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Informační časopis
Ročník XXX.

Červen 2018

Číslo 6/2018 (339)

Dětský den 2018
Obec Tmaň ve spolupráci se společenskými organizacemi působícími v obci:
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň, Myslivecký spolek HORA Tmaň, Sbor
dobrovolných hasičů Tmaň a příspěvkovou organizací Základní školou a Mateřskou
školou Tmaň zve všechny děti a jejich rodiče na

OSLAVY DĚTSKÉHO DNE
v sobotu dne 2. června 2018 na Tmani a Louníně.
Dopolední program od 10:00 hodin – v areálu fotbalového hřiště přijďte na:
• zábavné soutěže pro děti různého věku;
• sportovní soutěže;
• jízdu zdatnosti;
• střelbu z luku a ze vzduchovky;
• skákací hrad;
• ukázku práce mladých hasičů.
Odpoledne od 17:30 hodin v Lipkách na Louníně na vás čeká:
• po cestě do Lipek testík k 100. výročí založení republiky;
• jízda na koni;
• ukázka policejní a hasičské techniky;
• lanová dráha;
• táborák;
• závěrečný slavnostní ohňostroj.
Doprava na Lounín je zajištěna vozidlem SDH Tmaň,
odjezd v 17:15 hodin od Obecního úřadu Tmaň.
Nechte automobily doma a přijďte oslavit Den dětí pěšky!
Z kapacitních důvodů nebude umožněn vjezd vozidlům do Lipek!

Na hojnou návštěvu se těší pořadatelé!
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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 11. června 2018 od 19:00 hodin.

Zápis č. 4/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 14. května 2018 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 20:00 hodin. Z celkového počtu 15
zastupitelů bylo přítomno 11 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání. Zasedání se zúčastnili 4 občané 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 a
Zdeněk Vinš.
Omluvení zastupitelé: Jaroslav Karmazín, Slavomír Malík, Petra Reková a Roman Sudík.
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 seznámil přítomné s navrženým programem.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 11
proti: 0

zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu a. s.
4. Diskuse.
5. Závěr a usnesení.
Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu.
Do návrhové komise byly navrženy Jarmila Rysová a Mgr. Miroslava Kepková. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Jiří Eschner a Josef Sakáč.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Jarmilu Rysovou a Mgr. Miroslavu
Kepkovou a ověřovateli zápisu Jiřího Eschnera a Josefa Sakáče.
K bodu 3.
Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s. p.
Starosta obce informoval o smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo
2018/06941 a o přílohách.
Eschner:
Pavlásek:

Když si bude chtít vzít zaměstnankyně pošty dovolenou nebo bude nemocná,
máme někoho, kdo by jí zastoupil? Nebo jak se bude toto řešit.
V současné době bychom zřejmě nasmlouvali rozsah služeb, pracovní doba
by se přiměřeně zvětšila nebo by zůstala stejná a za normálních okolností by
přibyla další pracovní síla a hledal by se záskok. Jedna reálná možnost je, že
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by zastupovala jedna pracovnice úřadu. Druhá možnost je, že by zastupoval
pracovník např. v důchodovém věku.
Pavlásek st.: Tedy prvoplánově by se pracovnice obecního úřadu zaškolila na systém
pošty.
Pavlásek:
Proškolení bychom měli udělat v každém případě. Myslím si, že by se alespoň
jednou v týdnu mělo otevírat dříve, tedy od časného rána, než lidé odjíždějí za
prací, a naopak nějaký den déle.
Ježková:
Stihneme to všechno zrealizovat do 1. srpna, jak bylo plánováno?
Pavlásek:
Je to rychlé, ale podle toho, co popisovali, tak by se to mělo stíhat. V tento
moment bychom se neměli pouštět do větších rekonstrukcí, např.
elektroinstalace. Zařídit prostor tak, jak je v současné době a zrekonstruovat
ho později.
Krejčí:
Zůstane balíková služba, co teď rozváží, pořád pod Českou poštou? Nebo to
přebere pracovnice pošty Partner.
Pavlásek:
To je jiná služba, to zůstane stejné, tak jak to je v současné době.
Ježková:
Počítáme s tím nějak v rozpočtu? Budou nějaké výdaje navíc.
Pavlásek:
Toto budeme muset projednat na dalším zastupitelstvu obce a pravděpodobně
z toho dalšího jednání vzejde potřeba dalších prostředků. Nábytek (základní
část přepážky) předávají a my si dokupujeme to, co bude dále nutné.
Ježková:
Ve smlouvě je vymezeno, co nám poskytnou. Pracovní smlouva s pošťačkou
bude s obcí? Při odpovědnosti za škodu, přebírá odpovědnost obec.
Eschner:
Pošta zanikne, když jí nepřebereme?
Pavlásek:
Nezanikne, oni jí budou nabízet dál, jiným zájemcům.
Hlasování o Smlouvě o zajištění služeb pro českou poštu, s. p.:
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo
2018/06941.
K bodu 4.
Diskuse.
Starosta obce vyzval zastupitele a přítomné k dotazům k libovolnému tématu:
Sakáč:
Máme půlku května, už v loni jsme zvažovali v hospodě rekonstrukci WC.
Jakým způsobem a na kdy plánujeme nějaké řešení. Je to katastrofa, je
potřeba to nějak začít řešit.
Pavlásek:
Shodou okolností jsem o tom dnes s panem Vinšem mluvil a oslovil ho.
Rozumná doba je asi na podzim. Bude zapotřebí rozpočtová změna.
Frühling:
Chtěl bych se zeptat, zda se nějak vyvíjí silnice na Travnatce.
Pavlásek:
V pátek stavební povolení nabylo právní moci. Ve čtvrtek tohoto týdne to
úřednice městského úřadu napíše a zašle. Pro jistotu, aby se předešlo
případným dohadům, kdyby něco přišlo poštou. Což se tedy nepředpokládá.
Frühling:
Začne se tedy letos?
Pavlásek:
Ano.
Frühling:
Povedla se nějaká dotace?
Pavlásek:
Bohužel ne.
K bodu 5.
Závěr a usnesení
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: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 14. května 2018 od 19:00 hod.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání ve 20:00 hodin za ukončené.
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Oznámení o odlovu kříženců domácí obce a muflona
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Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu
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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
Několik důležitých rad pro rodiče v oblasti prevence proti šikaně
Pro rodiče budoucích prvňáků:
• upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit doma, ani ve
škole s učiteli;
• seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit;
• věnujte svému dítěti pozornost.

7

Pro všechny rodiče:
• pravidelně se informujte na chování svých dětí;
• promluvte o svých obavách s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ŘŠ Růženou
Kybikásovou nebo se školní metodičkou prevence Miroslavou Kepkovou;
• ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají.
Co dělat v případě, že je vaše dítě šikanováno?
• ujistěte vaše dítě, že jste na jeho straně;
• snažte se zjistit co nejvíce detailů;
• obraťte se na školu;
• spojte se s ředitelkou školy, s třídní učitelkou, s výchovnou poradkyní, se školní
metodičkou prevence nebo školskou radou (dle Vašeho uvážení);
• trvejte na osobním řízení, telefon není dostačující;
• v případě nutnosti žádejte písemně ředitelství školy o řešení situace, od písemné žádosti
mějte kopii;
• pomozte svému dítěti, poraďte mu;
• požádejte o pomoc další důvěryhodné členy rodiny;
• neposílejte dítě do kontaktu s případnými útočníky;
• nechtějte po svých dětech, aby se se situací smířily;
• v případě fyzického násilí nechejte dítě vyšetřit lékařem;
• v případě podezření na spáchání trestného činu, okamžitě informujte Policii ČR.
Kdy mít podezření?
• vaše dítě se bojí chodit do školy, vychází podezřele brzy nebo pozdě;
• často potřebuje peníze a nedokáže přesvědčivě říci, na co;
• má zhoršený prospěch;
• často ztrácí věci nebo je má poničené;
• nikdy nemělo zničené školní pomůcky, teď je má;
• chodí domů poraněné;
• je zamlklé, chová se nápadně jinak …
•

•

•

Základní škola Tmaň
V sobotu 7. dubna a ve středu 11. dubna naši žáci vystoupili na výročních schůzích
Mysliveckého spolku HORA Tmaň a základní organizace Odborového svazu STAVBA
akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody Tmaň. Připravili si básničky a
písničky, kterými oběma organizacím poděkovali za spolupráci s naší školou. Velmi si
ceníme vstřícnosti myslivců i akciových společností Vápenka Čertovy schody a Velkolom
Čertovy schody při pořádání Dobročinného plesu, Dětského dne v obci, pořádání besed
pro naše žáky i finančního daru, který každoročně naše škola dostává na výuku a
potřebné vybavení do školní družiny i mateřské školy. DĚKUJEME!.
Prodejnu ALBERT určitě všichni znáte. Ale co možná nevíte, je fakt, že při tomto
obchodním řetězci funguje nadační fond Zdravá Pětka. Lektorka tohoto fondu paní
Monika Urbanová nás navštívila a zábavnou formou provedla děti světem zdravého
stravování. A protože šlo o interaktivní program, všem dětem se opravdu líbil.
Zapamatovali jsme si následujících deset základních pravidel pro zdravou výživu: 1. Jíst
minimálně pět kusů ovoce a zeleniny denně. 2. Pít nejméně 2 litry vody denně. 3.
Konzumovat nanejvýš dvě lžíce oleje denně. 4. Omezit spotřebu soli a cukru. 5. Jíst
pomalu a v klidu. 6. Dávat přednost bílému masu a rybám. 7. Nikdy nevynechávat žádné
jídlo. 8. Dávat přednost luštěninám a obilovinám. 9. Používat bylinky a čerstvé koření. 10.
Věnovat se pravidelně fyzické aktivitě.
I letos se naše škola zapojila do charitativní sbírky pro občanské sdružení Život dětem.
Děti spolu s třídními učitelkami hovořily o důležitosti takovýchto akcí a jejich
smysluplnosti. Zakoupením mnoha užitečných upomínkových předmětů pak pomohly
jiným dětem, které pomoc nás všech potřebují. Výtěžek z akce činil 3.310,- Kč. Bude
použit k zakoupení různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních
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kočárků a jiných nezbytností sloužících k usnadnění jejich života. Všem zúčastněným
moc děkujeme.
Ve čtvrtek dne 12. dubna se naši páťáci vypravili na návštěvu obvodního oddělení policie
v Berouně. Průvodkyní nám tu byla tisková mluvčí nprap. Marcela Pučelíková, se kterou
jsme se potkali již několikrát. Naposledy na podzim, kdy byla v naší škole s interaktivním
programem, ve kterém jsme řešili "skutečný" případ přepadení pošty a snažili jsme se
napodobit práci policistů. Nyní jsme se s ní mohli seznámit hodně zblízka. Měli jsme
možnost prohlédnout si služebny, viděli jsme techniku, kterou policisté používají a na
vlastní kůži jsme si zkusili, jaké to je ocitnout se v cele předběžného zadržení. Také nás
velice překvapila váha neprůstřelné vesty a srovnávání daktiloskopických čar při braní
otisků dlaně. Dozvěděli jsme se také, že jeden z policistů byl před několika lety také
žákem naší školy. Domů jsme si odnesli nejen plno dojmů, mnoho nových informací, ale i
přesvědčení, že toto povolání je velmi důležité.
Dnes 20. dubna 2018 naše škola oslavila "Den Země". Oslava měla dvě části. V první
jsme procházeli naši obec a zbavovali ji nechtěných odpadků. Připomněli jsme si, jakým
způsobem se třídí odpad, jak se staráme o životní prostředí. Starší děti navštívily sběrný
dvůr a dozvěděly se od pana starosty Pavla Pavláska mnoho informaci o štěpkování,
kompostování, ukládání nebezpečných odpadů, suti, železa apod. V druhé části oslavy
jsme si opekli špekáčky, které nám nachystali pracovníci Vápenky. Jménem pana
ředitele nám poděkovali za starost o životní prostředí a zdůraznili, že ochrana životního
prostředí je velmi důležitá pro tuto firmu i pro celou společnost.
V úterý 24. dubna nás čekal výlet do Techmanie, na který jsme se moc těšili.
Už jenom název tohoto místa v nás vzbuzoval velké očekávání, které se nakonec
vrchovatě vyplnilo. Seznámili jsme se tu s expozicemi složenými z interaktivních
exponátů, které nám herní formou přiblížily určitý přírodní jev či matematický nebo
fyzikální princip. I když jsme z počátku spoustě divných slov moc nerozuměli, brzy jsme
na vše přišli - prostě jsme si mohli na všechno sáhnout a vyzkoušet si to. To bylo něco!
Navštívili jsme také planetárium, kde jsme shlédly filmy Polaris a Sen o létání ve 3D,
který nás úplně ohromil. Prohlédli jsme si také obrovské žhavé slunce, skafandr
kosmonauta, lunární vozítka, pohyblivé planety, větrné víry a odstartovali jsme si raketu!
Všem se nám tu ohromně líbilo a nejraději bychom tady zůstali až do večera. Snad se
sem brzy vrátíme!
Obdrželi jsme děkovný dopis od občanského sdružení Život dětem tohoto znění za náš
výše zmiňovaný finanční příspěvek:
Život dětem tímto srdečně děkuje žákyním, žákům a zaměstnancům Základní školy a
Mateřské školy Tmaň, rodičům i všem ostatním, za účast při sbírce ve školním roce
2017/2018 a za finanční částku 3 310,- Kč získanou prodejem předmětů s logem Život
dětem. Vaše pomoc je pro „naše“ děti nenahraditelná. Částka bude použita na pomoc
dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých
rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu
zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Děkujeme Vám,
že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv. Více se můžete dozvědět zde:
www.zivotdetem.cz/c/projekty/.
S přáním všeho jen dobrého za Život dětem, o.p.s.
Zdenka Hollerová
Ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička měli žáci IV. a V. třídy opět možnost si vyzkoušet
nanečisto jízdu na kole v silničním provozu. V pondělí 14. května si na berounském
dopravním hřišti natrénovali jízdu zručnosti, test z dopravních předpisů, jízdu na kole
podle dopravních značek a připravili se tak na velkou dopravní soutěž, která se koná
příští týden v Berouně. Bylo to velmi pěkné, zábavné i poučné dopoledne. Moc za něj
panu Kvasničkovi děkujeme.
Dne 15. května 2018 nás navštívil pan Marek Začal, jeden z českých dobrovolníků
vyslaných do nepálských škol. Mezi nepálskými dětmi pobyl celých 8 měsíců. Fotografie,
které nám ukazoval, nás zavedly do zcela odlišného způsobu života našich vrstevníků.
Škola, ve které se učí nepálské děti, nám spíše připomínala klubovnu na letním táboře.
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Celé vyprávění pana Začala bylo velmi zajímavé a poučné. Třeba si teď budeme více
vážit toho, co máme. Aby se dětem v Nepálu veseleji žilo, poslali jsme jim spoustu
hraček, které jim jistě udělají radost.
Dne 21. května 2018 naši školu již počtvrté navštívilo studio Karavana, se svým
projektem „Všichni jsme tu doma“. Na které se vždy moc těšíme. V rámci multikulturní
výchovy, která je součástí školního vzdělávacího plánu, jsme se již podruhé vypravily na
cestu po Evropě. Herci představili dětem hravou a zábavnou formou život, přírodu i
kulturu dalších evropských zemí a národů. Děti si představení, do kterého se s radostí a
elánem zapojily, užily a zároveň si odnesly řadu užitečných informací. Již teď se těší na
další cestu, kterou podnikneme na podzim.
Dne 22. května 2018 jsme se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže BESIP v
sestavě: Barbora Macourková, Adéla Zikmundová, Patrik Plátěnka a Antonín Volmut.
Soutěžili jsme ve čtyřech disciplinách: jízda na kole na dopravním hřišti za dohledu
policistů České republiky, jízda zručnosti a překonávání překážek, dopravní testy,
zdravověda. Bylo to celkem těžké, ale opět jsme to zvládli. Umístili jsme se na krásném
druhém místě. Toník byl v jednotlivcích první ze všech. Akce se nám moc líbila a je nám
moc líto, že příští rok už se nezúčastníme, protože přecházíme na druhý stupeň, tak nám
nezbývá, než držet palce našim kamarádům.
Ve čtvrtek dne 24. května byli v přístavbě Kulturního domu ve Tmani uvítáni
do života nejmladší občánci naší obce. V tento slavný den je svým vystoupením přivítaly
žákyně naší školy. Všichni jim do života přejeme jen to nejlepší!

ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Ráda bych se rozloučila se „svými dětmi“, které pět let navštěvovaly naši
školu. Uteklo to jako voda a z mých malých prvňáčků jsou teď velcí a
ostřílení páťáci, kteří v červnu opustí naše škamny.
Velmi jim děkuji za krásně strávená léta plná nezapomenutelných zážitků.
Loučím se s nimi a do dalšího života jim přeji jen to nejlepší, ať už je osud
zanese kamkoli.
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
třídní učitelka Mirka Kepková

Květen v Mateřské škole Tmaň
•

•
•

•

Koncem dubna jsme společně oslavili Den Země. Byli pozváni rodiče i ostatní rodinný
příslušníci a vydali jsme se hledat poklad cestou do Lipek. Po cestě na nás čekaly
všelijaké úkoly a otázky. Vše se nám podařilo splnit a na otázky úspěšně odpovědět. Na
konci cesty se nám podařilo poklad najít. Poté jsme si opekli buřty a po příjemně
stráveném dopoledni se vrátili zpět do školky.
Začátkem května odjela III. třída na školu v přírodě. Všichni si to báječně užili. Zažívali
různá dobrodružství – od hledání pokladu, opékání buřtů, stavění domečků pro skřítky po
návštěvu zámku a parníku. Domů se vrátili, plní dojmů a báječných zážitků.
V polovině května proběhl projekt nazvaný Pojďte s námi do školičky. Přišly nás navštívit
děti, které do školky ještě nechodí, ale půjdou k zápisu. Poznávaly prostory mateřské
školy i paní učitelky. Po malé svačině si všichni společně i s rodiči pohráli a s úsměvem
odcházeli domů.
Květen byl měsícem pro Jarní dílničky s rodiči. Pozvali jsme své nejbližší do školky,
odkud si každý odnesl svůj výrobek domů. Koťátka si vyrobila krásnou sovičku, Sluníčka
veselou kočičku a Motýlci kouzelný lapač snů.

10

Vznik spolku VIZZE 2022. Jaromír Frühling
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali
movali o tom, že dne 5. 3. 2018, byl zapsáním u Městského
M
soudu
v Praze, oficiálně ve Tmani založen zájmový spolek VIZZE 2022. Tento spolek je
dobrovolnou, nevládní a neziskovou organizací, která si za svůj
sv j hlavní cíl klade zlepšování
životních podmínek občanů
č ů Tmaně,
Tman Lounína, Slavíků a Havlíčkova Mlýna…
lýna…

Účelem spolku by měla
la být zejména:
• výstavba nových sportovně rekreačních zařízení na území obce;
• aktivní působení při
ř zajišťování
ťování spole
společenských,
enských, kulturních a komunitních akcí v obci;
• podpora volnočasových
ých a sportovních aktivit a programů
program pro naše obyvatele všech
věkových
kových kategorií, se specifickým d
důrazem na práci s dětmi
tmi a mládeží a péčí
pé o seniory;
• rozvíjení občanského
anského a komunitního života v obci;
• utužování pospolitosti občanů
čanů v obci;
• zlepšení komunikace
ace mezi spolky, zastupitelstvem a občany
ob
obce;
• aktivní organizace dobrovolných okrašlovacích, svépomocných a podpůrných
podp
podpů
aktivit;
• podpora ochrany přírody
řírody a krajiny na území obce
obce;
• ochrana a oprava historických památek na území obce a v jejím blízkém okolí.
okolí
Hlavní činnost
innost tohoto spolku by měla
m
směřovat k ochraně a uspokojení společných
spole
zájmů a
naplňování
ování poslání, a to zvláště prostřednictvím:
• pořádáním společenských,
čenských,
enských, kulturních a sportovních akcí v obci Tma
Tmaň a jeho přilehlého
okolí;
• organizováním kampaní, anket
an
a petičních
ních akcí na podporu rozvoje obce;
obce
• účastí
astí na zasedáních obecního zastupitelstva a ve správních i jiných řízeních,
ř
při nichž
mohou být dotčeny
eny zájmy obce;
obce
• jednáním s orgány státní správy a samosprávy;
samosprávy
• spoluprací s ostatními organizacemi a spolky působícími
sobícími na území obce na aktivitách
směřujících
ujících k rozvoji a zvelebování obce.
Statutárními orgány spolku a jejími zakládající členy jsou: Ing. Jaromír Frühling,
Frühling Petr Krejčí a
Mgr. Hana Laňová. Společně
ně s nimi tvoří radu spolku: Ing. Martina Ježková,
Ježková Jan Plátěnka,
Jarmila Rysová a Vít Hofmann.
Hofmann
Chcete-li se více dozvědět
ě ět o plánech spolku čii o jeho nejbližších akcích a cílech, navštivte
jejich stránky: http://www.vizze2022.cz/ nebo https://www.facebook.com/VIZZE2022/

Stanovy VIZZE 2022, z.s.
Zakladatelé – členové přípravného
řípravného výboru, se níže uvedeného dne, měsíce
měsíce a roku dohodli
na založení spolku s názvem „VIZZE 2022, z.s.“ a přijali
p
v souladu s ustanovením § 218 zák.
č. 89/2012 Sb. tyto
Stanovy VIZZE 2022, z.s.
Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Název spolku: Vizze 2022, z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku: Travnatka 220, 267 21 Tmaň
Tma
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3. Spolek Vizze 2022, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace snažící se o trvalé zlepšování
životních podmínek občanů Tmaně, Lounína a Slavíků (dále také jen „obce“), především
o rozvoj, oživení, estetizaci a propagaci obce.
5. Spolek nevykonává žádnou podnikatelskou činnost
6. Účelem spolku je zejména:
a. výstavba nových sportovně rekreačních zařízení na území obce;
b. aktivní působení při zajišťování společenských, kulturních a komunitních akcí
v obci;
c. podpora volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele Tmaně,
Lounína a Slavíků všech věkových kategorií, se specifickým důrazem na práci s
dětmi a mládeží a péčí o seniory;
d. rozvíjení občanského a komunitního života v obci;
e. utužování pospolitosti občanů v obci;
f. zlepšení komunikace mezi spolky, zastupitelstvem a občany obce;
g. aktivní organizace dobrovolných okrašlovacích, svépomocných a podpůrných
aktivit;
h. podpora ochrany přírody a krajiny na území obce;
i. ochrana a oprava historických památek na území obce a v jejím blízkém okolí.
Článek II.
ČINNOST SPOLKU
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování
poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
a. pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí v obci Tmaň a jeho
přilehlého okolí;
b. organizování kampaní, anket a petičních akcí na podporu rozvoje obce;
c. účastí na zasedáních obecního zastupitelstva a ve správních i jiných řízeních, při
nichž mohou být dotčeny zájmy obce;
d. jednání s orgány státní správy a samosprávy;
e. spolupráce s ostatními organizacemi a spolky působícími na území obce na
aktivitách směřujících k rozvoji a zvelebování obce;
f. aktivní realizace projektů k podpoře vytýčených cílů v čl. I;
g. získávání grantů a dotací pro realizaci vytýčených cílů v čl. I.
2. K podpoře hlavní činnosti dále vyvíjí spolek činnosti vedlejší:
a. pořádání výstav, přednášek, výletů;
b. pořádání zájmových a odborných kurzů, workshopů a přednášek pro občany.
3. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku

1.
2.

3.

4.

Článek III.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU, JEHO VZNIK A UKONČENÍ
Členství ve spolku je dvojího druhu: Plné a Sympatizující.
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen také „Plný člen“ nebo
„Sympatizující člen“) se může stát každá fyzická i právnická osoba. Členství se váže na
osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
O Plné členství může zažádat:
a. osoba starší 18ti let způsobilá k právním jednáním;
b. osoba bydlící nebo pracující na území obcí Tmaň, Lounína a Slavíků nebo se
jinak aktivně podílející na rozvoji těchto obcí.
Sympatizující členství může zažádat jakákoli fyzická osoba souhlasně smýšlející s
všeobecnými cíli a posláním Vizze 2022, z.s., bez ohledu na místo bydliště, pohlaví,
vyznání, politické a sociální zařazení, národnost, rasu a státní příslušnost. Nezletilá
osoba potřebuje souhlas svého zákonného zástupce, který podepíše přihlášku za ní.
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5. Členství vzniká dnem zapsání do seznamu členů spolku a v případě plných členů
zaplacením členského příspěvku.
6. zapsání člena do seznamu rozhoduje rada spolku na základě jeho písemné přihlášky.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum a
rok narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, typ členství, datum podání
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
7. přijetí rozhoduje Rada spolku na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
8. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se zúčastní ustanovující schůze a
hlasuje pro vznik spolku.
9. Členství zaniká dnem oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím
nebo vyloučením člena pro hrubé porušování povinností.
10. vyloučení člena spolku pro hrubé porušování povinností rozhoduje rada spolku.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Článek IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
Plní a Sympatizující členové spolku mají právo:
a. podílet se na akcích pořádaných spolkem;
b. předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho orgánů;
c. účastnit se shromáždění členů spolku a členské schůze spolku;
d. využívat výhod členů spolku, pokud jsou takovéto výhody vyhlášeny.
Plní členové spolku mají právo:
a. hlasovat na členské schůzi spolku;
b. volit spolkové orgány a být voleni do spolkových orgánů;
c. hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a
nápravu;
d. využívat informací, kterými spolek disponuje;
e. být pravidelně informováni o dění ve spolku.
Plní a sympatizující členové mají povinnost:
a. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
b. dodržovat stanovy spolku;
c. dodržovat a plnit dohodnuté postupy při naplňování poslání spolku;
d. oznamovat změny svých osobních údajů.
Plní členové spolku mají povinnost:
a. platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí spolku;
b. aktivně se podílet na činnosti spolku.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Rada spolku je povinna vést seznam členů, který může být neveřejný.
Článek V.
ORGÁNY SPOLKU

1. Členská schůze.
2. Rada spolku.
3. Skupiny spolku.
Článek VI.
ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Nejvyšší orgán spolku je Členská schůze, skládající se ze všech plných členů Spolku,
kdy každý člen disponuje jedním hlasem. Všechny hlasy jsou si rovny.
2. Řádná členská schůze se schází nejméně jednou ročně a do její pravomoci výlučně
patří:
a. schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků;
b. schvalování jednacího řádu členské schůze;
c. volba a odvolání rady spolku nebo některých jejich členů;
d. schválení programu a orgánů členské schůze;
e. schválení zprávy o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období;
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schválení návrhu harmonogramu plánovaných činností spolku na následující
období;
g. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
h. schválení rozpočtu spolku na příští období;
i. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
j. schválení vzniku skupiny v rámci spolku;
k. rozhodnutí o prodeji, převodu a darování movitých a nemovitých věcí.
Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku minimálně 14 dní před jejím
konáním. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li
členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do
jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s
likvidací nebo jeho přeměně se rozhoduje kvalifikovanou většinou dvou třetin.
Mimořádná členská schůze se koná na návrh rady nebo na návrh nejméně jedné třetiny
plných členů Spolku předsedovi.
Mimořádná členská schůze projednává pouze body, které v podání byly označeny jako
podnět k jejímu svolání.
f.

3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Článek VII.
RADA SPOLKU
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
Rada spolku čítá minimálně 3 členy a maximálně 7 členů, kteří jsou voleni členskou
schůzí na období 1 roku. Počet členů rady musí být vždy lichý.
Rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Do působnosti rady
patří jednat a rozhodovat ve všech věcech spolku, které nepatří do působnosti členské
schůze a to zejména
a. volba předsedy, místopředsedy a pokladníka;
b. vytvoření odborných komisí, které jsou jejími poradními orgány;
c. ukončení členství ze strany Spolku;
d. rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu;
e. rozhodování o využití názvu Spolku a jednání za Spolek;
f. navrhování programu valné hromady;
g. zabezpečení plnění usnesení valné hromady.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů rady a
zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů.
Radu spolku tvoří v době jejího vzniku statutární orgány Ing. Jaromír Frühling, Mgr.
Hana Laňová a pan Petr Krejčí.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku
povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
Rada spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
Jeho funkční období je jednoleté. Předseda je volený Radou spolku.
Předseda podává návrh na vložení změn Stanov do spolkového rejstříku.
Za spolek může jednat statutární orgán ve shodě minimálně dvou statutárních osob.

Článek VIII.
SKUPINY SPOLKU
1. Skupinu spolku může založit jakýkoli počet plných nebo sympatizujících členů spolku za
účelem realizace nebo naplnění cílů spolku. Ze svého středu si zvolí vedoucího, který za
skupinu jedná.
2. Na skupinu mohou být delegovány pravomoci a zodpovědnosti, které souvisí s cílem,
kvůli kterému skupina vznikla.
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3. Skupina se zodpovídá za svoji činnost radě spolku.
Článek IX.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU
1. Majetek Spolku tvoří zejména:
a. členské příspěvky;
b. dary;
c. dotace a granty;
d. příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku.
2. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku, naplnění poslání spolku a
realizace činností spolku. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a rada
spolku. Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědná rada.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani jiných právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním
nebo charitativním účelům.
Článek X.
ZÁNIK SPOLKU A ZPŮSOB MAJETKOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ
1. Spolek zaniká usnesením členské schůze.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci,
která má podobné poslání a cíle jako spolek. O této skutečnosti musí rozhodnout členská
schůze spolku.
3. Nebude-li možné majetek předat na nástupnickou organizaci, pak bude majetek předán
obci formou daru.
Ve Tmani dne 10. 2. 2018, ustanovující schůze VIZZE 2022, z.s.

Jsme taneční klub Tumbao, z.s.
V této chvíli se můžeme chlubit počtem přes 200 členů a to jak dětí tak i dospělých. Působí
v místech: Tmaň, Liteň, Nučice a Rudná. Od září otevíráme nové kurzy i v Chýni. Zabýváme
se tanečními styly: show dance, modern dance, disco dance, latin dance, cheers, rockenroll,
cvičení rodiče s dětmi a nově i Pole dance.
V letošním školním roce máme na Tmani 19 členů. Trenérkami jsou Petra Kellerová a Klárka
Nejedlá. Čas od času nám chodí vypomáhat Terka Procházková, která má krásný vztah
k dětem, ale také jiný pohled, kterého si moc vážíme.
První skupina, kterou tvoří děti ze školky a prvňáčci letos nacvičovaly choreografii s názvem
„Boxeři“. Vystupovaly s ní na dobročinném plese na Tmani, kde měly obrovský úspěch.
Kromě jediného chlapce Fanouška se můžeme chlubit i jeho sestřičkou Julinkou, která je
nejmladší tanečnicí této skupiny. Když kroužek začínal, byly ji teprve dva roky. Všechny
dětičky jsou šikovné a dohromady tvoří super tým. Bojovaly na soutěži Dancefonia
v Poděbradech, kde si vytančily třetí medailové místo.
Druhá skupina je složena z devíti tanečnic. Nejmladší je Natálka Hlavatá, která chodí do
druhé třídy a váží 20 kilo. Perfektně se nám hodí na všechny zvedačky, které se mohou zdát
poněkud nebezpečné. Ale Amálka Jirmanová, Domča Kinclová a Kačka Bendová by ji nikdy
nepustili. Dohromady tvoří krásnou čtveřici, kde spoléhá jeden na druhého a výsledek stojí
za to. Pak také máme Terezku Kučerovou, která je velká neposeda a všechny motivuje a
popohání. Adélka Zikmundová se Sabčou Gnojkovouo jsou zase skvělé akrobatky a Pája
Foltýnová s Haničkou Novákovou zase dobré tanečnice. Mohli jsme se ukázat na vystoupení
dobročinného plesu na Tmani, kde tančily jako „zombíci“ a na sportovním karnevale, kde se
převlékly za školačky a zatančily s disco choreografií.
Na soutěži v Poděbradech – Dancefonii se předvedly s choreografií Zombie. Neodvezly jsme
si medaile, ale za to získaly mnoho cenných zkušeností. S Choreografií School break jsme
byli úspěšnější a vyhráli bronzové medaile.
Poté jsme se zúčastnily okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár, kde jsme
reprezentovaly školu Tmaň a s choreografií „Zombie“ jsme vyhrály první místo, a tím se
nominovaly do krajského kola, na které se právě připravujeme a které se bude konat v Mladé
Boleslavi.
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Na Středočeském tanečním poháru jsme se zúčastnily také vystoupení v kategorii Duo.
Vystupovala Adélka Zikmundová s trenérkou Klárkou. Reprezentovaly školu Tmaň a zároveň
i školu Liteň. Vybojovaly si také první místo a s choreografií „Za zrcadlem“ pojedeme také na
krajské kolo.
Mezitím jsme vytvořili ještě jednu choreografii s názvem „Cheer Večernice“, kde se holky
vžily do role roztleskávaček.
Na soutěži v Říčanech u Prahy – Mia dance festival jsme vystupovaly se všemi
choreografiemi. Vybojovaly jsme si tři medaile – jednu zlatou a dvě stříbrné, a tím se
nominovaly na mezinárodní finále konané v pražské Lucerně.

Konference základní odborové organizace na Čerťákách
V úterý 10. dubna 2018 se konala na Louníně výroční konference základní organizace
Odborového svazu STAVBA akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody,
která hodnotila svoji činnost v uplynulém období. Zprávu o činnosti odborové organizace
přednesl její předseda Jaroslav Karmazín. Zaměřil se především na hlavní úkoly odborové
organizace – na kolektivní vyjednávání a volby výboru základní organizace na nové volební
období. Na konferenci vystoupil výrobní ředitel akciové společnosti Vápenka Čertovy schody
Ing. Josef Pinta. Na závěr bylo přijato usnesení:

I.

II.

III.

Usnesení z konference základní organizace Odborového svazu STAVBA ČR akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani konané dne 10. dubna 2018
Konference vyslechla a bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z konference základní organizace OS STAVBA ČR a.s.VČS a
VLČS Tmaň konané dne 19. dubna 2017.
2. Zprávu o činnosti základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a VLČS Tmaň
za období od poslední konference přednesenou předsedou výboru Jaroslavem
Karmazínem.
3. Zprávu revizní komise přednesenou členkou revizní komise Petrou Eliášovou.
Konference projednala a schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu naši ZO za rok 2017, přednesenou
hospodářem Ondřejem Svobodou.
2. Návrh rozpočtu na rok 2018 přednesený rovněž hospodářem Ondřejem
Svobodou.
Konference ukládá výboru základní organizace:
1. Trvale působit na zaměstnance akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a
propagovat mezi nimi výsledky kolektivního vyjednávání v konkrétních
podmínkách naší akciové společnosti s cílem udržet procento odborové
organizovanosti.
2. Projednat se zástupci zaměstnavatele dodatek č.1 kolektivní smlouvy na léta
2018 - 2020.
3. Trvale spolupracovat se Základní školou a Mateřskou školou ve Tmani a
Masarykovou základní školou v Suchomastech.
4. Zajistit letní rekreaci pro členy základní organizace na letní sezonu 2019, a to
nejpozději do 31. 12. 2018.
5. Zajistit zimní rekreaci pro členy základní organizace na sezonu 2019, a to
nejpozději do 30. 10. 2018.
6. Navštěvovat bývalé zaměstnance VČS a VLČS u příležitosti půlkulatých či
kulatých jubileích.
7. Zajistit průběh voleb výboru základní organizace, které se budou konat ve dnech
24. – 26. dubna 2018
8. Důsledně hospodařit s finančními prostředky základní organizace. Pečlivě
zvažovat všechny výdajové položky, aby nedošlo k negativnímu vývoji rovnováhy
příjmů a výdajů.
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Poděkování
•

•

Děkuji touto cestou členkám sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani
paní Janě Kozlerové a paní Jarmile Rysové za návštěvu a přání u příležitosti mého
životního jubilea.
Jiří Zbuzek
Děkujeme jménem svým a našich dětí fotbalistům Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň a
firmě BEKO za poskytnutí finančního daru pro Adélku a Tomáška. Velice si Vaší pomoci
vážíme.
Hnízdilová a Sarvašová

Z

h i s t o r i e

o b c e

Čechoslovák – věstník Svazu česko-slovenských spolků na Rusi.
Od roku 1915 byl v Petrohradu vydáván časopis Čechoslovák – věstník Svazu československých spolků na Rusi. Časopis tiskla tiskárna NAUČNÉ DÍLO, Petrohrad, Zagorodnyj
prospekt 74.
Jeho hlavním redaktorem byl PhDr. Florian Zapletal (1884 – 1969), český historik umění,
novinář a voják. V roce 1914 byl povolán do armády a odeslán na východní frontu. Dne 14.
listopadu 1914 přešel s celou jednotkou na ruskou stranu. Nejprve byl v zajateckém táboře
v Nižném Novgorodě. Od roku 1915 pracoval jako hlavní redaktor časopisu Čechoslovák –
věstník Svazu česko-slovenských spolků na Rusi v Petrohradu. V roce 1917 zde byl
svědkem Říjnové revoluce. Přesídlil do Moskvy, kde na místo časopisu Čechoslovák začal
vycházet Československý deník.
Na poslední stránce v jednotlivých číslech byla rubrika HLEDAJÍ SE, kde byla formou
soukromé inzerce otištěna oznámení osob hledající kontakty se svými příbuznými nebo
známými. Tato rubrika se postupně s tím, jak se stal z událostí v Sarajevu celosvětový
válečný konflikt, rozrostla do rozměrů, kdy nebylo možno všechny žádosti o pátrání po svých
blízkých vyřizovat okamžitě, ale bylo třeba čekat v pořadí na jejich otištění. Za jeden řádek
inzerce se platilo 20 kopějek. Podmínkou pro otištění také bylo, že text byl napsán zřetelně
(dnes bychom řekli – čitelně) a adresa byla udána jasně a přesně.
V čísle 60 z 5. srpna 1916 najdeme dvě oznámení, která jsou zajímavá tím, že se
vztahují se bezprostředně k naší obci:
• Inženýr Josef Karmazín, PETROHRAD, Aptekarský prospekt 6, hledá své bratry
Václava a Stanislava, rozené ve Tmani u Berouna.
• Hledají své známé na adrese: J. Mottl, KIJEV, Šuljavka, III. dačna linie, dům No. 5.
o Vojtěch Růžička, 18. pěší pluk, hledá známé z Hradce Králové, Zdic,
Lounína.
Díky postupující digitalizaci fondů Národní knihovny České republiky můžeme i po sto letech
narazit na stopy našich předků – tentokrát v Rusku.
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I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v březnu 2018 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – 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 .

Blahopřání
Dne 28. května 2018 oslavil P. Zdzisław Ciesielski 30 let od svého kněžského svěcení.
Děkujeme mu za jeho starost o naše duše, za jeho slova, lásku a pozornost. Děkujeme
Bohu, že ho ustanovil pastýřem, že nám skrze něho mocně žehná a že obětoval svůj život
Bohu a nám, svým farníkům. Přejeme mu ze srdce, ať jeho láska k Bohu zůstává stále tak
nádherně čistá a upřímná a mnoho síly a darů Ducha svatého pro náročnou službu.
S vděčností jeho farníci
•

•

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 14. června 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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•

•

•

Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v červnu 2018
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli 10. června a v neděli 24.
června 2018 od 17 hodin. Bohoslužby jsou s varhanním doprovodem a o nich se
tradičně ještě setkáme u kávy a čaje.
Náboženská obec Církve československé husitské v Tmani uspořádala dne 8. května
2018 tradiční koncert k 73. výročí ukončení II. světové války. Koncert zahájila úvodním
duchovním slovem sestra farářka Růžena Adamová. Po státní hymně jsme vzpomenuli
nelehkých dob v naší historii i statečnost českých lidí. Všechny zúčastněné pozdravil
prostřednictvím mailu historik plukovník Eduard Stehlík. Mezi diváky byl přítomen také
pamětník bratr Ivan Koula (95 let) syn zakladatele CČSH na Podbrdsku Antonína Kouly.
Děkujeme Anetě Špačkové (zpěv, studentka Mezinárodní konzervatoře v Praze), Lukáši
Veselému (kytara) a hostům večera Davidu Uličníkovi (zpěv, člen 4TETu), Michalu
Grombiříkovi (cimbál) a Janu Tonárovi za krásný kulturní zážitek, kterým charitativně
podpořili Dětské centrum Světlušky při Náboženské obci CČSH ve Tmani. Všem, kdo
koncert sponzorsky zajistili, navštívili a jinak pomohli s organizací, děkujeme a těšíme se
na další setkání ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Rumburk 2018 – 100. výročí Rumburské vzpoury. V sobotu 19. května 2018 se Náboženská
obec CČSH ve Tmani zúčastnila velké a důstojné vzpomínkové akce, kterou pořádalo město
Rumburk ve spolupráci s městem Nový Bor. Církev československá husitská se modlitbou u
pomníku „Nepokořeného" připojila ke vzpomínce na oběti Rumburské vzpoury, která je
součástí historie vzniku ČSR. Společně se zástupci obou měst, Československá obec
legionářská, Církev československá husitská a další účastníci setkali i následující den při
pietním aktu na Lesním hřbitově v Novém Boru, kde bylo před sto lety zastřeleno sedm
vzbouřenců (vzbouřili se proti útlaku, špatným podmínkám, šikaně a nesvobodě). Bože, dej,
ať nesoudíme, co nám nepřísluší a dej odpočinout Všem ve své nekonečné lásce.
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•

•
•
•
•

•

•
•

V pátek dne 25. května 2018 v 19 hodin se při NOCI KOSTELŮ otevřely široké veřejnosti
téměř stoleté dveře Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani,
církve, jež vznikla před 98 lety jako církev národní. Noc kostelů 2018 ve Tmani pod
záštitou pražského biskupa doc. Th.Dr. Davida Tonzara, Th.D. a starosty obce Tmaň
Mgr. Pavla Pavláska se stala jistě pro všechny, kdo přišli, zážitkem silným,
neopakovatelným, na který se nezapomíná.
Paní farářka Mgr. Růžena Adamová zahájila tuto duchovní Noc, děti z Dětského centra
Světlušky přivítaly diváky svým Vzkazem pro nás dospělé ve svém „domově" – v
tmaňském sboru.
Hlavní účinkující – vynikající klavírista a skladatel Petr Malásek a zpěvačka Lenka Nová
(dříve Laura v kapele Laura a její tygři) zavítali v rámci svého společného turné „Ve dvou
tour“ i na Tmaň. Krásná hudba v podání Petra Maláska a texty Michala Horáčka v podání
paní zpěvačky Lenky Nové byly balzámem pro duši lidí toužících po kráse i kvalitě v
oblasti kultury. Jako poslední byla zařazena píseň (zpívaná modlitba) Otčenáš. V
prostorách Sboru měla opravdu silný duchovní náboj a do těchto prostor patřila více než
kam jinam. Nebylo co dodat ...
Děkujeme Bože, že nás obdarováváš, že k nám hovoříš skrze hudbu lidí, kterým jsi dal
tak krásné talenty. Těšíme se na další oživení kulturní památky národního významu,
kterým Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani je.
Poděkování:
Za záštitu nad akcí: Pražskému biskupovi doc. ThDr. Davidu Tonzarovi, Th. D. a
starostovi obce Tmaň Mgr. Pavlu Pavláskovi.
Lence Nové a Petru Maláskovi za krásný kulturní zážitek!!!
Za pořádání kulturních akcí Ivanu Koulovi a oslovování sponzorů.
Sponzorům – dárcům: Obecnímu úřadu Tmaň; Ing. Josefu Pintovi, řediteli Vápenky
Čertovy schody a.s.; Miroslavu Lorenzovi – Kovošrot Zdice; Ing. Oldřichu Johanovi
– Pekařství Zdice; Karlu Freyburgovi - Stavebniny Zdice; Ing. Josefu Stehlíkovi –
soukromý zemědělec z Chodouně; JUDr. Antonínu Sudíkovi – firma PIPELIFE –
SANITOP Žebrák; Václavu Balkovi z CČSH z Prahy; Aleně Camplíkové z Prahy;
rodině Pelouchových; Československé obci legionářské.
Za pomoc s přípravou koncertů, organizaci, zapůjčení ozvučení: Janu Špačkovi;
Simoně Špačkové; Anetě Špačkové; Matějovi Šantorovi; Jaroslavu Šimkovi – za
zapůjčení stolů, židlí; pracovníkům OÚ Tmaň – za montáž kuchyňské linky; Zdeňku
Vinšovi; manželům Sobolíkovým za věnování kuchyňské linky; sestře Záleské za
dlouholetou péči o Náboženskou obec CČSH a Sbor Jiřího z Poděbrad; rodině
Loudových; Zdeně Králové za občerstvení a pomoc při přípravě; Daně Nesvadbové
za občerstvení – Zelenina Tmaň; Ing. Stibalovi za stálou podporu, rekonstrukci
prostor – chodba, kancelář, rada starších; Základní škole Tmaň za krásné obrázky
na výstavu k 100. výročí ČSR; Světluškám za VZKAZ, obrázky, nápady,
kamarádskost a světlo.
Ještě jednou Všem děkujeme a snad jsme nezapomněli na nikoho …
Tato kulturní akce opět ukázala, že stojí za to napnout všechny síly a znovu zvelebit
prostor, kde k nám Bůh promlouvá prostřednictvím Darů jež dal každému z nás- někomu
DAR ZPĚVU, DAR UMĚNÍ HRY na hudební nástroj, DAR Výtvarný, DAR SLOVA, DAR
DOBRÉHO SRDCE, DAR SVĚTLA ... a VŠEM - DAR POKOJE, PRAVDY a LÁSKY
V sobotu dne 23. června 2018 se koná tradiční pouť na Sázavě, kde bude kázat br.
patriarcha Tomáš Butta. Následuje celodenní program pro všechny věkové kategorie.
Dětské centrum Světlušky pořádá Letní tábor v rekreační oblasti ve Sloupu v Čechách
v době od 9. do 18. července 2018. Program je velice pestrý, krásná příroda, ubytování
v rekreačním středisku přímo pod hradem Sloup. Cena 3.800,- Kč na dítě. (Více
podrobností v květnovém vydání OBZORU.) Důležité upozornění: Ještě doplňujeme
pár volných míst! Bližší informace na telefonu 602 766 899.
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Dne 28. května 2018 zemřel po 95 letech šťastného pozemského žití
pan IVAN KOULA, učitel ve výslužbě

Poslední rozloučení se uskuteční dne 8. června 2018 v 14:00 hodin
ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani,
který byl dlouhá léta jeho domovem.
Odešel, ale v našich srdcích je stále – milovaný manžel, tatínek, dědeček ...
S hlubokou úctou a pokorou se rozloučíme s naším milým bratrem a přítelem,
jenž nám svým životem dal příklad žití plodného, naplněného láskou Kristovou

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 bude v sobotu dne 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 březnu 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.
• 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, 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.
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červnu 2018 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

2.6.+3.6.2018
9.6.+10.6.2018
16.6.+17.6.2018
23.6.+24.6.2018

MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49
MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. František Hentsch,
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 176

311 559 812
311 516 660
311 621 973
608 020 878

30.6.+1.7.2018

S p o r t o v n í

311 577 559

i n f o r m a c e

Maškarní bál sportovců 2018
Na jaře loňského roku se naši fotbalisté pokusili obnovit dlouholetou tradici maškarního bálu,
který kdysi býval pravidelnou součástí plesové sezóny v naší obci. Po velmi pozitivním
ohlasu se rozhodli tuto akci zopakovat i v roce letošním, a tak se 21. dubna 2018 sešli
v Kulturním domě všichni ti, kteří mají rádi nejen hudbu a tanec, ale především i dobrou
zábavu, spojenou s množstvím originálních maškarních převleků. Celková účast cca 150
návštěvníků byla příjemným překvapením, stejně jako velké množství velmi povedených
soutěžních masek. Celý maškarní bál se nesl v duchu fotbalového velkoklubu FC Barcelona,
jehož hlavním sponzorem je firma Beko, která se svou materiální podporou podílí i na chodu
našeho fotbalového týmu ve Tmani. Právě firma Beko darovala sportovcům nejen množství
krásných cen s tématikou FC Barcelony do tomboly, ale i hlavní tahák večera byl od této
firmy, a to originální lednice BEKO FC Barcelona, jenž byla vyráběna v limitované edici na
slavný stadión Nou Camp.
Tu se rozhodli sportovci věnovat do půlnoční charitativní dražby, ve které se postupně dražil
nový dres TJ VČS Tmaň, následně dres FC Barcelony, dvě vstupenky do katalánské
metropole na mistrovské utkání FC Barcelona – CF Villareala nakonec jako zlatý hřeb večera
právě avizovaná originální lednice Beko. Tu vydražil v dražbě neznámý majitel za částku
16.000,- Kč, ale dnes již není tajemstvím, že to vše bylo za tichého přispění zástupce firmy
Beko, pana Kantora, který tak nepřímou formou věnoval tuto lednici našim fotbalistům do
jejich nové klubovny, jejíž výstavba započala právě v těchto dnech. Celý výtěžek z této
dražby, rovných 20 000,- Kč, byl o týden později při mistrovském utkání předán tam, kde je
těchto finančních prostředků nejvíce zapotřebí, tedy do rodin s vážně nemocnými dětmi.
Před půlnoční dražbou proběhlo také vyhlášení nejpovedenějších maškarních převleků. Na
třetím místě se umístila přísná Cruella (Dominika Skalská) se svými Dalmatiny (Martina
Ježková, Jindřich Nový, Bára Svobodová, Iva Ježková), druhé místo obsadil žlutý Teletabís
v podání pana Luboše Krbce a jednoznačnými vítězi se tentokrát stala Sněhurka (Jan
Belšán) se svými sedmi trpaslíky (Dominik Potměšil, Kateřina Bartlová, Barbora Belšánová,
Iva Macourková, Jiří Macek, Krystína Huspeková a Markéta Baginová), kteří zaujali nejen
svými povedenými maskami a i celkovým vtipným přístupem po dobu celého maškarního
bálu.
Po předání cen i vydražení všech charitativních položek pokračoval celý maškarní bál až do
ranních hodin, což bylo samo o sobě nejlepší odpovědí na to, zda bude zájem o jeho
uspořádání i v příštích letech.
Fotbalisté tímto děkují všem sponzorům i všem občanům za jejich dary do bohaté tomboly a
těší se na obdobné setkání s Vámi v příštím roce.
•

Ve IV. A třídě bylo odehráno 23 kol
14. kolo – úterý 1. května 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Liteň 6:0 (3:0), branky:
8. Smíšek Martin, 15. Haas Radek, 20. Fiala Lukáš, 70. Rys Josef, 82. Fiala Miroslav, 89.

21

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Fiala Lukáš, žlutá karta: 88. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Chvátal Vladimír, 30 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2017: Liteň – Tmaň 1:4 (1:3).
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).
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
Martin, 12. Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Pos Josef, 65 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2017: Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1).
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).
19. kolo – sobota 28. dubna 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B 7:1 (3:1),
branky: 19. Fiala Lukáš, 28. Fron Radek, 30. Fišer Ladislav, 43. Rys Josef, 54. Rys
Josef, 60. Rys Josef, 71. Fišer Ladislav, 87. Sulík Jakub, rozhodčí zápasu: Krbec
Stanislav, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Tetín B – Tmaň 1:3 (0:2).
20. kolo – sobota 5. května 2018 v 14:00 hodin – Vižina – VČS Tmaň 0:4 (0:1), branky:
30. Rys Josef, 55. Smíšek Martin, 75. Kroka Patrik, 77. Hora Martin, rozhodčí zápasu
Chvátal Vladimír, 40 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Tmaň – Vižina 2:0 (2:0).
Další zápasy 20. kola: Zdice B – Chrustenice 4:0, Chodouň – Zadní Třebaň 1:2, Tetín B –
Újezd B 0:4, Zdejcina – Chyňava B 2:5, Vysoký Újezd - Srbsko 10:0.
21. kolo – sobota 12. května 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chodouň 8:3 3:1),
branky: 4. Kincl Michael, 15. Kincl Michael, 36. Rys Josef, 53. Rys Josef, 65. Překlasa
David, 80. Kincl Michael, 85. Fiala Lukáš, 90. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan,
60 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Chodouň – Tmaň 0:4 (0:2).
22. kolo – sobota 19. května 2018 v 17:00 hodin – Zdice B – VČS Tmaň 2:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Marx Ivan, žlutá karta: 64. Hrubý Lukáš, 90 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2017: Tmaň – Zdice B 2:0 (0:0). Další zápasy 22. kola: Újezd B – Chyňava B
10:2, Chodouň – Vižina 3:0, Zdejcina – Chrustenice 2:0, Vysoký Újezd – Zadní Třebaň
1:3, Tetín B – Liteň 2:0.
23. kolo – sobota 26. května 2018 v 14:00 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:3 (1:3),
branky: 45. Kincl Michael, 75. Fiala Lukáš, 83. Rys Josef, žlutá karta: 34. Hrubý Lukáš,
59. Rys Josef, 75. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Špicl Jan, 60 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2017: Vysoký Újezd – Tmaň 1:3 (0:3).
Fotbalisty TJ VČS Tmaň čekají ještě dva poslední zápasy na Zdejcině a v Újezdě
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.
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Letní biatlon „ČERŤÁK“
Letní biatlon je letní varianta zimního biatlonu, kde lyže nahradil běh v terénu. Druhou
změnou je umístění zbraně, které si závodníci nenesou s sebou, ale zbraně na ně čekají ve
speciálních stojanech na střelnici. Existují různé varianty jako biatlon na kolečkových
lyžích, biatlon na kolech nebo orientační biatlon.
Od roku 2014 je Mezinárodní biatlonovou unií podporována pouze varianta letního biatlonu,
při níž se soutěží na kolečkových lyžích. Tato varianta je nejbližší klasickému zimnímu
biatlonu a vrcholovým sportovcům proto nejvíce pomůže při přípravě na zimní sezónu.
V Česku má však varianta s klasickým během velkou tradici – jak mezi dospělými, tak mezi
mladšími sportovci. Český svaz biatlonu proto přijal nová pravidla pro podporu této formy
letního biatlonu, který je připraven pro účastníky ve Tmani.
Poprvé jsme se s letním biatlonem setkali ve Tmani 14. října 2017, kdy se tato akce setkala
s kladným ohlasem jak u samotných soutěžících, tak i u diváků. V letošním ročníku jsou
organizátoři bohatší o loňské zkušenosti, které jim umožňují nabídnout tmaňské veřejnosti
akci, která má šanci mít své stálé místo v nabídce možností aktivního využití volného času
především dětí a mládeže.
Přinášíme materiál se základními informacemi k této akci – Všeobecná a technická
ustanovení s časovým programem závodu a jeho pravidla.
Organizátoři se těší na velký počet soutěžících a povzbuzujících diváků!
Letní biatlon „ČERŤÁK“
Všeobecná ustanovení :
Pořadatelé:
Datum konání:
Místo konání:
Soutěžní výbor:

Přihlášky, informace:

Pojištění:

Tělovýchovná jednota VČS Tmaň, z.s., Myslivecký spolek
Hora Tmaň, z.s., KB Beroun p.s.
sobota 16. června 2018 od 10:30 hodin
Areál fotbalového hřiště ve Tmani
Předseda organizačního výboru:
Zdeněk Tlach
Technický ředitel závodu:
Pavel Herold
Tajemník závodu:
Jaromír Krátký
Hlavní rozhodčí:
Pavel Pavlásek
(Jan Bečvář)
Hospodář:
Slavomír Malík
info na internetových stránkách www.obectman.cz
(aktuality);
na emailu tlachz@seznam.cz , telefon 775 207 409
Přihlášky e-mailem do 13. 6. 2018
(zaslat jméno příjmení, kategorie, přihlášku)
nebo osobně v den závodu od 9:00 do 10:00 hodin.
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor
proto doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní
pojistky.

Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla:
pravidla letního biatlonu přizpůsobená náborovému závodu
Věkové kategorie:
• v době závodu věk a zařazení pro školní rok 2017/2018;
• společná kategorie chlapci a dívky přípravka do 3. třídy;
• chlapci a dívky 4. a 5. třída;
• chlapci a dívky 6. a 7. třída;
• chlapci a dívky 8. a 9. Třída;
• muži a ženy nad 15 let.
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Disciplíny:
Pravidla:

sprint
Jsou přílohou propozic, jsou přizpůsobena podmínkám
náborového závodu.

Časový program závodu:
Sobota 16. června 2018
• 9:00 – 10:00 hodin – prezentace, vydání startovních čísel, prohlídka závodiště,
trénink střelby na střelnici závodiště, trénink střelby na střelnici
• 10.30 hodin – start závodu – sprintu.
• Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního závodníka.
Technický ředitel závodu
Pavel Herold

Předseda organizačního výboru
Zdeněk Tlach

Pravidla závodu
Druh závodu:
sprint (běh a střelba)
Trať:
• přípravka společná kategorie do 3. třídy: 1 okruh + 1 střelba;
• mladší kategorie 4. a 5. třída: 2 okruhy + 1 střelba;
• starší kategorie 6. a 7. třída: 3 okruhy + 2 střelby;
• nejstarší kategorie 8. a 9. třída: 3 okruhy + 2 střelby;
• dospělí (muži a ženy nad 15 let): 3 okruhy + 2 střelby;
• délka okruhu cca 300 m.
Střelba:
• vleže 5 ran v položce;
• přípravka – jedna střelba vleže s oporou;
• mladší kategorie 4. a 5. třída – jedna položka vleže s oporou;
• starší kategorie 6. a 7. třída – dvě položky vleže s oporou;
• nejstarší kategorie 8. a 9. třída – dvě položky vleže bez opory;
• dospělí – dvě položky vleže bez opory;
• průměr terče 50 mm.
Pohyb na střelnici:
• Zbraně budou na střelnici na kobercích na stavech střelby, zajišťuje je pořadatel
(vzduchovka Slavia 630, Slavia 631), střelivo zajišťuje pořadatel také.
• Závodníci doběhnou ke stavu a zaujmou polohu vleže a sami si nabíjejí vzduchovku
a odstřílí 5 ran vleže (v případě, že závodník nebude schopen nabít, bude mu
nápomocen rozhodčí na střelnici – nejmladší kategorie přípravka a mladší 4. - 5.
třída).
• Za každý nesestřelený terč dostává jeden trestný okruh v délce 25 m.
• Bude provedena ukázka pohybu na střelnici a absolvování trestného kola.

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. června 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.

24

