OBZOR
Informační časopis
Ročník XXX.

Květen 2018

Číslo 5/2018 (338)

Vyúčtování dobročinného plesu, který se konal dne 24. března 2018
Příjmy
Sponzorské dary do pokladny obecního úřadu
4.500,- Kč
Sponzorské dary na plese
4.000,- Kč
Sponzorský dar a.s. Vápenka Čertovy schody
5.000,- Kč
Sponzorský dar a.s. Velkolom Čertovy schody
5.000,- Kč
Hotovost za vstupenky v předprodeji
19.700,- Kč
Tombola
28.090,- Kč
Vstupenky na plese
6.478,- Kč
Příjmy celkem
72.768,- Kč
Výdaje
Hudba
8.000,- Kč
Tombola – Obecní úřad Tmaň
10.013,- Kč
Občerstvení (vystupující děti)
453,- Kč
Cestovné
482,- Kč
Praní ubrusů, poplatek OSA
4.000,- Kč
Administrativa, kancelářské potřeby
2.000,- Kč
Výdaje celkem
24.948,- Kč
Zisk
47.820,- Kč
Peněžní dary: Kozlerová Jana – 3.000,- Kč, Petr Kešner – 2.000,- Kč, Petr Krejčí – 2.000,Kč, COOP – 1.000,- Kč, Rodina Kolářova – 500,- Kč, Rodina Richterova – 500,- Kč + ostatní
drobní přispívající
Věcné dary: firma Beko – pan Kantor, firma Šmic, firma Apolonia, ARRIVA Králův Dvůr,
Rumpold Příbram, Myslivecký spolek Hora Tmaň, Tělovýchovná jednota VČS Tmaň,
Nesvadbová Dana, Luxemburgová Alena + ostatní drobní přispívající

Poděkování
Vážení rodiče a další příznivci naší školy,
dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě a realizaci XVI.
Dobročinného plesu. Také letošní ples bude patřit k těm velmi vydařeným. Podle
ohlasů, které se ke mně dostaly, se ples celkově líbil. Největší úspěch sklidili naši
nejmenší účastníci, kteří ples zahájili. Děti z tanečního kroužku paní Petry Kellerové se
předvedly v tom nejlepším světle. Seznam všech, kteří si zaslouží poděkování je
opravdu dlouhý. Všichni už víme, kdo s námi léta spolupracuje a komu tak patří
„díky“. Děkuji všem jednotlivcům i subjektům, které se podílely nejvyššími peněžními
a nejhodnotnějšími věcnými dary. Děkuji za každý příspěvek, který jste ochotně
všichni dali pro získání financí na úhradu vybraných školních akcí, jak ve škole, tak ve
školce. Výtěžek letošního XVI. Dobročinného plesu činí 47.820,- Kč. Ještě jednou všem
děkujeme a těšíme se na plesovou sezónu v příštím roce.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Poděkování
V sobotu dne 24. března 2018 se konal XVI. dobročinný ples v Kulturním domě ve
Tmani ve prospěch naší školy a školky. Děkujeme touto cestou všem sponzorům,
společenským organizacím a pořadatelům za zdárný průběh plesu.
Základní škole a Mateřské škole Tmaň bude poukázán na účet čistý výtěžek ve výši
47.820,- Kč.
Ještě jednou děkujeme všem, kdož se o zdárný průběh a výsledek přičinili.
Rada obce Tmaň
Ve Tmani, dne 28. března 2018
Zápis č. 3/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 19. března 2018 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončilo ve 20:30 hodin. 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 20
občanů obce.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Pavel Pavlásek ml. (starosta obce), Antonín Kiml (místostarosta
obce), Jiří Eschner, Martina Ježková, Mgr. Miroslava Kepková, Mgr. Hana Laňová, Mgr.
Pavel Pavlásek st., Jarmila Rysová, Josef Sakáč a Zdeněk Vinš.
Omluvení zastupitelé: Jan Plátěnka (místostarosta obce), Jaroslav Karmazín, Roman Sudík,
Petra Reková a Slavomír Malík
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce pan Mgr.
Pavel Pavlásek ml.
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s navrženým programem. Bod 3. Kontrola usnesení
z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce byl sloučen s bodem 4. Zpráva revizního
a kontrolního výboru.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Nepřítomna: Martina Ježková
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého VZZO a zpráva revizního a kontrolního výboru.
4. Zpráva finančního výboru.
5. Zpráva z Rady obce.
6. Poděkování dárcům krve.
7. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby.
8. Rozpočtové opatření č. 2.
9. Opatření č. 1/2018 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
10. Volba přísedícího okresního soudu.
11. Franšíza České pošty ve Tmani.
12. Diskuse.
13. Závěr a usnesení.
Do návrhové komise byly navrženy Jarmila Rysová a Mgr. Miroslava Kepková. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Jiří Eschner a Mgr. Pavel Pavlásek st.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Jarmilu Rysovou a Mgr. Miroslavu
Kepkovou a ověřovateli zápisu Jiřího Eschnera a Mgr. Pavla Pavláska st.
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva
obce a zprávu revizního a kontrolního výboru. Text zprávy je na straně 5.
K bodu 4.
Mgr. Hana Laňová přednesla zprávu finančního výboru. Text zprávy je na straně 6.
K bodu 5.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z Rady obce. Text zprávy je na
straně 7.
K bodu 6.
Poděkování dárcům krve přednesl pan Josef Sakáč a poté jim byly předány věcné dary a
poděkování z rukou starosty a místostarosty obce.
K bodu 7.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. informoval o veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby ve výši 918 000 Kč.
Hlasování o veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální služby
ve výši 918 000 Kč.
K bodu 8.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil Rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování o rozpočtových změnách č. 2:
Pro: 10
proti: 0
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 2.

zdržel se: 0

K bodu 9.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. představil Opatření č. 1/2018, kterým se stanoví
určení pravomocí k rozpočtovým opatřením:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odstavec 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci rady obce Tmaň k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
1. Do výše 200 000 Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový
rozpočet výdajů obce).
2. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada obce samostatně provádět jen
v případech:
a. rozpočtového zapojení veškerých účelově přidělených prostředků z jiných
rozpočtů v příjmech i ve výdajích, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
• na zajištění účelově přidělených finančních prostředků včetně zajištění
chodu obce
• v případě havárií nebo stavu nouze
• k odvrácení možných škod
• dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
b. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů, úhrada DPH (týká se
hlavně přenesené daňové povinnosti).
3. Přesun rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.
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Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci rady obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o opatření č. 1/2018 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo opatření č. 1/2018 – Určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením.
K bodu 10.
Starosta Mgr. Pavel Pavlásek ml. informoval o volbě pana Antonína Plátěnky staršího jako
přísedícího okresního soudu v Berouně.
Hlasování o volbě přísedícího okresního soudu:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo volbu pana Antonína Plátěnky staršího jako přísedícího
okresního soudu v Berouně.
K bodu 11.
Franšíza České pošty ve Tmani
Antonín Kiml informoval o franšíze České pošty ve Tmani a možností obce Tmaň. Dále
místostarosta uvedl, co to bude pro obec znamenat po finanční stránce.
Diskuse franšíza České pošty:
• Rysová: Otevírací dobu a zaměstnance určuje obec?
• Frühling: Jde opatřit příjem od Vápenky Čertovy Schody?
• Ježková: Je někde dáno, které pošty chtějí rušit? Kdo by platil případné škody? Kdo nese
odpovědnost?
• Laně: Roznos pošty bude zajišťovat nadále Česká pošta?
Hlasování o zahájení jednání obce Tmaň s Českou poštou a provozování pobočky ve Tmani
jako franšízy „Pošta partner“:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo zahájení jednání s Českou poštou a provozování pobočky ve
Tmani jako franšízy „Pošta partner“.
K bodu 12.
Diskuse
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. vyzval zastupitele a přítomné k dotazům
k libovolnému tématu:
• Eschner: Mám dotaz – ve zprávě z Rady obce se říká, že to kadeřnictví bude stát
300 tisíc Kč.
• Vinš: Nedomnívám se, že je to moc – 300 tisíc Kč je jen nabídka. Na pohled to vypadá
moc, ale když se spočítají radiátory, úpravu potrubí, světla, zednické práce, elektrika, tak
na to že to jedna místnost, je to částka velká, s tím souhlasím. Při pohledu na rozsah
prací, které je potřeba udělat dle připraveného projektu – a není to jen oškrábat zdi,
trochu opravit vodu a za 20 tisíc Kč mít hotovo, což by asi šlo, ale nikoho v tom hygiena
nenechá dělat. Všichni víme, jaké to je s požadavky na hygienické podmínky – záchod
pro zákazníky kadeřnictví, záchod pro personál atd.
• Kepková: Ve zprávě kontrolního výboru se píše: Sestavit harmonogram realizace
„přístavby zázemí sportoviště ve Tmani“. Harmonogram prací je vytvářen v rámci
realizačního týmu uvnitř TJ, ale zbývá uzavřít dohodu, která bude vymezovat úlohu obce
jako stavebníka a úlohu tělovýchovné jednoty, jejíž členové se na pracích budou
brigádnicky podílet. Zahájení prací se předpokládá začátkem dubna. Jak vše probíhá a
jak se bude dále pokračovat?
• Mgr. Pavel Pavlásek ml.: Jednám s Jardou Frühlingem. Neprobíhá to ve formální
struktuře. Vesměs to připravuje Jarda Frühling.
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Frühling: Sestavili jsme tzv. koordinační tým, který se bude scházet každý čtvrtek a bude
se o jednotlivých etapách domlouvat (kdo je bude dělat, jak je bude dělat). Je naivní si
myslet, že 100 % práce uděláme svépomocí.
Mgr. Pavel Pavlásek ml.: Pro mne jsou největší otázkou ti lidé, kteří budou na té stavbě.
Zatím jsem hovořil s lidmi z BOZP a ta hlavní představa, kterou jsem získal je, že
nejjednodušší je brigádníky zaměstnat u obce, tím pádem se na ně vztahuje pojištění.
Ještě mi bude volat právník a bezpečnostní technik.
Frühling: Já jsem jenom zjišťoval mechanismus, jak to funguje na podobné bázi jinde
v organizacích, podnicích nebo u soukromých osob. V podstatě jsme se všude shodli na
tom, že je samozřejmě nereálné a nemyslitelné, aby obec nebo jiný subjekt nějakým
způsobem vyhlásil, kdo se chcete přijít proškolit nebo kdo nám bude chtít pomoci, přijďte
se proškolit. Ale existuje forma, že proškolení jde za osobou (za někým z tělovýchovné
jednoty), která se zúčastní detailního školení bezpečnostního technika a ten poté proškolí
lidi na místě. V takovém případě by přítomní brigádníci byli před každou brigádou touto
osobou proškoleni a podepsali by před zahájením prací záznam o provedení školení,
jehož text bude vypracován po poradě s příslušnými odborníky z oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci s cílem předejít případným právním komplikacím pro obec nebo
tělovýchovnou jednotu. Dále je pro nás důležitá otázka fakturací, výběrového řízení.

K bodu 13.
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: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Nepřítomen: Zdeněk Vinš
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konané v pondělí dne 19. března 2018 od 19:00 hod. Protože byl program veřejného
zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho
jednání v 20:30 hodin za ukončené.

•

•
•
•

Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce a zpráva
revizního výboru přednesená panem Jiřím Eschnerem
Kontrolní výbor (dále jen KV) se schází pravidelně jednou za měsíc, kde na svých
schůzích kontroluje zápisy a usnesení Rady obce (dále jen RO), zápisy a usnesení
Veřejného zasedání zastupitelstva obce (dále jen VZZO). KV také provádí kontroly
činnosti jednotlivých komisí a výborů.
KV provedl kontrolu zápisů a usnesení č. 23 a 24 z roku 2017 a 1 a 2 v roce 2018 RO a
konstatuje, že neshledal v zápisech žádných nedostatků a úkoly vyplývající z usnesení
RO jsou průběžně plněny.
KV provedl kontrolu zápisu č. 6 z VZZO ze dne 11. 12. 2017 a neshledal v zápisu
žádných formálních nedostatků.
KV provedl kontrolu usnesení č. 6 z VZZO ze dne 11. 12. 2017:
Část I. obsahuje 4 body na vědomí zastupitelstva.
Část II. obsahuje 11 bodů schvalovacích.
Část III. zastupitelstvo ukládá RO:
1) Dopracovat a opravit položky v kolonce náklady ve Strategickém rozvojovém
dokumentu Program rozvoje obce a poslat je k připomínkování ZO do 22. 12. 2017 a
poté předložit k projednání na VZZO dne 8. 1. 2018 – proběhlo.
2) Hledat partnery na úrovni územně správních celků pro případnou koupi areálu zámku
ve Tmani (byla předána Ing. arch. Vavříkem kompletní studie k areálu zámku. Právě
ta slouží jako podklad pro jednání s možnými partnery (musí být o čem jednat). Jinak
setkání a rozhovory na téma zámek proběhly s Ing. arch. Veselým – nezávazné
rozhovory).
3) Zadat vypracování objemové a provozní studie a statického posudku areálu zámku
ve Tmani – hotovo.
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4) Připravit anketu pro občany – anketa by měla být připravena v momentě, kdy budou
jasná základní hrubá fakta, tj. náklady na první fázi záchrany, postoj současného
majitele při jednání o zástavě, případně ceně, možnost partnerství a alternativních
postupů… Měla by proběhnout v době mimo letní prázdniny.
5) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce – probíhá.
6) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat – probíhá.
KV provedl kontrolu zápisu č. 1 z VZZO konaného dne 8. 1. 2018 a neshledal v zápisu
žádných formálních nedostatků.
KV provedl kontrolu usnesení č. 1 z VZZO konaného dne 8. 1. 2018:
Část I. obsahuje 3 body schvalovací.
Část II. ZO ukládá RO:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce – probíhá.
2) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat – probíhá.
3) Vstoupit do jednání se Stavebním úřadem ohledně úprav a zabezpečovacích prací
v zámeckém areálu. Stavební úřad byl kontaktován ohledně možnosti donucení
majitele k opravě budov. Z vyjádření plyne, že úřad nařídí nápravu (včetně demolice)
ve chvíli, kdy budovy ohrožují své okolí – veřejná prostranství. Vymáhání je ale
obecně málo úspěšné.
4) Sestavit harmonogram realizace „přístavby zázemí sportoviště ve Tmani“.
Harmonogram prací je vytvářen v rámci realizačního týmu uvnitř TJ, ale zbývá uzavřít
dohodu, která bude vymezovat úlohu obce jako stavebníka a úlohu tělovýchovné
jednoty, jejíž členové se na pracích budou brigádnicky podílet. Zahájení prací se
předpokládá začátkem dubna.
KV ukládá RO připravit analýzu žádaných a získaných dotací ve volebním období 20142018 a seznámit s ní ZO na příštím veřejném zasedání.

Zpráva finančního výboru, kterou přednesla Mgr. Hana Laňová
Rozbor hospodaření od 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018
Příjmy po konsolidaci
3 131 901,11 což je 17,23 % z rozpočtovaných příjmů
Z toho:
daň. příjmy
2 498 472,78
16,01 %
nedaň. příjmy
436 037,83
33,76 %
kapitálové příjmy
141 135
18,09 %
přijaté transfery
56 255,50
8,04 %
konsolidace
200 000
(příjmy, které se musí v té samé výši
objevit i ve výdajích – převody na sociální fond a účet u
ČNB)
Výdaje po konsolidaci:
2 176 259,99 což je 8,30 % z rozpočtovaných výdajů
běžné výdaje
1 976 848,39
13,12 %
kapitálové výdaje
199 411,60
1,76 %
konsolidace
- 200 000,00
Saldo příjmů a výdajů
955 641.12 Kč
Zůstatek BÚ k 28. 2. 2018 činní
23 515 497,67
SF
148 260,90
FRB
868 428,27
HČ
2 130 644,48
účet u ČNB
3 603 218,21
Výnosy od 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018
Hlavní činnost
3 019 889,43
vedl. činnost (HČ)
358 793,17
Náklady od 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018
Hlavní činnost
1 999 834,77
vedl. činnost (HČ)
187 708,89
V letošním roce byla schválena 1 rozpočtová změna, kterou schvalovalo zastupitelstvo obce.
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Zpráva z Rady obce přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření Rady obce vás seznámím s činností Rady obce v posledním období.
• Na svém posledním zasedání v roce 2017 se rada obce seznámila s hodnocením
podaných nabídek na pacht obecních zemědělských pozemků a schválila jako pachtýře
pozemků p.č. 917, 918, 906, a části pozemku 324/71 v k.ú. Tmaň paní Danu Tyslovou a
jako pachtýře pozemků p.č. 1024, 1064, 1071, 1014, 1015 v k.ú. Lounín a pozemků p.č.
915, 916 a 922 v k.ú, Tmaň Agrodružstvo v Bykoši. Rada obce zároveň schválila návrhy
pachtovních smluv. Záměr propachtovat pozemky p.č. 880 a 904 v k.ú. Tmaň byl však
zrušen a 10. ledna 2018 pak rada schválila nový záměr pachtu na pozemky p.č. 880 a
904 v k.ú. Tmaň, posléze se seznámila s vyhodnocením podané nabídky a jako pachtýře
pozemků schválila Agrodružstvo v Bykoši.
• Na svém posledním zasedání v roce 2017 pak Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 13, poslední v roce 2017.
• Na tomto zasedání byl také schválen „Strategický rámec MAP (Místní akční plán)
školství“, zpracovaný a vzniklý pod vedením Řídícího výboru MAP složeného ze
zástupců školských a pedagogických zařízení, obcí a pracovnic MěÚ Beroun. MAP má
zajišťovat a podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání.
• Na konci a přelomu roku dále proběhla prohlídka obecních objektů v č.p. 50 a 190
požárním technikem panem Svobodou jako součást prevence v oblasti požární ochrany.
Panem Svobodou byla zpracována celá oblast požární ochrany a prevence v budovách a
na pracovištích, tj. např. vyhodnocení rizik, požární řády a směrnice, proškoleny požární
hlídky a zaměstnanci obce.
• Po projednání na veřejném zasedání zastupitelstva obce a v Radě obce také byla
zpracována žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje na výstavbu zázemí sportoviště
ve Tmani. Po diskusi s členy TJ ČS a projednání v okruhu členů Rady obce byla žádost
stažena a rozhodnuto o výstavbě svépomocí s využitím brigádnické činnosti.
Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2018.
• V oblasti likvidace odpadů Rada obce schválila dodatek smlouvy č. 11 ke smlouvě o
komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10100398 se společností Rumpold
Příbram s.r.o. Ze smlouvy vyplývá mírné zvýšení úhrad za likvidaci některých kategorií
komunálního odpadu.
• Po projednání v Radě obce byla také uzavřena smlouva s firmou Černohlávek Oil s.r.o.
na likvidaci použitých kuchyňských olejů. Předpokládá se, že nádoba – upravená
popelnice bude umístěna na dvoře OÚ v sousedství kontejneru na směsný komunální
odpad.
• Na základě usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 19. prosince
2017 Rada obce schválila zadání objemové provozní studie areálu zámku ve Tmani
v ceně 98 000,- Kč bez DPH a statického posudku budov areálu v ceně 57 000,- Kč bez
DPH. Po seznámení se s prvními závěry práce na zasedání rady obce 24. ledna 2018
Rada obce rozhodla o uspořádání pracovní schůzky zastupitelstva obce dne 26. února
2018 a veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5. března 2018 zaměřené jednak na
prezentaci studie Ing. arch. Ivanem Vavříkem a členy týmu zpracovatelů, a jednak na
další postup v otázce budoucího vývoje areálu zámku ve Tmani. Kompletní studie nám
byla předána v minulém týdnu.
• V návaznosti na inventarizaci koncem roku 2017 se Rada obce seznámila a schválila
inventarizační zprávu.
• Po obdržení projektové dokumentace na rekonstrukci prostor kadeřnictví byla také
schválena výzva k podání nabídek na realizaci této rekonstrukce. Ta spočívá především
v nové instalaci vody a odpadů, elektřiny a výsledkem hodnocení je výběr nabídky pana
Zdeňka Vinše ve výši 337 196,- Kč za zednické a instalační práce.
• Rada obce se seznámila s úpravou silničního provozu dle návrhu firmy Adsum na
zjednosměrnění ulic K Sídlišti a Jednoty a zřízení postranních parkovacích pruhů v těchto
ulicích a odsouhlasila k projednání variantu s obousměrným provozem od kostela sv. Jiří
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na parkoviště před prodejnou zeleniny. Úsek ulice K Sídlišti od základní školy k prodejně
Jednoty je navrhován jako jednosměrný ve směru od školy. Úprava vychází z dřívějšího
projektu parkovacích míst v ulici Sídliště od Ing. Křižáka a ze studie úpravy centra v okolí
budovy obecního úřadu, zpracovaného Ing. arch. Tlachovou. Rada obce se také
zabývala způsobem zadání projekčních prací na rekonstrukci komunikace K Sídlišti a
Sídliště, a případné etapizace výstavby.
Rada obce dále projednala a schválila:
• Zavedení poplatku za návštěvu ranní družiny v základní škole.
• Navýšení odměn členům okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR z rozpočtu
obce podle doporučení.
• Záměr pronájmu areálu fotbalového hřiště.
• Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Beroun o úhradách za správní
agendu v oblasti přestupků.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene „Reko SKAO Tmaň, číslo stavby 7700070751“, p.č.
889 v k.ú. Tmaň.
Rada obce se dále zabývala žádostmi o příspěvky a dotace:
• Schválila příspěvek pro Dětské centrum Světlušky na podporu organizace masopustního
průvodu ve výši 3.000,- Kč, poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Dětské centrum
Světlušky ve výši 10.000,- Kč a dotaci pro TJ VČS ve výši 8.000,- Kč.
• Rovněž bylo schváleno poskytnutí individuálních dotací žadatelů o příspěvek na školní
lyžařské zájezdy dětí a školy v přírodě.
Rada obce měla dále na programu:
• Projednání podmínek franšízy České pošty při případném převzetí pobočky pošty ve
Tmani. Výsledky doplněné o další skutečnosti jsou předkládány zastupitelstvu obce
k posouzení.
• Rada obce se také seznámila s využitím telefonního automatu ve vstupním prostoru
budovy obecního úřadu. Po zhodnocení situace, kdy za rok 2017 bylo provoláno
z automatu cca 100,- Kč, byla smlouva se společností O2 zrušena. Obec Tmaň
v posledním roce hradila plně provoz automatu částkou 10 000,- Kč bez DPH ročně.
• Na jednáních rady byla projednávána organizace a náplň oslav Dne dětí 2018.
• Rada obce zhodnotila nabídky na obnovu kamerových systémů s tím, že po konzultacích
bude objednána dodávka systému do areálu sběrného dvora. Kamerové systémy v okolí
kulturního domu a základní školy budou případně rozvíjeny a doplňovány až později.
• V souvislosti s blížícím se termínem platnosti evropského nařízení a nárůstu povinností
v oblasti ochrany osobních údajů rada projednala možnosti a následně schválila uzavření
smlouvy na provádění role pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Hendrich
Group s.r.o. z Cerhovic.
• Rada obce projednala podmínky realizace projektu veřejného osvětlení v ulici K Lounínu,
a to v úseku k lesíku Višňovka. Realizace závisí mimo jiné i na souhlasu tří soukromých
majitelů stavebních pozemků s umístěním vedení a lamp veřejného osvětlení na jejich
pozemcích. Oslovení vlastníků probíhá. Podotýkám, že celá stavba je plánována na
pozemcích jiných vlastníků, než obce.
• Obec také obdržela návrh veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby
se Středočeským krajem, která je vám předkládána ke schválení. Neinvestiční dotace je
v letošním roce sjednávána ve výši 918.000,- Kč. V uplynulém roce obec obdržela dotaci
ve výši 595.100,- Kč.
• Poslední zajímavostí je skutečnost, že obec byla v první polovině měsíce února
podrobena kontrole využití dotace ze SFRB na výstavbu bytů v Domě s pečovatelskou
službou. Kontrola proběhla bez připomínek ze strany pracovníků kontroly.
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I.

II.

III.

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 19. března 2018
Zastupitelstvo obce vyslechlo a bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce a zprávu
kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolního výboru panem Jiřím
Eschnerem.
2) Zprávu finančního výboru přednesenou předsedou paní Mgr. Hanou Laňovou.
3) Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Veřejnoprávní smlouvu ev. č. S-0196/SOC/2018 se Středočeským krajem o
dotaci / příspěvek na poskytování sociální služby.
2) Rozpočtové opatření č. 2.
3) Opatření č. 1/2018 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
4) Volba Antonína Plátěnky staršího za přísedícího Okresního soudu v Berouně.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Zahájit jednání Obce Tmaň s Českou poštou o provozování pobočky ve Tmani
jako franšízy „Pošta partner“.
2) Připravit analýzu zadaných a získaných dotací ve volebním období 2014 – 2018 a
seznámit s ní zastupitelstvo obce na příštím veřejném zasedání zastupitelstva
obce.
3) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
4) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmu, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

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.

Kulturní památky ve Tmani
zapsané v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu
Památkový katalog je nový systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke
kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím,
ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové
péče dotýká. Nalezneme zde základní popisné informace včetně fotografie památky
a odkazu na její umístění v katastrální mapě. Kulturních památek ve Tmani zapsaných
v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu je celkem sedm. Údaje o zatím
posledním zapsaném do tohoto seznamu – areálu Sboru Jiřího z Poděbrad – byly uvedeny
v dubnovém vydání OBZORU.
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1. Areál – kostel sv. Jiří
Památková ochrana:
• 38226/2-395 – KOSTEL SV. JIŘÍ;
• kulturní památka;
• zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
TYP
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
EXISTUJÍCÍ
SLOH

1000150199
kostel sv. Jiří
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Tmaň
Tmaň
kostel
areál
3. 5. 1958
ano
gotika; baroko

ANOTACE
V jádru gotická stavba barokně přestavěná v 18. století a upravená v 19. století.
POPIS
Areál kostela se nalézá osamoceně východně od vsi na mírném návrší. Areál sestává z
kostela jednolodní orientované stavby ze západní hranolovitou věží, čtvercovým
presbytářem, severně připojenou sakristií a východně přístavkem hrobky. Celý areál
obdélného půdorysu je vymezen ohradní zdí se dvěma vstupními brankami, jedna na Z od
kostela, druhá je situována na jihu areálu. Ohradní zeď je proražena ještě třetím průchodem
do nové části hřbitova na východní straně. Při jihozápadním nároží areálu je situován
klasicistní náhrobek, na V od něj se nalézá litinový kříž na kamenném podstavci. Předmětem
ochrany je kostel, ohradní zeď se dvěma branami, klasicistní náhrobek, litinový krucifix,
pozemek parc. č. st. 83 a parc. č. p. 391, 392.
2. Areál – zámek
Památková ochrana:
• 23967/2-3009 - ZÁMEK;
• kulturní památka;
• zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ADRESA
TYP
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
EXISTUJÍCÍ
FYZICKÝ STAV
SLOH

1000150199
zámek
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Tmaň
Tmaň
č.p. 1
zámek
areál
3. 5. 1958
ano
3 – poškození velkého rozsahu
baroko
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ANOTACE
V jádru gotická tvrz přestavěná v 18. století na barokní zámek a v 19. století doplněná o
hospodářský dvůr.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Architektonický vývoj zachycuje proměnu gotické tvrze v barokní zámek z počátku 18. století,
upravovaný v 19. i 20. století. Původně sídlo Trmalů z Toužic.
POPIS
Areál je situován v jižní části obce v blízkosti rybníka při silnici na Chodouň. Jádrem areálu je
čtyřkřídlý zámek kolem pravoúhlého dvora krytý mansardovou střechou, v J průčelí je
situována věž. Východně od zámku se rozléhá park, omezený z jihu budovami sousedního
hospodářského dvora, který již není památkově chráněn, ze severu zahradou. Park je
částečně zabrán hřištěm a novodobými utilitárními stavbami. Severně od zámku jsou chaty
se zahrádkami; zřejmě to byla původně zámecká zahrada; tyto parcely jsou vymezeny vyšší
zděnou ohradní zdí s prejzovou korunou. V SV části areálu je ohradní zeď připojena na
přízemní domek se sedlovou střechou ve spodní rovině zalomenou. Předmětem ochrany je
zámek, park, ohradní zdi parku a pozemky st. p. 40, 42/2, 218 a 424 a p. p. 44/1, 44/2, 44/5
44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/18, 44/19,
44/20, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/32,
44/33, 44/34, 44/35. Na ploše památky se nachází nechráněný domek zahradníka, hřiště,
chaty a zahrádky. V přímém prostředí památky se nachází hospodářský dvůr s chlévy,
sýpkou, obytnými budovami a branami.
3. Objekt – pivovar
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
STUPEŇ PAMÁTKOVÉ HODNOTY
VÝZNAM PAMÁTKOVÉ HODNOTY
DRUH PAMÁTKY
KATEGORIE
EXISTUJÍCÍ

1000021967
pivovar
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Tmaň
Tmaň
hodnotný
lokální
stavba – budova
objekt
ano

ANOTACE
Pivovar na se sladovnou a stodolou postavený ve třetí čtvrtině 19. století. Objekty na
východní straně areálu jsou barokního původu a souvisely se sousedním areálem zámku.
4. Objekt – hradiště Kotýz, archeologické stopy
Památková ochrana:
• 31642/2-424 – HRADIŠTĚ KOTÝZ;
• kulturní památka;
• zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES

1000143171
hradiště Kotýz, archeologické stopy
Středočeský kraj
Beroun
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OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
TYP
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
ARCHEOLOGICKÉ STOPY

Tmaň
Slavíky
Tmaň
archeologické naleziště
objekt
3. 5. 1958
ano

ANOTACE
Na západním okraji zalesněného návrší Zlatý kůň se nacházejí pozůstatky pravěkého a raně
středověkého hradiště. Na povrchu terénu jsou dobře patrné obvodové valy a příkopy.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Cenná ukázka pravěké fortifikace.
POPIS
Hradiště se nachází přibližně 1,5 km SV od obce Tmaň. Bylo vybudováno na západním
výběžku vápencového masivu, jenž vybíhá od obce Koněprusy. Nevýrazná ostrožna je
přetnuta valem, který lemuje i část její SZ hrany. Další parcely na katastru obce Koněprusy
uvedeny na doplňkovém listu.
5. Objekt – kaplička se zvonicí na Louníně
Památková ochrana:
• 32388/2-2999 – KAPLIČKA SE ZVONICÍ;
• kulturní památka;
• zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
TYP
DRUH PAMÁTKY
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
EXISTUJÍCÍ
FYZICKÝ STAV
SLOH

1000143958
kaplička se zvonicí
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Lounín
Lounín
kaplička; kaple
stavba - budova
objekt
3. 5. 1958
ano
1 – dobrý stav
baroko

ANOTACE
Drobná pozdně barokní stavba z počátku 19. století.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Drobná barokní stavba dotváří charakter návsi.
POPIS
Kaple stojí na návsi u zdi, z boku přímo přiléhá k hasičské zbrojnici. Drobná stavba na
čtvercovém půdoryse, krytá stanovou střechou se zvoničkou se stanovou stříškou,
završenou křížem. Stěny jsou členěny soklem a lisénovými rámy. Krytinu tvoří bobrovky.
Předmětem ochrany je kaplička s pozemkem.
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6. Objekt – jeskyně Tří volů, archeologické stopy
Památková ochrana:
• 45457/2-3372 – JESKYNĚ TŘÍ VOLŮ;
• kulturní památka;
• zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
KATALOGOVÉ ČÍSLO
NÁZEV
KRAJ
OKRES
OBEC
ČÁST OBCE
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
TYP
DRUH PAMÁTKY
KATEGORIE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD
ARCHEOLOGICKÉ STOPY

100157903
jeskyně Tří volů, archeologické stopy
Středočeský kraj
Beroun
Tmaň
Slavíky
Tmaň
jeskyně
stavba - ostatní
objekt
3. 5. 1958
ano

ANOTACE
Z větší části odtěžená jeskyně s doklady paleolitického osídlení. Jeskyně je situována v
kolmé stěně vápencového lomu.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Zajímavá ukázka pravěkých sídelních aktivit.
POPIS
Jeskyně se nachází v areálu lomu na vápenec Čertovy schody, nad pravým břehem
Suchomastského potoka; v přední části areálu lomu, přímo nad drtičkou vápence. Ve skalní
stěně je dochováno torzo jeskyně, která dnes není přístupná.

Výroční schůze Mysliveckého spolku HORA Tmaň a Honebního společenství
V sobotu dne 7. dubna 2018 se na Louníně konala výroční schůze Mysliveckého spolku
HORA Tmaň a Honebního společenství na následujících stránkách přinášíme základní
materiály z tohoto jednání.
Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku HORA Tmaň v roce 2017
přednesená jeho předsedou Antonín Plátěnkou
Vážení přítomní myslivci, dámy a pánové, vážení hosté!
Náš spolek má ke dnešnímu dni celkem 29 řádných členů, z čehož je jeden člen bez
oprávnění k držení střelné zbraně, jeden člen v roční zkušební době – pan Petr Havlík, jeden
čekatel na členství – pan Josef Hošek, dále to jsou stálí honci a příznivci – paní Zbuzková a
paní Plátěnková, pan Celta a pan Zdeněk Motyka.
Při tomto výčtu naší členské základny dávám na zvážení dnešnímu jednání možnost se
vyjádřit k absolventu roční zkušební doby a jeho žádosti k získání právoplatného členství
v našem spolku pro pana Petra Havlíka. Možnost se vyjádřit k jeho osobě bude v rámci
diskuse. Během zkušební doby se plně zapojil do činnosti skupiny a i celého spolku a projevil
se jako řádný myslivec. V návrhu usnesení je jeho přijetí za člena po složení členského
podílu ve výši 3.000,- Kč.
Činnost spolku řídí sedmičlenný výbor a na chod spolku dohlíží tříčlenná kontrolní komise.
Výbor zajišťuje organizačně chod a práce ve prospěch dnes již spolku. Schází se na
schůzích v průměru jednou měsíčně a účast členů výboru je dobrá s tím, že případná
neúčast je vždy řádně omluvena.
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V minulosti jsme se museli vyrovnat s nutností transformace sdružení na spolek a naplnit tak
literu nového občanského zákoníku a zaregistrovat se u Městského soudu v Praze. Bylo
nezbytné schválit nové Stanovy spolku a upravený Provozní řád. Registrací spolku a nových
Stanov u Registračního soudu jsme se stali následníkem našeho – dnes již bývalého
mysliveckého sdružení – se vším s tím souvisejícím. To znamená, že i funkcionáři zůstali ve
svých funkcích až do letošního roku, kdy proběhnou řádné tajné volby na další pětileté
období.
V nových Stanovách je sice dle nového občanského zákoníku statutárním zástupcem spolku
jeho výbor, ale my jsme si odsouhlasili, aby za spolek na veřejnosti vystupovali předseda,
místopředseda a myslivecký hospodář. Dále je ve Stanovách dán maximální počet členů
spolku, a to 30 členů. O tom počtu členů jsme přesvědčeni, že odpovídá naší honitbě.
Ve schváleném Provozním řádu se mění oproti minulosti povinnost, aby všichni noví členové
byli členy Českomoravské myslivecké jednoty a aby noví členové při podání žádosti o
členství ve spolku dali současně čestné prohlášení, že nejsou členy v jiném spolku a ani o
něj neusilují. Odsouhlasili jsme sis zvýšení ročního členského příspěvku z dosavadních
1.000,- Kč na 2.000,- Kč. To se daří ve valné většině plnit.
Že jsme každým rokem starší a že potřebujeme náš spolek omladit, nemusím zdůrazňovat.
Podstatné je, že poslední roky se díky přílivu nových adeptů a věřím, že i budoucích členů,
daří tento vysoký věkový průměr snižovat. Podařilo se získat naše děvčata za vedoucí
kroužku mladých přátel přírody a myslivosti pod názvem KOLOUŠCI. Kroužek se schází
jednou za čtrnáct dní vždy v pátek od 16:00 hodin se srazem v našem klubu na Louníně.
Kroužek má zpracovanou náplň své činnosti, s jejímiž hlavními body nás seznámí vedoucí
Stanislava Hrudková. Nám dospělcům zbývá jen jim popřát hodně úspěchů, vytrvalosti a
přislíbit všestrannou pomoc. Díky pochopení Obecního úřadu ve Tmani jsme v minulém roce
získali na činnost kroužku finanční podporu ve výši téměř deset tisíc korun a i náš rozpočet
též počítal a i stále počítá s náklady pro děti. Žádost o podporu kroužku vyslyšela v loňském
roce a již i v letošním roce akciová společnost Vápenka Čertovy schody a přispěla částkou
dvacet tisíc korun. Chci zde poděkovat oběma jmenovaným za finanční pomoc ve prospěch
aktivit pro děti a věřím, že nalezneme pochopení i v letošním roce. Současně chci vyjádřit
přesvědčení, že učiníme maximum pro zdárnou činnost kroužku. Obecní úřad ve Tmani
vyslyšel naši žádost o podporu naší činnosti s mládeží a odsouhlasil nám grand na úhradu
materiálních potřeb při vybudování nového stabilního přístřešku ve Světicích či v Lipkách na
Louníně, který bude sloužit potřebám nejen myslivců. Předpokládaná výše nákladů je
spočítána na cca čtyřicet tisíc korun a vlastní realizace ve zhruba stejné výši zajistíme my,
myslivci.
V minulosti jsme se potýkali s problematikou dozoru při sportovním rybaření na rybníku ve
Tmani. Vloni jsme měli porybné pod vedením pana Zbuzka – a to pana Foltýna a pana
Puffera. Zkoušeli jsme jejich počet rozšířit, nicméně nám to problém nevyřešilo. Jaroslav
Karmazín jako další je časově zaneprázdněn, a tak je porybným značně sporadickým.
Rybářskou sezónu dodělávali pouze pánové Zbuzek, Foltýn a Puffer. Protože v našich
řadách jsme další zájemce o funkci porybného nenašli, oslovili jsme inzerátem ostatní
zájemce, leč stejně neúspěšně. Nicméně bylo vydáno dvanáct legitimací opravňujících
provádět kontrolu u rybníka v době rybolovu, ale hlavně v nočních hodinách, kdy
prokazatelně dochází k pytlačení. Žel, evidovaných kontrol je poměrně málo, a to se usí
změnit. Je však nutné připomenout, že kontroly by měly probíhat minimálně ve dvojicích, a to
z důvodů bezpečnosti a případného svědectví. Úklid okolo rybníka si musíme kromě
odpadkových košů zajistit svépomocí. Skutečností však je, že výsledky hospodaření na
rybníku si zaslouží poděkování všichni, kdož se nějakou měrou o to přičinili, včetně prodejců
povolenek.
Letošní jaro nám umožnilo zahájit rybářskou sezónu od 1. dubna 2018. Zahájení proběhlo
bez rybářských závodů, které jsou po letech naplánovány na sobotu 26. května 2018.
Podrobnou informaci nám podá v rámci diskuse ředitel těchto závodů pan Jaroslav
Karmazín. Na Louníně pak uskutečníme naše již tradiční „sranda závody“ během léta.
Nyní pár slov k zhodnocení plnění úkolů během předchozího roku, jak jsme si je před rokem
odsouhlasili. Vyjádřeno v číslech, pak jsme měli odpracovat pro spolek celkem 2 424 hodin.
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Ve skutečnosti jsme toto číslo překročili o téměř 600 hodin. Celkem jsme odpracovali na
brigádách a pro myslivost 3 036 hodin. Je to úctyhodné číslo, zvláště proto, že dnes každý
má čím dál méně času.
Aniž jsme se stačili pořádně rozhlédnout, máme za sebou pátý rok od podpisu nové nájemní
smlouvy. Naše myslivost se mění takovým tempem, že to mnohdy ani nestačíme plně
vnímat. Jedná se hlavně o změny legislativy s myslivostí související. V návrhu na usnesení
s tímto počítáme. Mění se vyhlášky anebo jsou důsledněji vyžadovány Krajskou veterinární
správou a k tomu se ještě přidávají různé tlaky z Evropské unie. Mám na mysli návrhy na
omezení možnosti držení střelných zbraní nebo diskuse na téma, co je původní a co nikoliv –
a je jedno, zda se jedná o oblast živočišnou či rostlinnou.
Minulý rok nás postihla epidemie afrického moru prasat1 (AMP), kterou se nám snad jako
jediným v Evropě dařilo zabránit v jeho šíření. Jak všichni víme, ohnisko výskytu je na
Zlínsku a zatím se daří jej izolovat. To však obnáší řadu opatření ze strany státu. Na nás to
dolehlo v podobě většího papírování, braní vzorků barvy a povolení lovit všechny věkové
kategorie divočáků. K těmto opatřením se 10. října 2017 přidala potřeba dalšího odběru
vzorku barvy a další papíry na vyšetření odlovených divočáků na tak zvanou Aujeszkyho
chorobu2 (ACH). Toto opatření však již bylo ohodnoceno 1.000,- Kč za odlovený kus. Tato
vyšetření byla ukončena k 31. prosinci 2017. Nám se za toto období podařilo odlovit 63 kusů
divočáků. Odměna za divočáky ulovené při naháňkách byla přínosem pro náš spolek. O
odměně odlovu jednotlivcem si rozhodl každý sám. Mohl odměnu použít na umoření
příspěvku pro letošní rok, nebo tímto způsobem umořit brigádnickou povinnost ve výši 10
hodin za kus. Oba tyto způsoby využití odměny byly přínosem do spolkové pokladny. Třetí
způsob využití odměny pro ty členy, kteří mají zmíněné povinnosti již zajištěny, bylo její
vyplacení lovci. Nyní pár slov k upřesnění zmíněných chorob divočáků. AMP postihuje jak
divočáky, tak domácí chovy prasat. Na člověka je tato nemoc nepřenosná, ale likviduje
veškeré chovy prasat a snadno se šíří. Pro informaci z porady na Okresním mysliveckém
spolku nám bylo řečeno, že se s touto nemocí potýká celá Evropa. U nás máme zatím jedno
ohnisko, v sousedním Polsku jich je osmdesát. ACH je pro člověka také málo nebezpečná,
avšak pro pejsky je neléčitelná a likvidační. Pes po olíznutí barvy nakaženého divočáka se
začne drbat, neboť má svědivý pocit, který sílí tak, že pes si začne vykousávat maso. Do 48
hodin takto nakažený pes drasticky uhyne. Z 63 kusů divočáků ulovených v období od 10.
října 2017 do konce roku bylo pět kusů s pozitivním nálezem. Takže opatrnost při manipulaci
s divočáky je na místě. Jinak je třeba poděkovat všem úspěšným lovcům a lovkyním za
odlov v kalendářním roce v počtu 104 kusů divočáků, 11 kusů zvěře mufloní a 5 kusů srnců.
Srnce jsme neodlovili v plánovaném počtu díky autonehodám. Dalším stejně velkým
problémem jsou narůstající počty kusů mufloní zvěře. Tuto zvěř sice nemáme plánovanou
stejně tak, jako zvěř černou, přesto škodí v honitbě, a to hlavně zemědělcům. Není to pouze
náš problém. Týká se mysliveckých spolků Suchomasty, Popovice a Koněprusy. Zhruba
1

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru
prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět
prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od
kterého se infikovala klíšťata. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a
sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus
se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době
septikémie (tento stav bývá označován neodborným lidovým termínem otrava krve). Onemocnění se
projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se
objevují při poklesu teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým
průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat
(KMP), ale průběh je rychlejší.
2
Aujeszkyho choroba (synonyma Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění) je celosvětově rozšířené
virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase domácí a prase divoké figuruje jako přirozený
hostitel a zároveň rezervoár viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového
aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc
vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho choroba u skotu, ovcí či psů se
nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka.
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v těchto honitbách se pohybují dvě až tři tlupy této zvěře. V současné době se spojili a ta
největší tlupa čítá na sedmdesát dospělých a na dvacet muflončat. Takové množství
devastuje ozimy a řepky. Dochází stále častěji ke střetům s auty a ze současných poznatků
běhá až sedm kusů o třech bězích. Koncem března se ze zákona zatavil odlov muflončat, a
tak jsme sepsali žádost o sanitární odlov poraněné zvěře s požadavkem o rychlé vyřízení,
aby nedocházelo k dalším střetům, muflonky čekají na poraněná muflončata. Takto ochablá
zvěř by se mohla stát příčinou rozšíření nějaké nemoci. Tento problém již trvá několik let a
my na něj opakovaně upozorňujeme, neboť je nám jasné, že odlovem 10 – 15 kusů ročně
nezastavíme tuto populační explozi mufloní zvěře. Neznáme počty odlovu u sousedů, ale asi
jsou menší, pokud nejsou žádné. Každopádně zemědělci mají oprávněné obavy ze škod na
plodinách, sami na to však nestačíme.
Musím se ve své zprávě zmínit o dobré spolupráci s dalšími společenskými organizacemi
působícími v obci – se Sborem dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovnou jednotou VČS
Tmaň. Naše spolupráce spočívá ve spoluorganizování oslav Dne dětí, dobročinného plesu a
při zajištění letního biatlonu ve Tmani.
Pokud se jedná o plnění plánu práce schváleného na minulé výroční členské schůzi, tak ten
se daří kromě několika jednotlivostí v každé skupině úspěšně plnit.
V minulém roce jsme zakoupili v Roudnici nad Labem deset kusů zajíců, kteří byli vypuštěni
po dvou párech ve skupině Tmaň a Lounín a jeden pár ve skupině Chodouň. Odchovali jsme
a vypustili 65 koroptví a na 300 kusů bažantů včetně slepic. Obdělali jsme 4 hektary
mysliveckých polí pro zvěř. Řada těchto činností byla částečně dotována a získali jsme takto
téměř šedesát tisíc korun.
Po zkušenostech z let minulých navrhuje výbor nakoupit 20 kusů zajíců a pomoci tak obnově
jejich počtů. V rámci obměny krve vezmeme deset kusů z Rožmitálu pod Třemšínem a deset
z Roudnice nad Labem. Koroptve letos nakupovat nebudeme, neboť Liteň přišla o chovné
hejno. V Litni nakoupíme pouze 100 kusů jednodenních bažantů a 5 q krmné směsi BŽ 1.
Jinak zakoupíme 200 kusů sexovaných osmitýdenních kohoutků za 109,- Kč za kus v Boru u
Tachova. Tím bychom měli mít zajištěnou drobnou zvěř jak na hon, tak do tomboly, a i na
vypuštění honitby k zachování druhu.
S prací výboru v minulém pětiletém období lze vyjádřit pouze spokojenost. V této chvíli je
potřeba vzít na vědomí věk a zdravotní stav dvou starších členů výboru a smířit se s tím, že
se rozhodli skončit práci ve výboru. Je naší povinností poděkovat jim za dlouholetou a
spolehlivou práci ve svých funkcích – jedná se o dosavadního finančního hospodáře Karla
Zbuzka a dosavadního mysliveckého hospodáře Karla Červenku st. Pevně věřím, že předání
funkcí nově zvoleným členům výboru proběhne v klidu.
Při návrhu na složení nového výboru musíme vzít v úvahu Provozní řád, který nám říká, že
spolek řídí sedmičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Návrh nového výboru byl předložen
na předvýroční schůzi s tím, že do 15. března 2018 bylo možno podávat další návrhy.
K tomuto termínu byl předložen částí skupiny Chodouň návrh na skupinového vedoucího
pana Hurcíka Jiřího ml. Jiný návrh podán nebyl a tento návrh je zapracován do kandidátky.
Pro nás voliče z toho vyplývá možnost zakřížkovat na kandidátce sedm jmen budoucího
výboru. Pro upřesnění bych rád dodal, že moje kandidatura nemusí být na celé období a po
seznámení se s náplní funkce předsedy a všeho, co s tím souvisí, by došlo s vědomím a
odsouhlasením členské schůze k výměně postu předsedy s místopředsedou.
Na závěr své zprávy chci konstatovat, že díky příspěvkové morálce našich členů, díky
odměnám za odlovené divočáky, dotacím od Středočeského krajského úřadu, Obecního
úřadu Tmaň a akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody a dalším
brigádám našich členů se nám daří zajistit prostředky na všechny náklady honitby a za to
chci všem jmenovaným poděkovat. S přáním mnoha úspěchů v dalším životě a s přáním
především zdraví končím svou zprávu s pozdravem „MYSLIVOSTI ZDAR!“
Zpráva o činnosti kroužku „Koloušci“ při Mysliveckém spolku HORA Tmaň
přednesená Stanislavou Hrudkovou
Od výroční schůze Mysliveckého spolku HORA Tmaň konané 1. dubna 2017 pokračovala
činnost kroužku v pravidelných schůzkách, jak bude dále uvedeno. Uskutečnili jsme
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tematický výlet do Českých Budějovic na celostátní výstavu psů a pomůcek pro chovatele a
k jejich výcviku. Dopravu dětí jsme zajistili osobními auty členů spolku. Po vyčerpávajícím
odpoledni jsme dopřáli dětem odpovídající občerstvení, po kterém následovala cesta domů.
Myslivecký spolek zajistil nákup dvou kusů nových vzduchovek značky Slávie a repase tří
kusů starších vzduchovek. Současně byly zakoupeny dva kusy terčů na stojanech. Tím byly
vytvořeny dobré podmínky pro nácvik střelby, aby se děti mohly přihlásit do soutěže Letního
biatlonu. Bohužel, nakonec z různých důvodů do závodu nikdo nepřihlásil. Pevně věříme, že
v letošním roce se do soutěže plně zapojíme, neboť s tréninkem začneme ihned, jak nám to
počasí dovolí.
Svoje zástupce jsme měli i na okresním kole soutěže o Zlatou srnčí trofej, kde jsme sbírali
zkušenosti pro letošní rok a kde se nám rovněž povedlo získat první místo.
Od začátku října 2017 se s dětmi scházíme v pátém ročníku fungování mysliveckého
kroužku Koloušci při Mysliveckém spolku HORA Tmaň. Interval schůzek je stejný jako
v předešlých ročnících – jednou za čtrnáct dní v pátek od 16:00 do 18:00 hodin.
V průběhu podzimu jsme s dětmi opakovali znalosti z přírody a myslivosti formou her, zápisů
a čtení. Během podzimních vycházek jsme připravovali krmná zařízení pro zvěř, která zvěř
využívá v době nouze – tj. od podzimu do jara. Při častých vycházkách ven do přírody nám
nevadilo ani nepříznivé počasí, jenom nás mrzelo, že zima opět nebyla v bílém kabátu,
abychom měli příležitost číst stopy ve sněhu. Během našich toulek podzimní a zimní
přírodou jsme dalekohledem pozorovali zvěř, k čemuž jsme využívali myslivecká pozorovací
zařízení, hledali jsme její stopy alespoň v blátě a pohybové znaky, a předkládali jsme zvěři
do krmných zařízení krmivo. Také se nám podařilo najít srnčí shozy.
V době nouze – přikrmování – jsme s dětmi chodili plnit krmná zařízení žaludy, obilím,
senem a hráli při tom hry, abychom se zahřáli. Když jsme na podzim zůstávali v zázemí
lounínské klubovny, využívali jsme k výuce také i materiály, které nám poskytl Okresní
myslivecký spolek Beroun (potažmo Českomoravská myslivecká jednota).
V průběhu zimního období, kdy jsme více zůstávali v lounínské klubovně, jsme využívali
poznávací hry z přírody, které jsme mohli pro kroužek zakoupit díky příspěvkům
Mysliveckého spolku HORA Tmaň, Obce Tmaň a akciové společnosti Vápenka Čertovy
schody. Také jsme si četli různé myslivecké příhody z knih a časopisů, vyplňovali křížovky
s hádankami. V letošním roce mám v úmyslu zakoupit pro děti dřevěnou výukovou pomůcku
se stopami zvěře, která má hodnotu kolem pěti tisíc korun.
Naše schůzky a témata na nich probíraná směřujeme stejně jako v minulých letech k účasti
našich dětí v soutěži Zlatá srnčí trofej, která se letos koná dne 9. června 2018 v Oseku. Do
našich řad přibyly nové děti, které se snažíme dobře připravit a jsme opravdu zvědavi, jak se
letos v jednotlivých kategoriích umístíme.
Na jaře budeme s dětmi provádět asanaci vybraných krmných zařízení. Při pochůzkách
v terénu budeme průběžně uklízet odpadky. Na začátku léta bychom opět chtěli uspořádat
přespání v přírodě pod širým nebem z pátku na sobotu. K využití bychom měli mít přístřešek
v Lipkách, který budou členové mysliveckého spolku v tomto roce budovat, a ještě máme
k dispozici srub pana Stehlíka v Chodouni. Chceme také pokračovat v navázané spolupráci
se členy Mysliveckého spolku HORA Tmaň formou praktických ukázek některých činností
myslivců při výkonu práva myslivosti, jako jsou ukázky výcviku loveckých psů, troubení
mysliveckých signálů, mysliveckého odívání a ukázkou loveckých zbraní. V letošním roce
členové spolku vezmou například děti na pozorování srnčí zvěře. Průběžně po celý rok bude
probíhat vzdělávání dětí ohledně myslivosti a přírody.
Do budoucna máme v plánu s dětmi navštívit nějakou oboru, případně bažantnici, aby si lépe
dovedly představit intenzivní péči o zvěř. Také počítáme s nějakými výlety pěšky či na kole.
V předprázdninovém období máme v plánu zajistit tematický zájezd do menší zoologické
zahrady. Snažíme se, abychom zvládli se současnými členy pokračovat ve výuce a
opakování, a zároveň abychom plynule začlenili do chodu kroužku nové členy a děti tak
získávaly nové poznatky o přírodě. Máme štěstí, že nás finančně podporuje Myslivecký
spolek HORA Tmaň, Obec Tmaň a akciová společnost Vápenka Čertovy schody, protože
díky nim můžeme dětem dopřát nejenom malá občerstvení, ale především zakoupit výukové
pomůcky a hry pro nejmenší, za což všem jmenovaným patří velký dík.
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•

•
•
•

•

•

Z vystoupení hostů výroční členské schůze MS HORA Tmaň
Mgr. Pavlásek Pavel ml., starosta Tmaně: Ocenil podíl Mysliveckého spolku HORA Tmaň
na společenském životě ve Tmani a péči o rybník ve Tmani, která přitahuje do obce
návštěvníky. Zvláštní pozornost věnoval konání letního biatlonu, který – jak zdůraznil –
v jeho účastnících zvyšuje úroveň střeleckých schopností, které jsou při podobných
akcích pořádaných na Berounsku a Hořovicku jejich největší slabostí.
Rambouský František, starosta Chodouně: Poděkoval členům Mysliveckého spolku
HORA Tmaň za jejich činnost pro obec Chodouň.
Tlach Zdeněk, Tělovýchovná jednota VČS Tmaň: Poděkoval za spolupráci při organizaci
I. letního biatlonu a vyslovil přesvědčení, že dosavadní úspěšná spolupráce bude
pokračovat i v dalších ročnících této akce.
Ježek Josef, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň: Poděkoval za dary do tomboly hasičského
plesu a vyzdvihl dobrou spolupráci obou společenských organizací působících v obci,
která je společně se sportovci úhelním kamenem při organizování významných akcí ve
Tmani.
Karmazín Jaroslav: Z pověření vedení akciových společností Vápenka a Velkolom
Čertovy schody pozdravil jednání výroční členské schůze, ocenil dosavadní spolupráci,
potvrdil další podporu činnosti kroužku přátel přírody a myslivosti Koloušci, poděkoval za
úklid v prostoru akciové společnosti Velkolom Čertovy schody. V druhé části svého
vystoupení informoval o připravovaných rybářských závodech.
Ing. Holý, Zemědělské družstvo Bykoš: Ve svém vystoupení se věnoval problematice
mufloního stáda.

Plán práce kroužku „Koloušci“ na rok 2018
Pořídit pro děti nové výukové pomůcky (dřevěné makety stop zvěře).
Na jaře asanovat myslivecká krmná zařízení v péči dětí.
Navštívit mysliveckou akci, oboru, bažantnici apod. formou výletu.
Aktivně se zúčastnit letního biatlonu ve Tmani.
Uspořádat výlet pěšky nebo na kolech.
Zajistit tematický zájezd do zoologické zahrady.
Za pomoci členů Mysliveckého sdružení HORA Tmaň zajistit po dvojicích pozorování
srnčí zvěře ve volné přírodě.
8. Zúčastnit se soutěže Zlatá srnčí trofej, která se letos uskuteční v Oseku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plán práce Mysliveckého spolku HORA Tmaň – společné akce
1. Zajistit po dohodě s obcemi průběžně úklid odpadků z příkopů a okolí.
2. Zajistit průběžný pořádek v okolí rybníka ve Tmani.
3. Organizačně zajistit rybářskou sezónu ve Tmani ode dne 1. dubna 2018 a rybářské
závody ve Tmani.
4. Zajistit v celé honitbě asanaci krmných a odchovávacích zařízení včetně vnadišť.
5. Zajistit odchov bažantů a zajíců včetně zdárného vypuštění do honitby.
6. Organizačně se podílet na zajištění oslav Dne dětí 2018.
7. Zajistit v rámci tradiční spolupráce s akciovými společnostmi Vápenka a Velkolom
Čertovy schody a Zemědělským družstvem Bykoš úklid přístupových komunikací a po
dohodě sběr kamene na polích zemědělců.
8. Uskutečnit tradiční myslivecký ples v lednu 2019.
9. Každý poslední čtvrtek v měsíci se uskuteční schůze výboru od 19:00 hodin v Louníně.
Členské schůze se během roku uskuteční šestkrát dle potřeb. Zvaní zajistí úsekoví
hospodáři.
10. Zabezpečit pravidelné a dostatečné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
11. Zhotovit stabilní přístřešek v Lipkách pro široké využití spolky v obci Tmaň.
12. Zajistit obdělávání mysliveckých políček ve všech skupinách.
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Plán prací pro skupinu Lounín
1. Opravy mysliveckých zřízení.
2. Zajistit krmnou základnu pro sezónu 2018/2019.
3. Zhotovit mobilní kazatelnu a přenosný posed.
4. Likvidace nepotřebných zařízení.
5. Zhotovení nových jeslí pro srnčí ve Višňovce.
6. Dokončení venkovních úprav skladu krmení v Lukách.
7. Asanace všech krmných zařízení včetně odchovávacích voliér.
8. Zhotovení posedu pod Vinicí nad borovičkami ve Slavíkách.
9. Vybudování nových 2 kusů zásypů v oblasti bývalé obalovny.
10. Zajištění přepravních beden na 0 kusů zajíců.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plán pro skupinu Tmaň
Opravy stávajících mysliveckých zařízení a likvidace nepotřebných.
Zhotovení slanisek u všech krmelců a oprava stávajících.
Zajištění krmné základny pro období zimního strádání 2018/2019.
Zhotovení jeslí v oblasti křižateckého Habří.
Oprava koroptvích bud a kachních budek – Vápenka Čertovy schody a rybník Tmaň.
Zhotovení 1 kusu zaječích jeslí.
Zhotovení mobilní kazatelny a přenosného posedu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán pro skupinu Chodouň
Oprava mysliveckých zařízení ve skupině a likvidace nepotřebných.
Oprava umělé nory ve Studeném.
Vyčištění a nabarvení skladu krmení.
Zajištění krmné základny pro sezónu 2018/2019.
Zajištění střelnice při oslavách Dne dětí 2018 v Chodouni.
Zajištění střelnice při žákovském turnaji v kopané.

I.

II.

Usnesení z výroční členské schůze Mysliveckého spolku HORA Tmaň
a Honebního společenství konané v sobotu dne 7. dubna 2018
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti spolku za rok 2017;
2. s plánem práce na rok 2018 včetně rozpočtu;
3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy dle rozpisu kynologa spolku;
4. s podáním žádosti na Středočeský krajský úřad o dotace na nákup 20 kusů zajíců
a další body dotací;
5. s nákupem celkem 300 kusů bažantů, z toho 200 osmitýdenních kohoutků;
6. s výsledkem voleb funkcionářů spolku na další volební období;
7. s plánem práce kroužku mladých přátel přírody přednesenou vedoucí kroužku;
8. s obděláním a zasetím mysliveckých políček v každé skupině – celkem 4 ha;
9. s návrhem výboru na ocenění členů u příležitosti zhodnocení práce za rok 2017;
10. s návrhem delegátů na okresní sněm Českomoravské myslivecké jednoty – pana
Perlingera a pana Jana Plátěnku.
Výroční členská schůze ukládá výboru mysliveckého spolku:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Ve spolupráci s vlastníky pozemků, obecními úřady, Okresním mysliveckým
spolkem v Berouně a Středočeským krajským úřadem zajistit odchov bažantů a
vypuštění zakoupených zajíců do honitby.
3. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského úřadu.
4. Nadále spolupracovat se základní školou a Mateřskou školou ve Tmani a podpořit
činnost kroužku Mladých přátel přírody.
5. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (myslivecký ples, Poslední leč, Den
dětí apod.).
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III.

6. Zajistit průběh rybářské sezóny ve Tmani od 1. dubna 2018 včetně rybářských
závodů ve Tmani a na Louníně.
7. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiv pro zimní přikmování zvěře.
8. Spolupracovat s výborem Honebního společenství při sestavování lplánu chovu a
lovu.
9. Spolupracovat s tělovýchovnými jednotami a sbory dobrovolných hasičů ve Tmani
a v Chodouni.
Výroční členská schůze ukládá kontrolní komisi mysliveckého spolku:
1. Průběžně během roku provádět kontroly všech zodpovědných funkcionářů a
všech činností zabezpečujících řádnou péči o honitbu a zvěř v ní.

Pozvánka na rybářské závody ve Tmani
Myslivecký spolek HORA Tmaň pořádá
v sobotu dne 26. května 2018
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – CHYŤ A PUSŤ!
Místo konání:
Časový rozpis:

Rybník ve Tmani, rozloha 1,95 ha
5:45 – 6:45 hodin – prezence a losování míst;
6:45 – 7:00 hodin – příprava lovících na závod (vnadění
povoleno 15 minut před zahájením lovu);
7:00 – 10:00 hodin – první kolo,
10:00 – 11:00 hodin – přestávka,
11:00 – 14:00 hodin – druhé kolo;
15:00 hodin – vyhlášení výsledků.
Startovné:
dospělí 300,- Kč, mládež do 15 let 150,- Kč (v ceně občerstvení: 1
klobáska + 1 nápoj).
Pravidla: Soutěží jednotlivci, každý soutěžící na 1 rybářský prut s jedním návazcem a
jednoháčkem. Při krmení, nahazování, zdolávání, odebírání ryby nesmí závodník opustit
vymezený sektor. Každý závodník bude mít cca 3metrový sektor. Povinná výbava:
podběrák, pean, vidličky. Při hrubém porušování pravidel (nerespektování pokynů
rozhodčího, proti PŘ) bude soutěžící diskvalifikován bez náhrady startovného. NENÍ
NUTNOSTÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK!
Povolené nástrahy a návnady: Vnadění a krmení povoleno v celkovém množství 2 litry
hotového navlhčeného krmení na celý závod, včetně živé nástrahy, pelet, partiklu aj. Živé
nástrahy je povoleno nejvíce 0,25 litru.
Hodnocení: Boduje se každá ulovená ryba takto: 1 cm délky = 1 bod, a nejdelší ulovená
ryba závodníkem.
Organizátor: Myslivecký spolek HORA Tmaň, ředitel závodu – pan Karmazín Jaroslav,
mobil: 602 651 349.
Registrace: Pan Havlík Petr – mobil: 725 359 461, e-mail: petr.havlik@stvmat.cz .
REGISTRACE JE NUTNÁ DO 20. KVĚTNA 2018 – POČET MÍST JE OMEZEN NA 80.
Ceny: Poháry, hodnotné poukázky k odběru zboží dle vlastního výběru od firmy PEM
Sponzoři:
LHOIST – Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň 200, 267 21 Tmaň
PEM Beroun – Rybářské potřeby, Na Příkopě 1/6 (Panský mlýn)

Povinné očkování psů proti vzteklině
V úterý 15. května 2018 bude provádět MVDr. Douša v naší obci
povinné očkování psů proti vzteklině:
• Lounín – u rybníka 17:00 – 17:20 hodin;
• Tmaň – u rybníka 17:30 – 17:50 hodin.
Očkování podléhá poplatku, který bude uhrazen při očkování.

Poděkování
Děkuji za milou gratulaci a dárek k mým narozeninám
Luďka Klímová

20

Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu
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Informace o změně daně z nemovitých věcí od 1. ledna 2018
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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
•

•

•

•

Gratulujeme našemu spolužákovi Matyáši Hornému z V. třídy k druhému místu v
okresním kole recitační soutěže, jímž si vybojoval postup do krajského kola, které se
bude konat v Kolíně. Děkujeme mu za skvělou reprezentaci naší školy a všichni mu
budeme do dalšího boje držet palce!
V sobotu 24. března 2018 proběhl v Kulturním domě ve Tmani již XVI. Dobročinný ples,
který se v naší obci stal dobrou tradicí. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali
představitelé Obecního úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s
ostatními pořadateli, kteří se snažili ples všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Sál se
plnil usměvavými tvářemi všech věkových kategorií a každý si jistě našel u vkusně
připravených stolů místo v blízkosti svých přátel. Ples zahájily svým vystoupením malé
tanečnice a tanečníci z tanečního kroužku Tumbao, který vede paní Petra Kellerová.
Předvedly nám velmi krásné vystoupení a mnoho z nás chytili za srdce, za což jim i jejich
vedoucí patří velké poděkování a uznání. K poslechu a tanci nám hrála již tradičně naše
oblíbená hudební skupina Boss Band V.H. Opět dokázala zvednout ze židle téměř
každého tanečníka či tanečnici, takže zábava na parketu byla opravdu skvělá. Zásluhou
sponzorů, kteří věnovali velmi hodnotné ceny byla i letos mimořádně očekávanou částí
plesu opravdu bohatá tombola. Nejeden z nás doufal, že číslo kýžené výhry bude právě v
jeho obálce. Letos nás však také potěšilo půlnoční překvapení - pool dance v podání
krásné a velice šikovné tanečnice Anety Faitové, děkujeme. Dobrá zábava probíhala
několik hodin. Lidé se výborně bavili na tanečním parketu i při posezení s přáteli a těšili
se ze svých výher. A my děkujeme všem pořadatelům, vystupujícím, dárcům i
účastníkům plesu za velmi krásný večer, který jsme společně mohli prožít.
V pondělí 26. března se přišli do naší první třídy podívat předškoláci z MŠ v
Suchomastech. Uteče to jako voda a právě oni budou v září novými „prvňáčky“ naší
školy. Nejdříve se ale ještě uvidíme u zápisu do 1. třídy 19. dubna. Tak budoucí školáci,
moc se na Vás těšíme. Ahoooooj!
Dne 28. března 2018 – na tzv. Škaredou středu jsme shlédli v husitském kostele
představení Světlušek podporované zpěvem Anety Špačkové. Dozvěděli jsme se
zajímavé informace o oslavách Velikonoc, na které se velmi těšíme. Světluškám, Anetě i
paní Šmardové držíme palce při dnešním vystoupení v Berouně, které je čeká
odpoledne.

Duben v Mateřské škole Tmaň
•

•
•

Začátkem dubna jsme se vydali do Bukové u Příbrami. Cílem naší cesty byla Čechova
stodola. Celou výstavou nás prováděla čarodějnice Květa. Díky ní jsme se dozvěděli
zajímavé informace o velikonočních tradicích a zvycích. Na konci přednášky jsme našli
schovaný poklad v podobě bonbonů a po zodpovězení pěti otázek, byl náš. Na závěr
návštěvy jsme si všichni vyrobili na památku dřevěného netopýra a šťastní, plní dojmů a
s bonbonem v kapse jsme se vrátili zpět do školky.
Třetí týden v dubnu jsme věnovali společnému vyrábění s rodiči. Rodiče nás přišli
navštívit do školky a vytvořili jsme si krásné výrobky na památku. Všichni si užili spoustu
zábavy a už teď se těšíme na další společné aktivity.
V úterý 24. dubna 2018 proběhl Den Země. Sešli jsme se ráno před školkou a vypravili
se do Lipek. Cestou nás čekalo spoustu zapeklitých úkolů, abychom našli správnou
stopu k pokladu. Vše se nakonec podařilo, Poklad jsme našli a na závěr si všichni opekli
buřty na ohýnku.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v květnu 2018 nekoná.
Příští mše sv. se koná v obvyklém termínu – tzn. 23. června 2018 v 16:30 hodin.
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 10. května 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.
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.
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Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•

•

•

Dne 19. dubna 2018 se CČSH zúčastnila pietní akce v Mělníku u pomníku kap. Otakara
Jaroše. Hosty přivítal starosta města Mělník MVDr. Ctirad Mikeš. Po položení květin k
pomníku kap. Otakara Jaroše, státní hymně a krátkých projevech zástupců České a
Slovenské republiky následovala modlitba biskupa církve CČSH pana Davida Tonzara.
Mezi hosty byli členové Obce sokolské, Československé obce legionářské, zástupci
CČSH (Otakar Jaroš a celá jeho rodina byli členové Církve československé husitské),
dále i různé sportovní spolky. V kulturním domě T. G. Masaryka byla Jiřím Kůcem
představena jeho kniha „Kapitán Otakar Jaroš – Příběh hrdiny od Sokolova".
Děti z Dětského centra Světlušky děkují za dar manželům Sobolíkovým, kteří dětem
věnovali zdarma zánovní kuchyňskou linku, komodu a skříň na kostýmy. OÚ nám linku
ihned převezla. Je to krásný dar před charitativním koncertem 8. května 2018. Zázemí
DC Světlušky bude zase o mnoho lepší. Takový přístup a lidé jsou pro nás opravdovým
požehnáním.
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v květnu 2018
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli 13. května 2018 od 17
hodin a v neděli 27. května 2018 od 17:00 hodin.

Letní tábor Dětského centra SVĚTLUŠKY
Od pondělí 9. července 2018 do středy 18. července 2018 se uskuteční pod skalním
hradem a poustevnou Sloup v Čechách letní tábor SVĚTLUŠEK pro děti od 7 do 12 let.
Cena 3.800,- Kč. Bližší informace: mobil 602 766 899, mail: jana.jeska@seznam.cz.
Přihlášky do čtvrtka 10. května 2018, platba do středy 30. května 2018. FB:
@světluškytmaň. Na co se můžete těšit?
• … pískovcový skladní hrad, jeskyně v okolí, vyjížďka na lodích, diskotéky, výlety,
projížďka na koních, koupání, táboráky, stínové divadlo, noční stezka odvahy, bojovky …
• Řemeslo a tradice: návštěva sklárny (řezbářské dílny) – výtvarná dílna – výroba kostýmů
– malování kulis …
• Zpívání i dramatizace divadelní hry – společný koncert s Anetou Špačkovou (studentka
Mezinárodní konzervatoře v Praze) – vlastní divadelní představení – bazárek s tombolou;
• Objevování a rozvíjení vlastních talentů – skvělá parta kamarádů …
Pozvánka na sváteční koncert ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Církev československá husitská srdečně zve do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na
SVÁTEČNÍ KONCERT

u příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války,
který se koná v úterý 8. května 2018 v 17:00 hodin.
Účinkující: Aneta Špačková – zpěv (tmaňská rodačka, studentka Mezinárodní
konzervatoře v Praze); Lukáš Veselý – kytara.
Hosté:
Jan Tonár - operní zpěv (nadějný student Plzeňské konzervatoře);
Na koncertu zazní několik písní z připravovaného projektu „Hlas písní českých".
David Uličník – vynikající tenor (člen vokálního uskupení 4TET, úspěšný muzikálový
zpěvák) a Michal Grombiřík - cimbalista a klavírista.
Charitativním příspěvkem podpoříte činnost Dětského centra Světlušky.
Pozvánka na Noc kostelů 2018 ve Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH ve Tmani
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,
konaný pod záštitou pražského biskupa CČSH doc. ThDr. Davida Tonzara Th.D.
a starosty obce Tmaň Mgr. Pavla Pavláska.
Doporučujeme rezervaci míst na koncert.
Církev československá husitská ve Tmani, Tmaň 100, telefon: 602 766 899
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Klub důchodců Tmaň zve na zájezd
Klub důchodců Tmaň srdečně zve
ve čtvrtek 10. května 2018 na výlet do Prahy, během kterého navštívíme
Motýlí dům a zámek v Troji.
Odjezd v 8:00 hodin.
Cena zájezdu pro členy Klubu důchodců Tmaň je 250,- Kč, pro ostatní 320,- Kč.
Přihlášky přijímá do soboty 28. dubna 2018 V. Hrubá – mobil: 607 708 412.
Motýlí dům – vypravte se s námi za exotickým dobrodružstvím! Představte si opuštěný
chrám v deštném pralese, který postupně pohlcuje okolní vegetace. Stromy zarůstají do zdí,
liány obepínají bezbranné sochy ... A nyní si představte, že právě na takovém místě
spokojeně žijí a poletují motýli. Jsou jich stovky a stovky. A jsou to ty nejkrásnější motýlí
druhy naší planety! Takové místo nemusíte hledat v džungli Jižní Ameriky či daleké Asie,
nýbrž přímo v centru Prahy v ulici Na Příkopě. To je totiž Papilonia – motýlí dům Praha.
Konkrétně byl pro stylizaci prostředí Papilonie inspirací chrám Angkor Vat v Kambodži,
přítomné motýlí druhy však pochází ze všech koutů světa – např. z deštných pralesů Mexika,
jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, subsaharské Afriky či z Austrálie. Z tohoto důvodu v celém
prostoru o rozloze 150 m² udržujeme stálou teplotu 26 °C a vzdušnou vlhkost 80 %.
Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl
nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé
cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed
nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do
své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho
sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem
projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil
zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a
dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s
enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují
dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího
do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým.
Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé
plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období
a světadílů.

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 v sobotu 19. května 2018 a v sobotu 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

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
•
•
•

Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v květnu 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.
V úterý dne 1. května 2018 (Svátek práce) a v úterý 8. května 2018 (Den vítězství)
bude otevřeno od 9:00 do 12:00 hodin.
Je tu jaro a Zahradnictví Tmaň nabízí 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.
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•

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, květináče, 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.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v květnu 2018 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

28.+29.4.2018
30.4.+1.5.2018
5.+6.5.2018
7.+8.5.2018
12.+13.5.2018
19.+20.5.2018
26.+27.5.2018

MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49
MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov 29
MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského 49
MUDr. Petra Davidová, Beroun, Medicentrum
MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123
MUDr. Jan Joukl (Hanzlíková)
Králův Dvůr, Průmyslová 614

311 691 131
311 610 225
605 420 898
311 516 660
775 595 704
728 961 496
724 275 395

Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které skoná v pondělí dne 30. dubna 2018 na hasičském cvičišti za koupalištěm ve Tmani.
Zahájení v 19:00 hodin. Zapálení hranice po setmění. Občerstvení zajištěno.

S p o r t o v n í
•
•

•

•

i n f o r m a c e

Odložený zápas s Litní se hraje v úterý 1. května 2018 v 14:00 hodin
14. kolo – úterý 1. května 2018 v 14:00 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 13:00 hodin – Chyňava B – VČS Tmaň 2:3 (0:1),
střelci: 28. Haas Radek, 49. Rys Josef, 87. Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Krbec
Stanislav, 20 diváků, hráno na UMT Beroun – Máchovna. Výsledek zápasu na podzim
2017: Tmaň – Chyňava B 5:1 (3:1).
16. kolo – sobota 7. dubna 2018 v 13:30 hodin – VČS Tmaň – Srbsko 4:4 (1:2), branky:
42. Překlasa David, 78. Rys Josef, 84. Rys Josef, 80. Haas Radek, žlutá karta: 55. Kincl
Michael, 77. Hrubý Lukáš, 86. Rys Josef, rozhodčí zápasu Knotek Václav, 50 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2017: Srbsko – Tmaň 5:3 (3:1).
Další zápasy 16. kola: Vižina – Chyňava B 1:1, Zadní Třebaň – Chrustenice 4:0, Zdice B
– Újezd B 2:2, Chodouň – Liteň 5:0, Tetín B – Zdejcina 2:3.
17. kolo – sobota 14. dubna 2018 v 16:30 hodin – Chrustenice – VČS Tmaň 1:6 (0:3),
branky: 6. Haas Radek, 77. Fišer Ladislav, 85. Fiala Miroslav, 88. Smíšek Martin, 16.
Haas Radek 70, Fišer Ladislav (penalta), žlutá karta: 59. Fiala Miroslav, 82. Smíšek

27

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Martin, 12. Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Pos Josef, 65 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2017: Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1).
Další zápasy 17. kola: Zadní Třebaň – Tetín B 2:0, Újezd B – Vysoký Újezd 1:1, Srbsko –
Vižina 2:0, Chyňava B – Chodouň 1:2, Liteň – Zdice B 0:6.
18. kolo – sobota 21. dubna 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Zadní Třebaň 1:1 (0:0),
v 73. minutě vyrovnával Kincl Michael, žlutá karta: 89. Kincl Michael, rozhodčí zápasu
Kareš Miroslav, 80 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Zadní Třebaň – Tmaň 2:0
(0:0). Další zápasy 18. kola: Vižina – Chrustenice 1:1, Zdice B – Chyňava B 5:0,
Chodouň – Srbsko 2:4, Zdejcina – Újezd B 2:4, Vysoký Újezd – Liteň 0:0.
19. kolo – sobota 28. dubna 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B, výsledek
zápasu 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
zápasu 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
zápasu 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.

Dětský kroužek fotbalu
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň pořádá pro děti ve věku od 6 do 11 let
DĚTSKÝ KROUŽEK FOTBALU.
Scházíme se každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin na fotbalovém hřišti.
Sportovní oblečení a obuv s sebou!
Bližší informace: Jaromír Frühling – mobil 602 444 371.
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. května 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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