umožňujících nám
správně reagovat na život kolem nás bez ohledu na fakt, zda máme doma předškoláka,
školáka, středo- nebo vysokoškoláka, či děti již odrostlé a spřádáme v našich myslích tajná
přání o vnoučatech, nebo někteří vyvolení dokonce i o pravnoučatech. Před několika lety byl
seznam desatera na stránkách OBZORU již otištěn, tehdy však bez detailního rozpisu
jednotlivých požadavků, jaké by měl každý předškolák splňovat. Je to sice poměrně dlouhý
dokument, přesto však se doporučuje přečíst jej až do konce a zaměřit se především na
obsah jednotlivých bodů Desatera, neboť to čtenáři dovolí podívat se odborným pohledem na
předškoláky a budoucí školáky doma nebo v sousedství, a porovnávat …
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a ohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdrané (například hází a chytá
míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se
pohybuje bezpečně);
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si
tkaničky, oblékne si čepici, rukavice);
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě,
používá ubrousek);
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a
osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě);
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené
místo, připraví další pomůcky, srovná hračky);
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů;
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas;
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách;
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit
přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci);
• je vědomé zodpovědnosti za své chování;
• dodržuje dohodnutá pravidla.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě
splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení);
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.;
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov,
předložek aj.);
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí;
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno;
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•
•
•

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje
jeho pravidla;
pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo
písmenem);
používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, miminku, řeč těla aj.);
spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a
nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír,
vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.);
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.);
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím;
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě
přibývají detaily i vyjádření pohybu);
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník,
obdélník), různé tvary (popř. písmena);
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat);
• řadí zpravidla prvky zleva doprava;
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference
ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Dítě splňuje tento
požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,
tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky;
• složí slovo z některých slyšených slabik a obrázek z několika tvarů;
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých
hudebních nástrojů);
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé);
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově);
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky
s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy);
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí);
• reaguje správně na světelné a akustické signály.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o číslech (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na
prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet);
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet
prvků minimálně v rozsahu do pěti (do deseti);
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná
rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší);
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.);
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů;
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupiny podle
barvy, tvaru, velikosti);
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“);
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace,
slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty;
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rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně,
dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např.
dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se učit. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnost po určitou dobu (cca 10 – 15 minut);
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které
nejsou pro něj aktuálně zajímavé);
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po
přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit;
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky;
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá
k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je;
• postupuje podle pokynů;
• pracuje samostatně.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit
se);
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez
problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí;
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých;
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,
rozděluje a mění si role);
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje,
přizpůsobuje se názorům a rozhodnutím skupiny;
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor;
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány
pokyny, je srozuměno se jimi řídit;
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,
pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje);
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se,
pomoci mladším).
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Dítě splňuje tento
požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební
představení;
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií, návštěva zoologické či botanické
zahrady, statku, farmy apod.;
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností,
sportovních akcí;
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé,
co jej zaujalo, co bylo správné, co ne;
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny;
• zná celou řadu písní, básní a říkadel;
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku);
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí;
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře),
dokáže hrát krátkou divadelní roli.
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10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém
okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam by se
obrátil, když je v nouzi apod.);
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např.
Dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co
potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o přádek a čistotu,
samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o
rostliny či drobná domácí zvířata);
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,
v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými
lidmi) a snaží se to dodržovat;
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho
praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat
jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se
zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná
jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se
v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným
okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např.
počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování,
životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady);
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné;
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,
kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o
rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru);
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne
nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní
pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci);
• zná faktory poškozující zdraví (kouření);
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.
•

•

•

•

Březen v Mateřské škole Tmaň
V pondělí 26. února nás navštívili zástupci mysliveckého spolku Hora Tmaň. Dozvěděli
jsme se spoustu nových a zajímavých věcí ze života lesní zvěře. Viděli jsme spoustu
krásných loveckých trofejí, zjistili jsme jak které zvířátko žije a jaká na něj číhají v lese
nebezpečí. Také nás seznámili s fenkou Bellou, která nám ukázala, jak je vycvičena a co
všechno umí. Na závěr jsme si mohli některé z trofejí i pohladit.
V úterý 27. února jsme přivítali zdravotníka Zbyňka, který nám ukázal, jak funguje naše
tělo, z čeho je složené a co je pro nás zdravé a nezdravé. Mohli jsme si vyzkoušet, jak
fungují naše nervy, trávicí soustava nebo třeba složit kostru. Celým programem nás
prováděla i malá kamarádka Červená krvinka, kterou jsme na památku dostali všichni
domů.
Dne 6. března se ve školce uskutečnil Karneval. Sešla se různá zvířátka, víly, princezny,
bojovníci a čarodějnice. Začal průvodem za staršími kamarády do školy, kde jsme všem
za doprovodu nejrůznějších hudebních nástrojů představili naše masky. Poté
následovalo společné tančení a soutěže v klubovně.
Během odpoledního odpočinku nás navštívily děti ze školní družiny. Přečetly nám
pohádku O Zelené Karkulce, která nás všechny velmi pobavila. Poté nám zazpívaly
písničku o Červené Karkulce a na závěr jsme si zazpívali všichni společně. Bylo to velmi
příjemné odpoledne a už teď se těšíme na další společné aktivity.
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Koncem března jsme ve školce vyseli velikonoční osení. Naučili jsme se, co vše semínko
potřebuje pro klíčení. Pravidelně ho zalévali a pozorovali změny. Zároveň jsme si
namalovali krásné barevné kraslice, které ozdobily naši vyklíčenou travičku.
Na přelomu března a dubna se věnujeme českým tradicím, zaměřeným na vítání jara a
velikonoční oslavy. Jednou z těchto událostí, je vynášení Moreny. Děti se nejprve
seznámily s touto tradicí, poté jsme společně vyrobili Morenu, a za doprovodu hudebních
nástrojů ji odnesli do rybníka. Tímto jsme se rozloučili s paní Zimou a přivítali Jaro.
Venku nám začínají zpívat ptáčci a proto i my jsme si řekli, že si uděláme hudební
odpoledne Slavíček. Sešli jsme se v klubovně, kde každý zazpíval svou nejoblíbenější
písničku. Zpívalo se i na páry a celé skupiny. Vítězi se stali všichni a zasloužená odměna
nechyběla.
SDH Tmaň nás pozval na prohlídku hasičské zbrojnice. Dozvěděli jsme se, co všechno
hasiči musí dělat. Viděli jsme hasičskou výzbroj a hlavně veliké hasičské auto. Vysvětlili
nám, jak probíhá jejich práce a jak je pro nás důležitá. Dětem se návštěva tak líbila, že již
mají jasno o svém budoucím povolání.
Koncem měsíce jsme navštívili Velikonoční výstavu v kostele. Nyní známe všechny
Velikonoční tradice. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací i z dávné historie.
Na závěr jsme si společně zazpívali písničku a plní dojmů a zážitků se vrátili zpět do
školky.

Únorové události před 70 lety na Berounsku
Na konci února jsme si připomínali 70. výročí událostí v bývalém Československu, kdy se
ujala moci Komunistická strana Československa, které byly začátkem čtyřicetiletého
budování socialistické společnosti v naší zemi zakončeného Sametovou revolucí v listopadu
1989. Česká televize nabídla několik pořadů zaměřených k tomuto výročí. V tomto příspěvku
nebudeme opakovat všeobecně známá fakta z této doby, ale přiblížíme si atmosféru dění
před sedmdesáti lety na Berounsku, kam územně patří i naše obec.
Okresní národní výbor v Berouně vydával jako týdeník svůj věstník BEROUNSKO. Na titulní
stránce vydání devátého čísla z 1. března 1948 bylo Provolání Okresního akčního výboru
Národní fronty v Berouně ke všemu občanstvu okresu berounského, jehož text odráží
atmosféru té doby. Není bez zajímavosti, že členem Okresního akčního výboru byl také
František Houba z Lounína.
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Provolání
Okresního akčního výboru
Národní fronty v Berouně
Všemu občanstvu okresu berounského!
V dnešní vážné době pociťujeme nejvyšší odpovědnost a voláme všechen lid našeho okresu
do pohotovosti na obranu všech výsledků naší národní revoluce.
Voláme všechny tvořivé síly, všechny čestné vlastence, demokraty a socialisty, aby si podali
ruce v závodech i místech, aby tak v jednotě lidu a národa vystoupili jako mocná
organisovaná síla, která překoná všechny okamžité těžkosti a svým budovatelským úsilím
dosáhne pro celý národ šťastné budoucnosti.
Voláme všechno obyvatelstvo, aby:
1. Zachovalo naprostý klid a pořádek, pracovní disciplinu v továrnách, úřadech i ve veřejné
správě.
2. Netrpělo shlukování reakčních živlů, které chtějí vyvolávat neklid a rozvrat a tyto škůdce
předalo k potrestání SNB.
3. Tvořte všude ve všech obcích akční výbory ze stoupenců Národní fronty a celonárodních
složek.
4. Postarejte se o to, aby politické strany, jejichž činitelé opustili základnu Národní fronty,
byly očištěny od reakčních živlů a aby tak bylo umožněno najít cestu k svorné
součinnosti.
5. Osoby veřejného života, úřadů a funkcionářů Národních výborů, kteří projeví nebo
projevili nesouhlas s Gottwaldovou vládou, okamžitě z jejich funkce odvolalo a nahradilo
občany, které určí patřičný akční výbor.
6. Příslušný akční výbor nechť určí ihned kontrolní orgány v podnicích, které jsou resolucí
ÚRO a závodních rad určeny k znárodnění.
Ať žije vláda Národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem! Ať žije pevná
a nerozborná jednota dělníků, rolníků, živnostníků a pracující inteligence!
Okresní akční výbor Národní fronty v Berouně:
Josef Havel, předseda ONV, Dr. Berka, JUDr. Karásek, indiferentní, Jaroslav Palát, SOPVP,
František Šik, SNR, Bohumil Šilpoch, Vladimír Beneš, SČM, Antonie Foukalová, Družstvo,
František Houba, Václav Kratochvíl, JSČZ, Antonín Choc, živnostníci, Josef Pokorný,
Bohuslav Stainer, ROH, František Trachta, MUDr. Špinka, K. Zika, KSČ, Josef Taťoun,
Bohumil Vlček, Josef Vojíř, sociální demokracie

I n f o r m a č n í
•
•
•

•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
V úterý dne 24. dubna 2018 se v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani v 9:00
hodin dopoledne koná mše sv. v rámci vikariátní konference kněží Berounského
vikariátu. V sobotu 28. dubna 2018 se koná mše sv. v 16:30 hodin – viz plakát níže.
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 .
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 12. dubna 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.
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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
•

•
•

Velikonoce ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
Ve středu 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. Světlušky s Anetou Špačkovou
seznámí děti v krátkém pásmu s velikonočními tradicemi a křesťanským smyslem
Velikonoc. 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. Akce bude doplněna
pletením pomlázek s panem Vinšem a ukázkami jeho košikářského řemesla.
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•
•

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 děti a ostatní
návštěvníky v době od 9:00 do 10:30 hodin.
------------------------------------------------

•

•
•
•

•
•

V pondělí 5. března 2018 se konalo setkání při příležitosti 168. výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka v rámci projektu „Naše a Evropská společnost", které pořádala Církev
československá husitská pod záštitou prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Jana Hamáčka. Setkání se konalo v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu české republiky a naše Náboženská obec ve Tmani zde byla
zastoupena panem Erikem Šilhavým.
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 v 17:00
hodin a v neděli 29. dubna 2018 na poutní bohoslužbu v 15:00 hodin.
Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme si připomněli výročí úmrtí velkého českého krále Jiřího
z Poděbrad († 1471) a 23. dubna 2018 si budeme připomínat jeho narození (*1420) –
jemu a legionářům je zasvěcen náš sbor ve Tmani, který nese jeho jméno.
Náboženská obec Církve československé husitské a Dětské centrum Světlušky děkují
touto cestou panu Ing. Bohumilu Stibalovi a jeho firmě za velký dar, kterým je
vyštukovaná a vymalovaná vstupní hala tmaňského sboru. Nad rámec toho, co bylo
přislíbeno, přibyly ještě dvě místnosti – kancelář a Rada starších, jež nyní také bělostně
září. Přes studené a nepříznivé počasí se řemeslníkům podařilo stihnout vše v termínu a
Velikonoce tak přivítáme se třemi prostory v novém hávu. Velký dík!
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.
Od 4. do 12. března se naše Náboženská obec ve Tmani zúčastnila vzpomínkové pouti
na Ukrajinu, kterou pořádala Československá obec legionářská. V letošním roce jsme si
připomněli 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.
Pietní akty, které se cestou konaly, ať větší nebo menší, byly velmi silným zážitkem pro
všechny účastníky. Za Církev československou husitskou, kterou spoluzakládali také
legionáři, jsme mohli poděkovat těm, kteří se do vlasti nikdy nevrátili.
Členové Československé obce legionářské jsou často potomci legionářů, o to hlubší byl
prožitek a atmosféra na památných místech, která při vzpomínce, kladení věnců a při
modlitbách panovala. V Sokolově, u pomníku ve Velké Doči a v Bachmači se pietních
aktů a odhalení pamětní desky účastnili zástupci Ministerstva obrany ČR a další
významní zástupci našeho státu. Naši církev zastupoval biskup pražský doc. ThDr. David
Tonzar, ThD.
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Církev československá husitská srdečně všechny zve na

SVÁTEČNÍ KONCERT
u příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války,
který se koná v úterý 8. května 2018 v 17:00 hodin.
Účinkují:
Aneta Špačková – zpěv (tmaňská rodačka, studentka Mezinárodní konzervatoře v Praze);
Lukáš Veselý – kytara.
Hosté:
Jan Tonár - operní zpěv (nadějný student Plzeňské konzervatoře);
David Uličník – vynikající tenor, člen vokálního uskupení 4TET,
úspěšný muzikálový zpěvák;
Michal Grombiřík - cimbalista a klavírista.
Na koncertu zazní několik písní z připravovaného projektu „Hlas písní českých".
Charitativním příspěvkem podpoříte činnost Dětského centra Světlušky.

Církev československá husitská srdečně všechny zve
v pátek 25. května 2018 v 19:00 hodin
v rámci mezinárodní akce NOC KOSTELŮ 2018
na výjimečný koncert

„VE DVOU TOUR“
zpěvačky Lenky Nové a klavíristy Petra Maláska.
Doporučujeme rezervaci míst na koncert.

Areál husitského sboru Jiřího z Poděbrad je kulturní památkou
Od 10. listopadu 2017 je areál husitského sboru Jiřího z Poděbrad prohlášen Ministerstvem
kultury kulturní památkou a stal se sedmým objektem ve Tmani, který je zapsán
v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Toto je text uvedený v záznamu:
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ADRESA
STUPEŇ PAMÁTKOVÉ HODNOTY
VÝZNAM PAMÁTKOVÉ HODNOTY
TYP
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
EXISTUJÍCÍ
FYZICKÝ STAV
VARIANTNÍ NÁZVY

1321000016
husitský sbor Jiřího z Poděbrad
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Tmaň
Tmaň
Č.p. 100
hodnotný
regionální
sbor
areál
10.11.2017
ano
2 – poškození mírného rozsahu
kostel Církve československé
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ANOTACE
Modernistická stavba od architekta Františka Šebíka z let 1925-1926. Vzorem pro stavbu byl
sbor ve Voticích (okres Benešov).
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Sbor v Tmani představuje hodnotnou moderní sakrální stavbu, dochovanou ve vysoké míře
autenticity a nepřetržitě sloužící svému účelu. Stavba má výrazné architektonické kvality,
představované zejména neoklasicistní kompozicí východního průčelí, tvarovaného jako
vítězný oblouk. V objektu se dochovala řada cenných uměleckořemeslných prvků z doby
výstavby, včetně řemdihu ve štítě a mohutného kalichu na vrcholu věže. Sbor patří zároveň
do souboru tří podobných realizací ve středních Čechách, dokládajících snahu nově
vznikající Církve československé husitské o nalezení jednotné formy sakrálních staveb.
Objekt je významný i urbanisticky, neboť je jedinou výraznější stavbou v mladší části obce.
Netypicky tvarovaná zvonice tvoří zároveň krajinnou dominantu, patrnou v dálkových
pohledech.
POPIS
Husitský sbor stojí při křižovatce dvou ulic na severním okraji obce, v mírném jihozápadním
svahu. Jedná se o pravoúhlou zděnou stavbu s nízkou sedlovou střechou a hranolovou věží
s mansardovou stříškou. Sbor sestává ze dvou propojených obdélných částí, orientovaných
podélnou osou ve směru východ – západ. Východní obytná část je patrová a západní část se
sálem sboru je přízemní. Architektonicky je členěna pouze východní fasáda, stylizovaná jako
vítězný oblouk s nízkým štítem, jehož boky rámuje dvojice vysokých pilastrů. Ve střední
zapuštěné ose je v přízemí umístěna mělká předsíň s hlavním vchodem a nad ní v patře
balkon. Ve vrcholu štítu je nad stylizovaným klenákem vyvěšen mohutný kovový řemdih.
Ostatní fasády rámuje zdola kamenná podezdívka a shora fabionová korunní římsa. Na
střeše věže je umístěn plechový kalich, z něhož vyrůstá kovaný pravoslavný kříž. Před
východním průčelím sboru je předsazeno zděné schodiště k hlavnímu vstupu, lemované
dvojicí tarasních zdí s novodobým plotem. K jižnímu průčelí obytné části jsou přisazeny
menší jednoramenné schody do zahrady. Jižně od sboru se nachází zahrada, do níž se
vjíždí pilířovou branou při severozápadním nároží objektu. Jihozápadně od sboru se na
zahradě nachází přízemní dvoukřídlý hospodářský objekt.

Vítejte v muzeu Výtopna Zdice
V Muzeu Výtopna Zdice u nádraží ve Zdicích na železniční trati Praha – Plzeň jsou
deponována železniční a silniční historická vozidla s možností jejich prohlídky.
K vidění jsou vozidla nákladní, osobní nebo hasičská. Je zde také možné zakoupit
pohlednice, kalendáře, kalendáříky, puzzle, rozkládačky, omalovánky, podtácky - tácky,
trička a nášivky s dopravní tématikou.
Mezi nejcennější exponáty, které si můžete v muzejní expozici doslova osahat, patří
například motorová lokomotiva BN 60 z roku 1957, která je zástupkyní omezené série
prvních motorových lokomotiv se znakem ČKD. Sbírku železničních vozidel pak dotváří
množství historicky cenných nákladních vozů, motorové lokomotivy (T 211.0128, T
212.0581, T 334.0627) a zatím neprovozní parní lokomotiva.
Z řad silničních vozidel v muzeu uvidíte hasičský vůz Škoda 706 RTH, legendární autobus
Škoda RTO, kloubový autobus Ikarus 280, malý autobus Avie-Ikarus 543.20, tahač Tatra 813
6x6 poháněný dvanáctiválcovým, vzduchem chlazeným motorem T 930. Své zastoupení zde
našla i Praga S5T valník z první výrobní série. Ve stádiu přípravy pak návštěvník spatří dva
automobilové jeřáby Tatra 111 a 813 a nejstarší dochovaný autobus řady z roku 1964,
specifický svým neděleným čelním sklem, bočními plechy z profilovaného hliníkového plechu
a automatickou převodovkou. Z osobních automobilů se zde seznámíte například s několika
variantami automobilů značky Wartburg z provenience bývalé NDR, nebo zástupci z domácí
produkce Škody Oktavie, 100 či 125.
Otevřeno vždy o prvním víkendu v měsíci od dubna do října.
Další podrobnosti na www.saxi.cz .
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Zahájení sezóny v Army muzeu Zdice
ARMY MUZEUM ZDICE Klub vojenské historie a techniky z.s.
pořádá v sobotu dne 7. dubna 2018
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2018
a vzpomínku na 100. výročí vzniku Československé republiky
s tímto programem:
•
•
•
•
•
•

10:00 hodin – zahájení.
10:30 hodin – ukázky uniforem, výstroje a výzbroje – výstavka.
11:00 hodin – kolona vojenských vozidel – vyjížďka do okolí.
13:00 hodin – hraje kapela Žlutý orel.
14:00 hodin – ukázky vojenských vozidel.
16:00 hodin – ukončení.
Během celého dne je si možno prohlédnout s průvodcem expozice muzea,
každou celou hodinu projížďky na vojenských vozidlech.
Další podrobnosti na www.armymuzeum.com .

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno od dubna do konce října 2018 takto:
• V pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin,
v neděli bude zavřeno.
• Provozní doba o letošních 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.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna .
Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ ks.

Prodej ve Tmani:
středa 25. dubna 2018, sobota 19. května 2018 a sobota 16. června 2018
autobusová 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
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v dubnu 2018 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1.+2.4.2018

MUDr. Iuliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Oleksandr Agatii
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102
MUDr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Jiří Burka
Chyňava 49
MUDr. Blanka Burková
Beroun, Pod Kaplankou 508

311 513 313

7.+8.4.2018
14.+15.4.2018
21.+22.4.2018
28.+29.4.2018
30.4.+1.5.2018

311 513 313
311 625 765
311 513 453
311 691 131
311 610 225

Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se koná v pondělí dne 30. dubna 2018
na hasičském cvičišti ve Tmani.
Zahájení v 19:00 hodin.
Pozvánka na brigádu
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň svolává brigádu na čištění požární nádrže
a na úklid odpadků ve Tmani a jejím blízkém okolí.
Sraz účastníků je v sobotu dne 7. dubna 2018 u hasičské zbrojnice ve Tmani.
Akce se koná v rámci celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO!
UKLIĎME I NAŠE OKOLÍ!

S p o r t o v n í
•
•

•

•

•

i n f o r m a c e

První jarní kolo okresních soutěží v kopané bylo z klimatických důvodů odloženo
14. kolo – sobota 24. března 2018 v 12:00 hodin – VČS Tmaň – Liteň, výsledek zápasu
na podzim 2017: Liteň – Tmaň 1:4 (1:3). 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, výsledek
zápasu na podzim 2017: Tmaň – Chyňava B 5:1 (3:1). 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, výsledek
zápasu na podzim 2017: Srbsko – Tmaň 5:3 (3:1). 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, výsledek
zápasu na podzim 2017: Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1). 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,
výsledek zápasu na podzim 2017: Zadní Třebaň – Tmaň 2:0 (0:0). Další zápasy 18. kola:
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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, výsledek na
podzim 2017: Tetín B – Tmaň 1:3 (0:2). 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, výsledek zápasu
na podzim 2017: Tmaň – Vižina 2:0 (2:0). 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, výsledek na
podzim 2017: Chodouň – Tmaň 0:4 (0:2). Další zápasy 21. kola: Vižina – Tetín B, Zadní
Třebaň – Zdice B, Chrustenice – Vysoký Újezd, Srbsko – Zdejcina, Liteň – Újezd B.
22. kolo – sobota 19. května 2018 v 17:00 hodin – Zdice B – VČS Tmaň, výsledek
zápasu na podzim 2017: Tmaň – Zdice B 2:0 (0:0). 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 – Vysoký Újezd, výsledek
zápasu na podzim 2017: Vysoký Újezd – Tmaň 1:3 (0:3). 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, výsledek na
podzim 2017: Tmaň – Zdejcina 7:1 (0:1). 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, výsledek
zápasu na podzim 2017: Tmaň – Újezd B 2:3 (1:2). Další zápasy 26. kola: Zdejcina –
Chodouň, Vysoký Újezd – Zdice B, Tetín B – Srbsko, Chyňava B – Chrustenice, Liteň –
Zadní Třebaň.
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

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. dubna 2018.
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