OBZOR
Informační časopis
Ročník XXX.

Červenec 2018

Číslo 7/2018 (340)

Usnesení č. 5/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 11. června 2018 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve
Tmani.
I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního výboru panem Jiřím Eschnerem.
2. Zprávu finančního výboru přednesenou paní Mgr. Hanou Laňovou.
3. Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
4. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů, která
jsou přílohou tohoto usnesení.
5. Přehled čerpání dotací v letech 2015 – 2018.
6. Průběh jednání s Českou poštou, státní podnik, a naplňování Smlouvy o zajištění
služeb pro Českou poštu, státní podnik, číslo 2018/06941.

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Tmaň za rok 2017 s výhradou
uvedenou ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017:
a. Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy – obec
nevykázala Územní plán na účtu 019 – bude napraveno do 31. 12. 2018.
b. Obec chybově vykázala na účtu 041 nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek, projektové dokumentace ve výši 229.000,- Kč, jednalo
se o projektovou dokumentaci objektu Váhy a prostoru křižovatky mezi
zámkem a hrází rybníka a projektové dokumentace veřejného prostoru
samotné křižovatky a přiléhajících veřejných prostranství – bude
napraveno do 31. 12. 2018.
c.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy BII,
krátkodobé pohledávky – obec neúčtovala na účtu 373 – nebyl zaúčtován
předpis na poskytnuté dotace – bude napraveno do 30. 06. 2018.
d. Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. V pokladní knize k 31.
12. 2017 byl zjištěn rozdíl ve výši 120,- Kč, u výdajového pokladního
dokladu č. 900525 ze dne 11. 12. 2017 je vykázána částka 940,- Kč,
součet 2 kusů paragonů vykazuje částku 1.060,- Kč a dále byl zjištěn
rozdíl ve výši 30,- Kč u příjmového pokladního dokladu č. 900533 ze dne
13. 12. 2017 je vykázána částka 210,- Kč, součet 4 kusů paragonů
vykazuje částku 240,- Kč. – Bude průkazně účtováno po celý rok.
2. Návrh závěrečného účtu obce Tmaň za rok 2017 s výhradou nedostatků
uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017.
3. Účetní závěrku obce Tmaň za rok 2017.
4. Záměr směny části pozemku parc.č.881 o velikosti 1290 m2 v k.ú. Tmaň ve
vlastnictví obce Tmaň, zapsaného na LV 10001, za část pozemku parc.č. 728 o
velikosti 1290 m2 v k.ú. Tmaň, zapsaný na LV 307.

5. Záměr směny části pozemku vymezeného geometrickým plánem č. 684-168/2017
jako parc.č. 119/12 o rozloze 21 m2 oddělenou z pozemku parc.č. 119/8 v k.ú.
Tmaň, ve vlastnictví obce Tmaň, zapsaného na LV 10001 za pozemek parc.č.
675/7 o velikosti 65 m2, v k.ú. Lounín, zapsaný na LV 426.
6. Záměr směny části pozemku vymezeného geometrickým plánem č. 684-168/2017
jak parc.č. 694/2 o rozloze 275 m2 oddělenou z pozemku parc.č. 694 v k.ú. Tmaň
a zapsaného na LV 128 za část pozemku vymezeného taktéž geometrickým
plánem č. 684-168/2017, a to jako parc.č. 905/2 o rozloze 12 m2, oddělenou zl
pozemku parc.č. 905 v k.ú. Tmaň, zapsaného na LV 10001 ve vlastnictví obce
Tmaň.
7. Návrh rozpočtového opatření č. 6.
8. Zrušení výběru dodavatele pro zakázku „Oprava balkonů v domě č.p. 178.“.
9. V souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovení počtu členů zastupitelstva obce Tmaň pro volební období
2018 – 2022 na 15 členů.
10. Doplnění návrhu zadání Územního plánu obce o prvky regulačního plánu.
III.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1. Sledovat termíny vyhlášených dotačních programů a tyto maximálně využít
v prospěch obce.
2. Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.
3. Poptat provedení sond u základu balkonů v domě č.p. 178.

Vyúčtování Dne dětí 2018 konaného ve Tmani dne 2. června 2018
•

•

•

Finanční příspěvky:
o Autodoprava Kozlerová
o Firma Šmic
o Alena Luxemburgová
o Celkem

3.000,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
4.500,- Kč

Věcné dary:
o Myslivecký spolek HORA Tmaň
o Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
o TJ VČS Tmaň
o Firma Beko
o Nesvadbová
o Spolek maminek ve Tmani
o Apolonia
o COOP Tmaň

zajištění střelnice, limo
zajištění atrakcí
zajištění atrakcí, limo
skákací hrad
cukroviny
cukroviny, hračky, atrakce
cukroviny
cukrovinky

Výdaje:
o Hračky, cukroviny
o Pečení koláčů
o Špekáčky, chléb, občerstvení
o Koně
o Lanová dráha
o Ohňostroj
o Drobné na koláče
o Johny Servis – WC
o Výdaje celkem
o Doplatek obce činil

5.015,- Kč
1.421,- Kč
4.834,- Kč
847,- Kč
17.190,- Kč
10.400,- Kč
127,- Kč
2.904,- Kč
42.739,38.239,- Kč
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Co byste měli dělat a čeho byste se měli vyvarovat v běžném životě?
Měli byste být přirozeně bdělí, sledovat situace ve svém okolí, zejména neobvyklé.
Jestliže se setkáte s něčím podezřelým, informujte odpovědné orgány. V případě
krizových situací, které nedokážete zvládnout sami, volejte na tísňové linky.

150
Hasiči

155
Zdravotní
záchranná služba

158
Policie

112
Integrovaný
záchranný
systém (hasiči,
policie, zdravotní
záchranná
služba)

Ve svém okolí byste měli udržovat co nejlepší vztahy, zvláště se sousedy. Měli byste
se informovat o případných nebezpečích již při podezření. Totéž platí v zaměstnání a
ve škole.
Neměli byste podceňovat školení o bezpečnosti práce v zaměstnání. Požadujte,
abyste o nich byli řádně informováni. Informujte se o únikových východech v místě
svého pracoviště nebo bydliště a zajistěte, aby byly funkční a průchodné.
Neměli byste zbytečně shromažďovat větší množství nebezpečných látek
(chemikálií).
Měli byste se naučit poskytnout první pomoc. Budete tak připraveni pomoci lidem
okolo vás, zejména dětem, starým a postiženým lidem, pokud se z jakéhokoliv
důvodu ocitnou v nesnázích. Téměř každý z nás se alespoň jednou ve svém životě
dostane do situace, kdy tuto schopnost bude potřebovat.
Pokud dojde k jakémukoliv incidentu, měli byste se snažit nereagovat ukvapeně a
nepanikařit. Zároveň se snažte zaznamenávat detaily události, abyste mohli podat
případné svědectví
Měli byste si pamatovat důležitá telefonní čísla pro případ nouze (nejen tísňové linky,
ale čísla na nejbližší členy rodiny, pečovatele, apod.)!
Své doklady totožnosti byste měli nosit stále při sobě a jejich ztrátu ihned nahlásit,
abyste předešli případnému zneužití. I ostatní doklady bezpečně ochraňujte.
Důsledně si chraňte své soukromí!
Zdroj: Materiály MV ČR a HZS ČR, www.zachranykruh.cz
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
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Základní škola Tmaň
V pátek 25. května zavítali do V. třídy předškoláci z mateřské školy. Naši páťáci je
pozvali do počítačové učebny. Předškoláci si zvědavě prohlíželi prostory, kam za
nedlouho budou také chodit. Se zájmem také pracovali s počítačovými programy
pod vedením starších kamarádů. Společně strávený čas se líbil malým i větším
žáčkům, proto si podobnou akci určitě zopakujeme příští rok.
V pátek 25. května se dvanáct žáků naší školy vypravilo autobusem a vlakem na
turnaj ve vybíjené málotřídních škol v Karlštejně. I když nám nejprve počasí příliš
nepřálo, míč připomínal houbu a hřiště klouzačku, nikoho z nás to neodradilo.
Žáci základních škol v Karlštejně, Hýskově, Nižboře a Tmaně sehráli vysoce
vyrovnané zápasy. Prvenství však připadlo ZŠ Nižbor, která podala beze sporu
nejlepší výkon. Žáci obdrželi drobné odměny a každá základní škola si odvezla
diplom. Jméno vítězné školy bude vyryto na putovním poháru. Velký dík patří
pořadatelské škole v Karlštejně za fantastickou organizaci celého turnaje, vřelé
přijetí a beze sporu za fér rozhodování i v nepřehledných situacích. Již se těšíme
na další ročník turnaje.
V pátek dne 1. června reprezentovalo naší školu v biatlonu v Berouně pět žáků.
Počasí nám přálo, při závodě bylo krásně, pršelo až při čekání na výsledky.
Největší gratulace patří Lukášovi z 5. třídy, který se umístil na celkovém 1. místě.
Těšíme se na další závody!
Tak jako každý rok, tak i letos se slavil ve Tmani Den dětí! V sobotu 2. června se
konalo zábavné dopoledne, které pořádal OÚ spolu se ZŠ a MŠ a dalšími
společenskými organizacemi na místním hřišti. Letos nám počasí opět přálo a z
oblohy se na nás krásně smálo sluníčko, proto se hřiště dětmi a jejich rodiči i
dalšími příbuznými jen hemžilo. Soutěžilo se s vervou v různých disciplínách.
Některé jsme již dobře znali, ale další byly letos úplnou novinkou. Odpoledne
jsme pak již tradičně pokračovali ve slavení na Louníně v Lipkách. Jízda na
koních, policejní a hasičská auta, prezentace práce policie a hasičů, ale i hry v
blízkém lesíku se nám moc líbily. Největší atrakcí však opět byla lanová dráha
mezi stromy, jízda na laně přes celou louku a překrásný ohňostroj. Den dětí se
nám opět vydařil, a proto se už teď těšíme na další.
V úterý 5. června k nám zavítala operka. Žáci III. třídy společně s předškoláky z
mateřinky nám zahráli a zazpívali krásnou operku na motivy pohádky O dvanácti
měsíčkách. Vystoupení se jim opravdu povedlo a my jsme jim za krásný zážitek
hodně dlouho tleskali. Odpoledne se ještě představili svým maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a dalším příbuzným, kteří mohli být na své malé umělce
právem hrdi.
Ve čtvrtek 7. června se vypravili páťáci do Suchomast. Navštívili tam základní
školu, kam většina z nich začne v září chodit do VI. třídy. Seznámili se nejen s
prostředím školy, ale i s budoucí paní třídní učitelkou. Nakonec se ještě utkali ve
vybíjené se šesťáky a dokonce i se sedmáky. Oběma třídám byli rovnocennými
protivníky.
Ve středu 13. června se i přes nepřízeň počasí konaly atletické závody na
stadionu Lokomotiva Beroun. Utkalo se zde osmnáct škol. Z každé školy soutěžil
hoch a dívka z 1. až 5. třídy. Konkurence byla opravdu obrovská. Soutěžními
disciplínami byl skok daleký, hod kriketovým míčkem a sprint na 50 m. Děti
soutěžily s obrovským zápalem, výkony byly opravdu pozoruhodné. Děkujeme
organizátorům za skvělý závod.
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Červen v Mateřské škole Tmaň
V pátek dne 25. května 2018 prožili předškoláci s dětmi z páté třídy společné
dopoledne v počítačových učebnách. Společně plnily různé úkoly – doplňovačky,
učili se spouštět všelijaké programy, kreslili obrázky aj. Všichni si tento den velice
užili.
V pátek dne 1. června bylo ve školce velmi rušno. V tělocvičně se zpívalo, tančilo,
poskakovalo, tleskalo, hučelo, bouchalo a hlavně bubnovalo na speciální bubny
zvané drumbeny. Všechny nás to bavilo a skvěle jsme se bavili.
V úterý dne 5. června nám předškoláci společně s žáky 3. třídy základní školy
předvedli operku O dvanácti měsíčkách, kterou si pro ostatní spolužáky základní
a mateřské školy i pro jejich rodiče připravili. Všem se nám to líbilo, herci sklidili
obrovský úspěch. Teď už všichni vědí co je opera, našli si nové kamarády a
hlavně mají nezapomenutelné zážitky.
Ve středu dne 6. června se motýlci vydali na návštěvu do 1. třídy základní školy.
Naši kamarádi nám ukázali, jak se jim ve škole líbí a jak probíhá výuka. Také
jsme se přesvědčili o tom, jaké bohaté vědomosti za školní rok nasbírali a už se
nemůžeme dočkat, až je budeme mít také.
Další slunečný červnový den jsme prožili na fotbalovém hřišti. Byl zde pro nás
přichystaný skákací hrad od firmy BEKO. Toto dopoledne jsme si opravdu užili.
Skákali jsme na hradě, šplhali, hráli si v barevných míčkách, zahráli si fotbal a na
závěr jsme se všichni občerstvili. Spokojeni a lehce znaveni jsme se vrátili do
školky.
V úterý 19. června jsme se všichni ze školky a dětmi z 3. třídy vydali na krásný
výlet do plzeňské ZOO. Viděli jsme různá zvířata. Od malých ptáčků, po obrovské
žirafy a hrochy. Každý z nás si našel své oblíbené zvířátko. I počasí nám přálo, a
tak jsme si poslední školkový výlet dokonale užili.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a
zábavy.

SDH Tmaň ohlédnutí za uplynulým půlrokem… Martina Ježková
V letošním roce jsme naší činnost jako již tradičně započali výroční valnou
hromadou, která se uskutečnila v hostinci Na Myslivně na Louníně dne 27. ledna. Za
účasti členů výboru, členů sboru a hostů z řad okolních sborů, zástupců místních
spolků, zástupců z Okresního sdružení a dalších pozvaných hostů byly předneseny
zprávy starosty, vedoucí MH a předsedy kontrolního výboru. Proběhly doplňovací
volby do výboru sboru, hosté a jednotliví zástupci pronesli pár slov a na závěr byl pro
přítomné připraven oběd a dále volná zábava, při které jsme společně domlouvali
další chystané akce.
V únoru jsme naší činnost zaměřili na přípravu 104. hasičského bálu. Mladí hasiči
připravovali výzdobu na ples, připravovala se též tombola a kulturní dům na tuto
tradiční akci. V sobotu 17. února pak od 20 hodin začal tradiční hasičský bál na
Tmani, který zahájil starosta sboru Vít Hofmann. Bálem nás provázela skvělá kapela
GAMA. Během večera probíhal prodej a výdej tomboly, ze které si účastníci bálu
odnesli spoustu zajímavých cen. O půlnoci proběhlo „půlnoční překvapení“, které si
připravili vedoucí MH letos v rytmu Pomády a naši pánové hasiči, kteří půlnoční
překvapení koncipovali jako „trénink jednotky za doprovodu dirigenta“. Bálu se
zúčastnilo mnoho občanů nejen ze Tmaně. Za podporu a účast na této akci jsme
velice rádi a budeme se těšit v únoru 2019!
Všem občanům a sponzorům děkujeme za dary do tomboly!
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Na začátku března se děti a i dospělí dočkali zamrznutého rybníku – příležitost
uspořádat společné setkání na bruslích. Na rybníce se sešli mladší i starší hasiči a
na společném bruslení a hokeji si užili spoustu legrace. Na závěr akce naše
kuchařka z tábora Žofka donesla palačinky, na kterých si všichni pěkně pochutnali.
Na březen je vždy naplánovaná akce na Koukolově hoře Loučení se zimou, kterou již
několik let rádi navštěvujeme. Letos akce připadla na sobotu 17. března. Když jsme
však v sobotu ráno dorazili na sraz k hasičárně, vypadalo to spíše, že půjdeme zimu
vítat než se s ní loučit. I přes napadaný sníh a silný vítr jsme se na akci vydali a
pěkně si jí užili. Nahoře na Koukolovce se mladší i starší hasiči zapojili do her a po
výkonech si všichni opekli buřty u táboráku. Akce se i přes drsné počasí vydařila.
V sobotu 24. března se konal na Tmani Dobročinný ples, na jehož přípravě se jako
SDH také podílíme a i letos jsme se do příprav zapojili.
V dubnu začalo konečně počasí takové, abychom mohli uspořádat brigádu.
Každoročně se naše SDH zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme ČESKO, letos
tomu nebylo jinak. V sobotu 7. dubna se naši mladí hasiči vydali opět zbavit naší
přírodu odpadků. Vysbírali jsme dětské hřiště, část louky pod Starým sídlištěm, něco
málo po cestě v Chaloupkách a pak Horu. Na brigádu se s námi vydali i dobrovolníci
Jaromír Frühling a Karolína Švandová, kteří vysbírali odpadky na málkovské cestě.
Po akci jsme si zaslouženě opekli buřty na areálu.
V neděli 14. dubna pak proběhla další brigáda na areálu, a to příprava povrchu před
vagonem, na kterém chystáme letní posezení.
Průběžně během března a dubna ve svém volném čase chodili Míra Fiala a Mírek
Fiala obkládat palubkami vnitřek vagonu na hasičský areál. Odvedli velký kus práce,
za což jim patří velký dík. Vnitřek vagonu tak oblékl „nový kabát“.
V pondělí 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic na hasičském areálu.
Vzhledem k povětrnostním podmínkám a velkému suchu jsme byli nuceni postavit
jen malou hranici, aby bylo zamezeno co nejvíce možnosti vznícení suché trávy. I na
malé hranici jsme však upálili námi vyrobenou čarodějnici. Akce se zúčastnilo hodně
občanů, za účast děkujeme a budeme se těšit zase příští rok.
V průběhu května probíhaly intenzivní přípravy na Hru Plamen. Bohužel jsme
vzhledem k vytíženosti víkendů nestihli zrealizovat výpravu, kterou přesouváme na
podzim.
V sobotu 5. května se v Chodouni uskutečnil Dobročinný jarmark. Společně s MŠ
Tmaň jsme se jako SDH zúčastnili prodeje drobných věcí na této akci. Akce se
konala pod záštitou obce Chodouň v režii Chodouňských žen. Na akci i samotných
přípravách se podílelo nemálo dobrovolníků. Akci též podpořilo i spousty sponzorů.
Mezi těmito byli i někteří občané Tmaně a to i z řad SDH, někdo přidal drobné ručně
vyrobené dary, které se pak na jarmarku prodávaly, někdo zase přidal ruku k dílu při
stavbě stánků či organizaci jarmarku. Akce se konala na podporu nemocné Adélky a
její rodiny ze Tmaně. Ve svém útlém věku má Adélka za sebou náročnou
onkologickou léčbu – rakoviny oka, o které bohužel přišla. Adélka je však velká
bojovnice a za podpory své rodiny se s nemocí pere, co to jde a já pevně věřím, že
brzy bude zase žít normálním životem jako většina jejích vrstevníků. Díky jarmarku
se podařilo získat 200.674,- Kč + poukázky (na dřevo na pálení, stravování atd.) v
hodnotě 30.000,- Kč. Celý výtěžek z jarmarku putuje na nákup potřebných věcí pro
Adélku a její rodinu. Organizátorům, sponzorům a všem dobrovolníkům i
zúčastněným patří velké díky za tuto skvělou akci. SDH děkuje za drobné dary, které
jsme pak s MH mohli s láskou na jarmarku zpeněžit. POMÁHÁME S LÁSKOU.
O víkendu 12. května se družstvo mužů zúčastnilo Okrskové soutěže v Koněprusích,
kde zároveň proběhly oslavy 120. výročí založení SDH Koněprusy a 110. výročí
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založení SDH Bítov. Soutěže se také zúčastnily sbory z Vinařic a Koněprus.
Soutěžilo se klasicky v požárním útoku a štafetě 4x100 m. Poprvé se za dospělé
zúčastnili také naši dorostenci. Naše družstvo mužů se umístilo na druhém místě ze
tří družstev.
O týden později v sobotu 19. května jsme se symbolicky po deseti letech zúčastnili
závodů pro dorost – Celoroční činnosti dorostu. Soutěž se uskutečnila v Olešné, měli
jsme možnost poznat pro nás nové disciplíny jednotlivců, do kterých se v příštím roce
přihlásíme. V soutěžích družstev se soutěžilo v kategoriích dorostenci, dorostenky a
dorost smíšený. Naše družstvo bylo přihlášeno do kategorie dorost smíšený. Bohužel
žádný jiný sbor se do této kategorie nepřihlásil, a tak naše družstvo nemělo soupeře.
I tak si však disciplíny odsoutěžilo, a tím získalo nové zkušenosti v dorosteneckých
disciplínách.
Následující víkend 26. a 27. května nás čekalo druhé kolo Hry Plamen na Vižině.
Přihlášeny byly obě družstva, mladší i starší žáci. V sobotu se soutěžilo v
disciplínách štafeta 4x60 m a štafeta CTIF. V neděli pak následovaly požární útoky
mladších i starších žáků a požární útok CTIF v kategorii starších žáků. V obrovské
konkurenci dokázalo družstvo našich mladších žáků vybojovat celkové 4. místo ze 14
družstev. Vrcholem jejich úspěchu bylo ocenění za nejlepší požární útok, který naši
mladší žáci odběhli s časem 25,98 s, nejen za tento výkon jsme na ně – my vedoucí
– náležitě hrdí. Starší žáci bohužel v požárním útoku CTIF obsadili až desáté místo,
což se následně odrazilo na jejich celkovém pořadí – 6. místo (ze 14), ačkoli to
dlouhou dobu vypadalo na umístění „na bedně“. Oba dny panovalo ukrutné vedro, i
přesto naši žáci odvedli moc pěkné výkony!
V sobotu 2. června se na Tmani uskutečnily oslavy mezinárodního dne dětí, na
jejichž přípravách jsme se také podíleli. V dopoledním programu si naši mladší žáci
připravili ukázku požárního útoku, který se jim povedl a závěrem parného dopoledne
k radosti všech pokropili vodou hřiště i zúčastněné.
V pátek 15. června večer jsme se opět po roce vydali na Noční hry v Hýskově opět s
oběma družstvy. Po příjezdu na místo nás čekala příjemná atmosféra a dalších
celkem 40 soutěžících družstev v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci.
Mladším žákům se opět dařilo, požární útok se jim vydařil na výbornou a o pouhou
jednu tisícinu vteřiny obsadili páté místo hned za žáky z Rynholce, z celkových 22
družstev. Starší žáci doplatili na nervozitu a útok se jim nepovedl tak, jako obvykle,
ve velké konkurenci se tak umístili na čtrnáctém místě z šestnácti účastníků. SDH
Hýskov patří velké díky za skvělou organizaci této soutěže.
V sobotu 16. června jsme naši sportovní sezonu zakončili Memoriálem v Bohutíně.
Na soutěž jsme se vydali jak s družstvem mužů, tak s družstvem žen. Opět do
soutěže byli zapojeni i naši dorostenci a dorostenky. U přátel v Bohutíně se nám co
se týče družstva žen dařilo, ženy obsadily 1. místo ze 3 družstev. U mužů to bylo
naopak, obsadili rovněž první místo, ale od konce, z celkových 5 družstev.
Z činnosti Jednotky SDH …
V činnosti nezahálí ani naše jednotka. Jeden dubnový pátek se uskutečnilo cvičení
jednotky na VČS. V rámci prevence a povinného výcviku proběhlo cvičení nositelů
dýchací techniky. Jako preventivní akce ve spolupráci s BOZP technikem na VČS
proběhl výstup s nasazenými dýchacími přístroji a vynesení útočných proudů na
vrchol šachtových pecí v co nejkratším čase. Akce se uskutečnila mimo hlavní
provoz VČS. Cvičení se zúčastnilo 6 členů jednotky SDH Tmaň.
Vzhledem k velkému suchu bylo jednu sobotu v dubnu také provedeno kropení
rekultivace na etážích lomu západ pro VLČS. S vozidlem Tatra byly zavlažovány
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vysazené stromky a to cca 24 kubíky vody. V rámci této akce bylo přezkoušeno
útočné vedení a mlhové proudnice.
A co nás do prázdnin ještě čeká? Závěrečná schůzka s mladými hasiči, Oslavy
založení SDH Láz a čištění koupaliště.
Příspěvky z akcí SDH můžete také sledovat na webových stránkách obce v sekci
SDH Tmaň: https://www.obectman.cz/sbor-dobrovolnych-hasicu-tman .
Tmaňská čítanka I. – XIII. díl
Kronikář obce Jaroslav Horáček předal na Obecní úřad ve Tmani v elektronické
podobě třináct dílů textu Tmaňské čítanky. Jsou to údaje vztahující se k historii obce,
které se mu zatím podařilo shromáždit. Převedeno do řeči konkrétních čísel,
představuje to 7 341 stránek textu napsaných na počítači písmem velikosti 11.
Toto je obsah jednotlivých dílů:
• I. díl – Těžba vápence a výroba vápna ve Tmani na stránkách regionálního tisku
a na internetu v letech 1957 – 2017, který má 652 stran. Zvláště cenné jsou zde
novinové články ze začátku budování a fungování závodu Velkolom Čertovy
schody.
• II. díl se skládá ze dvou částí. V té první – kratší – nazvané Volby do
zastupitelstva obce v letech 1990 – 2014 – jsou údaje o volbách do obecního
zastupitelstva ve Tmani, včetně volebních programů jednotlivých volebních stran
a výsledků voleb. Druhá – větší část – se jmenuje Antonín Plátěnka: Projevy a
články z let 1976 – 2017. Obsahuje zprávy přednesené na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce v letech 1998 – 2010 – tj. v letech, kdy byl starostou obce a
další příspěvky včetně novinových článků věnovaných jeho osobě. Tento díl má
447 stránek.
• Obsahem III. dílu je Sborník článku o Tmani v regionálním tisku od těch
nejstarších z devatenáctého století, až po ty, které byly otištěny v průběhu roku
2017. Tento díl má 711 stránek.
• Stejné tématice je věnován IV. díl – pouze s tím rozdílem, že obsahuje články o
Tmani publikované v letech 1990 – 2017 ve dvou periodikách – a to v Berounsku
a v Berounském deníku. Tento díl má 609 stránek.
• V. díl je nazván Kapitoly z historie obce a nabízí pět základních kánonů
literárních pramenů tmaňské historie:
o Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí od Václava Krejčíka. Nelze
uvést všechny skutečnosti, které autor ve „Vyprávění“ zachycuje, ale
najdeme zde vysvětlení, proč se obec nazývá Tmaň, kdo byl průběhem její
existence majitelem, jak to bylo v obci za válek husitských, popisuje dějiny
kostela a fary, počátky školství, informuje o vojenských povinnostech – o
odvodech, a to již od husitských válek. Nezapomíná na válku třicetiletou,
na její následky, které se projevily především na povinnostech poddaných,
cituje nařízení a dekrety Josefa II., přibližuje napoleonské války, revoluční
rok 1848 a konečně v období 19. století najdeme i kus dělnické historie.
o Text Pamětní knihy obce Tmaň založené roku 1922, která mapuje události
ve Tmani až do roku 1956.
o Práce z historie obce, jejímž autorem je František Zach a je nazvaná
Tmaň viděná očima historie. Tyto práce autor publikoval na stránkách
OBZORU a v této podobě byly vůbec poprvé shromážděny do jednoho
souboru a tak ještě více vyniká jeho genialita při výběru témat a
předvídavost, o co budou mít další generace obyvatel Tmaně a Lounína
jednou zájem. Šíře jím zapracovaných témat je rozsáhlá – vyjmenujme
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jenom některé – zemědělství ve Tmani, významné osobnosti spojené
s Tmaní, názvy ulic v naší obci, církevní život, historie Sboru dobrovolných
hasičů nebo místního národního výboru ve Tmani. Nelze vše vyjmenovat
jednou větou.
o Studie Ing. Vratislava Jana Trmala z Toušic – Rod Trmalů z Toušic –
Tmaňská větev. Velmi zajímavá studie nabízející pohled na část tmaňské
historie očima jejich majitelů, kteří se udrželi až do současnosti. Dočteme
se tam nejenom o době, kdy byli majiteli Tmaně, ale i o časech, které
následovaly po zabrání jim Tmaně po bitvě na Bílé hoře. Jenom pro
úplnost uveďme, že v příštím roce to bude již 465 let od momentu, kdy se
stali majiteli Tmaně.
o Práce Ing. Michala Hejny Minulost dávná i nedávná věnovaná historii
těžby vápenců na ložisku v prostoru mezi Tmaní, Koněprusy, Měňany a
Suchomasty. První část vyprávění tvoří souhrn našich současných
znalostí o vzniku ložiska z pohledu geologického, paleontologického i
speleologického, i jeho dalšího vývoje. Druhá část je věnována historii
těžby vápence nejen v koněpruské oblasti.
Všechny výše jmenované práce byly otištěny v minulosti jako vyjímatelná příloha
časopisu OBZOR. Tento díl obsahuje 540 stran.
VI. díl – Sport ve Tmani – se již objevil v několika výtiscích v tištěné podobě u
příležitosti oslav 90 let sportu ve Tmani. Text mapuje sportovní výsledky až do
konce roku 2017. Zatímco tištěná verze byla omezena počtem stránek, v této
elektronické verzi se nemusel tento faktor brát v úvahu a jsou zde zařazeny
materiály, které se do tištěné podoby nevešly – v první řadě je to bohatší
fotodokumentace. Jako vůbec poprvé nabízí texty dokumentů souvisejících se
vznikem tenisových kutrů v zámeckém parku. Tento díl Tmaňské čítanky má 611
stránek.
VII. díl se jmenuje Zajímavosti z historie Tmaně. Jsou zde na 827 stránkách
zpracována následující témata: Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí, Tmaň na
internetu, Galerie Čerťák, Velkostatek Tmaň, Občanské sdružení „Zlatý kůň“,
Knihy o Tmani, 20 let činnosti základní organizace Odborového svazu STAVBA
České republiky akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve
Tmani, Černá kronika Tmaně, František Zajíček – Vzpomínky, Buzek Ze Tmaně,
Korespondence Františka Zacha s rodinou Nolčových v letech 1990 a 1991,
Rodina Douskova, Pivovar Tmaň, Jednotné zemědělské družstvo a osada
Havlíčkův Mlýn.
VIII. díl Tmaňské čítanky obsahuje na 296 stránkách přepis pěti dílů kroniky
Sboru dobrovolných hasičů Tmaně a kroniky Sboru dobrovolných hasičů
Lounína.
IX. díl je věnován na 583 stránkách volebnímu období zastupitelstva obce
v letech 1994 – 1998, kdy starostkou obce byla paní Anna Keprová. Je to souhrn
matriálů a dokumentů z těchto let bez jakéhokoliv dalšího komentáře nebo
závěrů – ty jsou na jeho čtenářích.
X. díl obsahuje výpisy z matrik vztahující se k občanům Tmaně, Lounína a
Slavík:
o Kniha narozených ve Tmani 1862 – 1880;
o Kniha narození ve Tmani 1881 – 1895;
o Kniha narozených na Louníně 1862 – 1880;
o Kniha narozených na Louníně 1881 – 1895;
o Kniha narozených ve Slavíkách 1862 – 1895;
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o Kniha oddaných 1881 – 1907;
o Kniha oddaných OÚ Hořovice 1920 – 1922;
o Kniha zemřelých na Tmani 1859 – 1880;
o Kniha zemřelých na Tmani 1921 – 1923.
• Obsahem posledních tří dílů jsou kopie jednotlivých výtisků čísel tmaňského
informačního časopisu OBZOR z posledních šesti let:
o XI. díl – ročníky 2012 – 367 stránek;
o XII. díl – ročníky 2014 – 2015 – 519 stránek;
o XIII. díl – ročníky 2016 – 2017 – 548 stránek.
Co dodat závěrem? Snad jenom konstatování, že s výjimkou posledních čtyř dílů,
které představují uzavřené celky, je prvních devět dílů průběžně doplňováno o
informace z poslední doby, aby jejich obsah byl co nejaktuálnějším pramenem údajů
o dění ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve Slavíkách. Třináct dílů není
konečné číslo svazků Tmaňské čítanky, neboť již teď je rozpracováno několik dalších
pokračování, o jejichž obsahu je zatím předčasné mluvit.

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 červenci 2018 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. července 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 .
• 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.
Kostel sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák, jejíž organizační součástí je i bývalá
Římskokatolická farnost Tmaň s kostelem sv. Jiří, vydala pro svou vnitřní potřebu za
podpory akciové společnosti Vápenka Čertovy schody šestnáctistránkový sešit
Kostel sv. Jiří ve Tmani z řady Historie kostelů Římskokatolické farnosti Žebrák.
Obsahem sešitu je historie kostela sv. Jiří od první zmínky o jeho vzniku až do
současnosti. Její text je rozpracováním textu věnovaného kostelu sv. Jiří v knížce
Ladislava Zvonaře Historie kostelů Římskokatolické farnosti Žebrák, která byla
vydána v Žebráku v roce 2010 u příležitosti 15. výročí příchodu tehdejšího faráře
žebrácké farnosti P. Zbigniewa Ponichtery do České republiky. Obsahuje
dokumentaci nabízející ilustrační fotografie úvodní stránky Farní kroniky založené
v roce 1896, podpis Mikoláše Alše při návštěvě Tmaně 14. července 1909, pohled na
kostel sv. Jiří po celkové rekonstrukci v letech 2000 – 2002 nebo stránku 94 z II. dílu
knihy Antonína Podlahy „Posvátná místa království českého“ vydané v roce 1908
v Praze, na které je pohled na kapli sv. Blažeje na Koukolově hoře z té doby. Na
titulní stránce je perokresba Ladislava Zvonaře kostela sv. Jiří z jeho zmiňované
knížky. Jedná se asi o nejobsáhlejší studii, jaká kdy byla samostatně vydána
o nejvýznamnější tmaňské památce. To, čím se liší ode všeho, co dosud bylo tiskem
o kostele sv. Jiří vydaného, je fakt, že ač neobsahuje žádné dosud neznámé
skutečnosti, je to poprvé, kdy se všechna historická fakta publikovaná v různých
pramenech slila v jednu informační řeku.
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Tento sešit je sice běžně neprodejný, ale pár výtisků je stále k dispozici a lze jej
získat zdarma. Stačí navštívit mši sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani, která se koná
pravidelně každou čtvrtou sobotu v měsíci v 16:30 hodin.
Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Dne 8. června 2018 se ve Sboru Jiřího z Poděbrad sešlo na dvě stě lidí, aby se
rozloučili s milým bratrem Ivanem Koulou. Ivan Koula, člen Církve československé
husitské zemřel 28. května 2018 ve věku 95 let. Odešel pokojně, odevzdal se do náruče
laskavého Hospodina a zanechal za sebou život naplněný prací, pokorou, laskavostí,
pochopením i humorem. Rodina, přátelé, spolupracovníci i Zdický pěvecký sbor, jehož
byl zakladatelem, vyprovodili Ivana Koulu na poslední pozemské cestě. Bratře Ivane,
děkujeme za Tvé přátelství a Tvůj životní příklad. Dej Ti Bůh klidné spočinutí tam, kde
není počátku ani konce, ve věčnosti.
Světlušky se též rozloučily s učitelem ve výslužbě, s panem Ivanem Koulou. Nakreslily
jeho portréty a napsaly slib, že se budou o Sbor Jiřího z Poděbrad dobře starat, sbor,
kde Ivan Koula léta žil, kde později hrával na varhany a společně s paní farářkou Mgr.
Růženou Adamovou pravidelně pořádal krásné koncerty. Děti potěšily výtvorem v
tento těžký den rodinu i přátele. Slib, který je ze srdce nezapadne a vztah smrtí
nekončí.
Pokoj všem. Všem, kdo se přišli rozloučit, děkujeme

Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve
v červenci 2018 do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby
v neděli 8. července 2018 od 17:00 hodin
a v neděli 22. července 2018 od 17:00 hodin.
Bohoslužby vykoná sestra farářka Mgr. Růžena Adamová,
spoluslouží sestra kazatelka Mgr. Jana Šmardová Koulová.
Varhanní doprovod - Stanislav Dušek.
Zveme na Krakovec letos opět podle tradice k bohoslužbě v předvečer Husova
svátku, tedy na čtvrtek 5. července v 15 hodin. V areálu hradu, v němž se prý Mistr
Jan definitivně rozhodl vypravit se na koncil do jihoněmecké Kostnice (Konstanz),
aby vysvětlil a obhájil své učení. Bohoslužbu na Krakovci povede Doc. ThDr. David
Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský.
Účastníci akce budou mít příležitost seznámit se s vystavenými uměleckými díly dětí
a mládeže (školáků a předškoláků) vytvořenými v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ
DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, který chce připomenout 100. výročí vzniku
Československé republiky (1918) a volbu TGM, Presidenta Osvoboditele. Mezi
pracemi budou k vidění též výtvarná díla Dětského centra Světlušky při CČSH
ve Tmani a žáků ze Základní školy a Mateřské školy Tmaň. Děkujeme všem
dětem, které svými výtvory přispěly a vedení tmaňské školy a paním učitelkám za
spolupráci.
Ústřední rada Církve československé husitské vás srdečně zve při příležitosti
603. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa na bohoslužbu v Betlémské
kapli v Praze, která se koná v pátek dne 6. července 2018 od 15 hodin.
Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta s
královéhradeckým biskupem Mgr. Pavlem Pechancem a farářkou Mgr. Františkou
Kláskovou. Kázání pronese pražský biskup doc. David Tonzar. Během liturgie
vystoupí Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava se sbormistryní Pavlou
Dědičovou. Na varhany doprovodí PaedDr. Zdeněk Kovalčík.
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Pozvánka na „Průvod kacířů" ve Tmani.
V sobotu 7. července 2018 od 14:00
pořádá
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani již podruhé

„Průvod kacířů" –
vzpomínkovou akci na Mistra Jana Husa.
Akce je pro malé i velké, sraz je před Sborem Jiřího z Poděbrad.
Těšíme se na hojnou účast.

•
•
•

•

•
•

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v červenci 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.
Ve čtvrtek dne 5. července 2018 (státní svátek – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a v pátek dne 6. července 2018 (státní svátek
– Den upálení Mistra Jana Husa) 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.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

30.6.+1.7.2018

MUDr. Miloslav Neužil
Cerhovice 175
MUDr. Anna Kovaříková
Beroun, Medicentrum
MUDr. Josef Holman
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Zdeněk Karel
Beroun, Medicentrum
MUDr. Karolina Kováříková
Beroun, Hradební 150

311 577 559

5.7.+6.7.2018
7.7.+8.7.2018
14.7.+15.7.2018
21.7.+22.7.2018
28.7.+29.7.2018
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311 746 418
311 516 660
724 275 395
311 746 414
607 065 760

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,

Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ ks.
Prodej ve Tmani:
v pátek dne 10. srpna 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: 601 576 270, 728 605 840 – www.drubezcervenyhradek.cz .

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Fotbalisté TJ VČS Tmaň skončili ve IV. A třídě na třetím místě.
Fotbalové mužstvo Tmaně obsadilo v sezóně 2017 – 1018, stejně jako v sezóně
loňské, konečné třetí místo, za postupujícím Újezdem a druhou Zadní Třebaní.
V jarní části této soutěže si tým připsal sedm výher, tři remízy a dvě prohry a až
v devátém zápase jarní části poznal hořkost porážky (Zdice B 0:2).
Výkony týmu v druhé polovině soutěže však značně ovlivnil omezený počet hráčů.
Již po prvním zápase se dvacetičlenný kádr zmenšil o dva fotbalisty, když vážné
zranění kolene utrpěl Stanislav Nový a do přípravy se přestal z osobních důvodů
zapojovat i Roman Halák. O pár kol později – konkrétně po utkání s Litní, opustil tým
Ladislav Fišer a v následném utkání na Vižině si vážně poranil ruku Jan Foltýn.
I další, z šestnáctičlenného torza na soupisce se v jarní části potýkali s chronickými
zraněními (Lukáš Hrubý, Josef Rys, Michal Kincl, Jakub Večeřa).a tak při směnném
provozu většiny fotbalistů bylo někdy velmi složité dát dohromady dostatečný počet
hráčů k utkání. A to týmu musel občas vypomáhat i z veteránů povolaný Mirek Fiala
starší, za což mu patří velký dík.
Jarní sezóna vyšla herně nejlépe brankáři Davidu Překlasovi a stoperu Radku
Haasovi, v záloze se dařilo nejvíce kapitánovi týmu Josefu Rysovi a v útoku i přes
své limitované zranění střelecky vynikal Michael Kincl.
Tým by se chtěl v příští sezóně po zmiňovaných dvou třetích místech poprat o příčky
nejvyšší. Prvním předpokladem a úkolem zároveň je výrazné posílení kádru o hráče,
kteří by herně pomohli v boji o postup. Vedení týmu proto nelenilo a již v měsíci
červnu, v termínu tzv. volných přestupů, posílilo tým o tři hráče. V nové sezóně se tak
v dresu VČS Tmaň představí František Doskočil ze Zdic, Tomáš Kroupa z Újezda a
Ondřej Choc ze Zdejciny. V jednání je navíc hostování Vladimíra Kincla ze Všeradic
a v hledáčku několik dalších hráčů z okolí.
Zároveň s těmito nemalými ambicemi byla na fotbalovém areálu zahájena výstavba
nového sportovního zázemí. Formou svépomocných brigád si tak sami fotbalisté a
jejich fanoušci chtějí vybudovat nové, modernější zázemí pro sebe, soupeře i
rozhodčí pro následující sezóny.
Jaromír Frühling

•

Jak jsme hráli na jaře 2018 …
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. Fiala Lukáš, žlutá karta: 88. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu
Chvátal Vladimír, 30 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Liteň – Tmaň 1:4 (1:3).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Foltýn Jan (46. Svoboda Ondřej), Kroka
Patrik, Rys Josef, Večeře Jakub, Fišer Ladislav (kapitán) (68. Svoboda Stanislav),
Smíšek Martin, Fiala Lukáš, Kincl Michael (42. Sulík Jakub), Haas Radek; náhradníci:
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Svoboda Stanislav (68. Fišer Ladislav), Svoboda Ondřej (46. Foltýn Jan), Sulík Jakub
(42. Kincl Michael), Frühling Jaromír.
Další zápasy 14. kola: Vižina – Újezd B 0:8, Zadní Třebaň – Chyňava B 7:1, Chrustenice
– Srbsko 2:1, Zdice B – Zdejcina 4:1, Tetín B – Vysoký Újezd 2:6.
•

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).
Sestava TJ VČS Tmaň: Překlasa David, Nový Stanislav (25. Smíšek Martin), Hora
Martin, Kroka Patrik, Sulík Jakub, Fiala Miroslav, Rys Josef (kapitán), Fišer Ladislav,
Hrubý Lukáš, Haas Radek, Fiala Lukáš; náhradníci: Zikmund Jan, Kincl Michael, Halák
Roman, Smíšek Martin (25. Nový Stanislav), Večeřa Jakub, Šlégr David.
Další zápasy 15. kola: Újezd B – Chodouň 3:1, Chrustenice – Tetín B 2:2, Srbsko –
Zadní Třebaň 1:2, Liteň – Vižina 1:3, Vysoký Újezd – Zdejcina 4:1.

•

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).
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Hora Martin, Haas Radek, Hrubý
Lukáš, Halák Roman (63. Foltýn Jan), Kroka Patrik (89. Svoboda Ondřej), Kincl Michael,
Rys Josef (kapitán), Smíšek Martin, Překlasa David; náhradníci: Foltýn Jan (63. Halák
Roman), Frühling Jaromír, Svoboda Ondřej (89. Kroka Patrik), Svoboda Stanislav.
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 Martin, 12. Fišer Ladislav, rozhodčí zápasu Pos Josef, 65
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1).
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Kroka Patrik, Hora Martin, Hrubý
Lukáš (46. Kincl Michael), Smíšek Martin, Fišer Ladislav, Rys Josef (84. Frühling
Jaromír) (kapitán), Překlasa David (76. Svoboda Stanislav), Haas Radek, Fiala Lukáš;
náhradníci: Frühling Jaromír (84. Rys Josef), Svoboda Stanislav (76. Překlasa David),
Halák Roman, Kincl Michael (46. Hrubý Lukáš), Zikmund Jan.
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.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík
Jakub, Smíšek Martin, Rys Josef (kapitán), Kroka Patrik, Hrubý Lukáš (18. Foltýn Jan),
Fiala Lukáš, Kincl Michael; náhradníci: Svoboda Stanislav, Halák Roman, Zikmund Jan,
Šlégr David, Foltýn Jan (18. Hrubý Lukáš), Svoboda Ondřej.
Další zápasy 18. kola: Vižina – Chrustenice 1:1, Zdice B – Chyňava B 5:0, Chodouň –
Srbsko, Zdejcina – Újezd B, Vysoký Újezd – Liteň.

•

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).
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík
Jakub, Večeřa Jakub (46. Kroka Patrik), Rys Josef (kapitán), Fišer Ladislav, Smíšek
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Martin (75. Šlégr David), Kincl Michael, Fiala Lukáš; náhradníci: Svoboda Stanislav,
Foltýn Jan, Svobod Ondřej, Šlégr David, Kroka Patrik (46. Večeřa Jakub).
Další zápasy 19. kola: Zadní Třebaň – Vižina 2:0, Chrustenice – Chodouň 2:0, Srbsko –
Zdice B 4:2, Chyňava B – Vysoký Újezd 2:0, Liteň – Zdejcina 2:7.
•

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.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Foltýn Jan (60. Svoboda Ondřej), Hora
Martin, Kroka Patrik, Večeřa Jakub, Rys Josef (kapitán), Smíšek Martin, Zikmund Jan
(80. Fiala Miroslav), Fiala Lukáš, Haas Radek; náhradníci: Frühling Jaromír, Svoboda
Stanislav, Svoboda Ondřej (60. Foltýn Jan), Fiala Miroslav (80. Zikmund Jan).

•

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). Další zápasy 21. kola: Vižina – Tetín B 1:1, Zadní Třebaň – Zdice B 0:1,
Chrustenice – Vysoký Újezd 1:8, Srbsko – Zdejcina 2:0, Liteň – Újezd B 0:11.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Hrubý Lukáš, Fiala Lukáš, Kincl Michael
(85. Svoboda Stanislav), Rys Josef (kapitán), Zikmund Jan (74. Svoboda Ondřej),
Překlasa David (85. Fiala Miroslav), Kroka Patrik, Haas Radek, Sulík Jakub; náhradníci:
Svoboda Stanislav (85. Kincl Michael), Frühling Jaromír, Fiala Miroslav (85. Překlasa
David), Svoboda Ondřej (74. Zikmund Jan).

•

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.
Sestava TJ VČS Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Haas Radek, Hora Martin, Kroka
Patrik, Smíšek Martin, Zikmund Jan (84. Svoboda Stanislav), Rys Josef (kapitán) (23.
Fiala Lukáš), Hrubý Lukáš, Kincl Michael, Večeřa Jakub; náhradníci: Fiala Miroslav,
Frühling Jaromír, Svobod Stanislav (84. Zikmund Jan), Fiala Lukáš (23. Rys Josef).

•

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). Další zápasy
23. kola: Vižina – Zdice B, Zadní Třebaň – Zdejcina 2:0, Chodouň – Tetín B 0:1, Srbsko –
Újezd B, Chyňava B – Liteň.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David (46. Svoboda Ondřej), Fiala Miroslav, Kroka Patrik,
Hora Martin, Sulík Jakub, Smíšek Martin, Rys Josef (kapitán), Hrubý Lukáš (75. Večeřa
Jakub), Kincl Michael, Překlasa David, Fiala Lukáš; náhradníci: Frühling Jaromír,
Svoboda Stanislav, Fiala Miroslav, Svoboda Ondřej (46. Šlégr David), Večeřa Jakub (75.
Hrubý Lukáš), Haas Radek.

•

24. kolo – neděle 3. června 2018 v 17:00 hodin – Zdejcina – VČS Tmaň 1:2
(0:2), branky: 14. Kincl Michael, 36. Haas Radek, rozhodčí zápasu Králík Petr,
žlutá karta: 55. Rys Josef, 40 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2017: Tmaň –
Zdejcina 7:1 (0:1). Další zápasy 24. kola: Újezd B – Chrustenice 7:0, Zdice B – Chodouň
0:1, Vysoký Újezd – Vižina 5:0. Tetín B – Chyňava B 2:1, Liteň – Srbsko 0:2.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Kroka Patrik, Hora Martin, Hrubý Luáš,
Večeřa Jakub (88. Frühling Jaromír), Rys Josef (kapitán), Zikmund Jan (78. Svoboda
Stanislav), Překlasa David, Haas Radek, Kincl Michael (85. Fiala Miroslav); náhradníci:
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•
•

Fiala Miroslav (85. Kincl Michael), Svoboda Ondřej, Smíšek Martin, Frühling Jaromír (88.
Večeřa Jakub), Svoboda Stanislav (78. Zikmund Jan).
25. kolo – sobota 9. června 2018 – VČS Tmaň – volný termín. Další zápasy 25.
kola: Vižina – Zdejcina 7:2, Zadní Třebaň – Újezd B 1:3, Chrustenice – Liteň 5:5, Zdice B
– Tetín B 5:3, Chodouň – Vysoký Újezd 2:4, Srbsko – Chyňava B 4:3.

26. kolo – sobota 16. června 2018 v 17:00 hodin – Újezd B – VČS Tmaň 4:0
(1:0), rozhodčí zápasu Kareš Miroslav, žlutá karta: 72. Hrubý Lukáš, 80 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2017: Tmaň – Újezd B 2:3 (1:2). Další zápasy 26. kola:
Zdejcina – Chodouň 3:2, Vysoký Újezd – Zdice B 3:0, Tetín B – Srbsko 3:2, Chyňava B –
Chrustenice 2:0, Liteň – Zadní Třebaň 0:6.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Hora Martin, Hrubý Lukáš,
Večeřa Jakub, Rys Josef (kapitán), Zikmund Jan (46. Fiala Miroslav), Překlasa David (81.
Fiala Miroslav), Smíšek Martin, Fiala Lukáš; náhradníci: Frühling Jaromír, Svoboda
Stanislav, Fiala Miroslav (81. Překlasa David), Fiala Miroslav (46. Zikmund Jan).

Konečná tabulka ročníku 2017 / 2018 po odehrání jarní části soutěže na jaře 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
18
16
14
14
11
10
8
8
7
6
3
1

4
1
3
5
4
3
0
6
4
2
3
5
2

1
5
5
5
6
10
14
10
12
15
15
16
21

110:23
68:20
88:39
87:36
70:35
61:66
63:62
45:50
56:67
46:73
35:80
29:95
24:136

61
55
51
47
46
36
30
30
28
23
21
14
5

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

10
8
9
9
8
7
6
5
4
4
3
2
1

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

0
1
3
3
2
2
6
5
4
7
9
7
10

55:10
56:19
34:9
39:24
37:12
46:16
38:26
30:23
27:27
23:29
15:42
17:49
14:65

32
27
27
27
26
24
18
17
16
13
9
9
4

12

9

2

1

55:13

29

Zápasy doma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Zápasy venku:
1.

Újezd B
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

9
8
7
6
4
4
3
3
3
2
1
0

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

2
4
3
4
6
8
6
7
8
7
9
11

34:11
32:20
41:20
33:23
18:23
25:36
20:38
26:44
23:44
22:42
12:46
10:71

28
24
23
20
14
12
12
11
10
9
5
1

II. ročník letního biatlonu Čerťák
V sobotu 16. června 2018 se uskutečnil na fotbalovém hřišti TJ VČS Tmaň 2. ročník
letního biatlonu 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 byli organizátoři bohatší o loňské zkušenosti, které jim umožnily nabídnout
tmaňské veřejnosti akci, která má šanci mít své stálé místo v nabídce možností
aktivního využití volného času především dětí a mládeže.
Příznivé slunečné počasí s příjemnou teplotou vybízelo k dosažení dobrých výkonů.
Prvního ročníku se zúčastnilo třiatřicet soutěžících, letos to bylo 21 závodníků v osmi
kategoriích: dívky a chlapci – přípravka do 3. třídy; dívky a chlapci 10 – 11 let, dívky a
chlapci 12 – 13 let, chlapci 14 – 15 let a muži. Zápal všech závodníků byl zjevný a
každý chtěl ve své kategorii získat co nejlepší umístění. Převážná část závodníků
dobíhala s naprostým vyčerpáním ve snaze dohnat aspoň pár vteřin po zkažené
střelbě a nutnosti odkroužit trestná kola.
Všichni zúčastnění dostali věcné ceny a diplomy. Poděkování patří celému
organizačnímu výboru na čele s předsedou Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň panem
Zdeňkem Tlachem a všem účastníkům, kteří vyběhli na trať.
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