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

v sobotu dne 16. března 2019 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Tmani

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

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
rád bych v úvodu dnešního slova tak trochu zareagoval na psaní, které jsem obdržel
nedávno od jednoho z Vás a které bylo následně i zveřejněno na facebookové stránce
Tmaňáci. Jedná se de facto o veřejnou výzvu, ve které se pan Antonín Plátěnka mladší
vyjadřuje k tvorbě nového územního plánu i s tím souvisejícím případným rozrůstáním naší
obce. Dříve, než tyto řádky zveřejnil, navštívil mne osobně a vedli jsme na toto téma krátkou
diskusi. V ní jsme se v podstatě shodli na tom, že další rozrůstání obce není příliš žádoucí.
Samozřejmě, jak už to tak bývá, každý z nás občanů má na to trochu jiný názor. Jinak vidí
situaci ti, kteří zde vlastní určité pozemky a mají s nimi určité úmysly, jinak zase ti, kteří zde
od malička žijí a vidí na vlastní oči, jak se obec za ty roky změnila. Přímo výstražným
signálem je pak pohled na některé okolní obce, kde se nová výstavba ubírá tak rychlým
tempem, že jsou tyto změny vidět každým dnem a na každém kroku a je jen otázkou času,
kdy bude pro tyto obce tento stav neudržitelný. Já mohu za sebe, ale jistě i za ostatní členy
rady, kteří se touto problematikou zaobírají, jednoznačně prohlásit, že v žádném případě
nechceme tyto obce následovat. Nechceme dále zastavovat zemědělskou půdu a rozšiřovat
obec za současnou hranici zástavby. Plně si uvědomujeme dosahy případné výstavby, ať již
s ohledem na dopravní infrastrukturu či s ohledem na veškeré další související faktory. Již
dnes, bez ohledu na případný nárůst obyvatel, se potýkáme s problematikou nedostatečných
kapacit ve škole či školce, již dnes všichni vnímáme problémy s nedostatkem pitné vody i
vláhy samotné. Samostatnou kapitolu v této problematice tvoří zámecký komplex. Zde se
v dávné minulosti, se souhlasem tehdejšího zastupitelstva zvažovala také výstavba bytových
domů. Tehdy byla situace v obci samozřejmě zcela odlišná, než je dnes. O tom, jaký je
současný stav zámku a jeho okolí, se dnes může přesvědčit každý z Vás. Asi se však všichni
shodneme na tom, že to, co se zdálo před mnoha lety jako dobrý nápad, již dnes není vůbec
aktuální. Já osobně si nedokáži dost dobře ani představit situace, že by v této lokalitě mohlo
nyní vzniknout 54 bytových jednotek, jak se kdysi uvažovalo a mohu Vás ujistit za sebe i za
ostatní, že uděláme maximum proto, abychom, společně s příslušnými orgány, tyto zámysly
nějak změnili, upravili, minimalizovali či zcela zrušili. O výsledcích těchto jednání Vás
budeme průběžně informovat.
Druhým tématem ve zmiňované výzvě je téma nové výsadby stromů v našich končinách.
Téma zdánlivě jednoduché a prosté, které však dnes skýtá různé otázky a úskalí, které
souvisejí se změnami klimatických podmínek v našich krajích. Dávno pryč je doba, kdy bylo
prakticky jedno, co kde zasadíte a příroda si ve většině případů již sama poradila. Dnešními
studiemi již víme, že z našich lesů na mnohých místech postupně zmizí jehličnaté stromy a
budou je muset nahradit stromy listnaté a i stromy ovocné, nepůjdou však právě
z klimatických důvodů vysadit úplně všude tam, kde bychom my chtěli. I přes tyto úskalí
bychom se ale této tématice měli co nejvíce věnovat. Měli bychom mezi občany nalézt ty,
kterým je tato problematika blízká. Měli bychom sestavit tým lidí, který vytipuje vhodné
lokality a vybere pro ně vhodné druhy dřevin pro výsadbu. A především bychom měli do
těchto aktivit zapojit naši mládež, aby i ona co nejvíce zajímala o tuto problematiku a
společně s námi se přičinila o to, aby naše okolí bylo postupně zalesněnější a tím i krásnější.
Když už jsme u té mládeže a našich dětí. Blíží se nám Dobročinný ples, v pořadí již
sedmnáctý, který se stal symbolem spolupráce, štědrosti i vstřícnosti občanů mezi nimi,
školou a našimi nejmenšími. V sobotu dne 16. března 2019 se tak všichni můžeme sejít
v našem Kulturním domě a svými příspěvky do tomboly, sponzorskými dary i vstupným
přispět na konečný finanční výtěžek, který bude jako vždy do poslední koruny určen na
školní i mimoškolní aktivity našich dětí. Dovolte mi proto, abych Vás na tuto akci co
nejsrdečněji pozval a budu se těšit, že se na Dobročinném plese potkáme a společně si ho
užijeme a alespoň na chvíli hodíme za hlavu všechny každodenní starosti, kterých máte jistě
každý dost a dost…
Jaromír Frühling
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Poplatky za rok 2019
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2019 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
1.
komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
2.
pes
1.
za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 200,- Kč;
2.
za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 1000,- Kč;
3.
za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby
následujícího variabilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 +
č.p.

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
V sobotu dne 26. ledna 2019 se konala na Louníně výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň, která hodnotila činnost tmaňských hasičů v roce 2018 a přijala
plán činnosti na letošní rok.

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

Program výroční valné hromady SDH Tmaň
Zahájení.
Organizační záležitosti (volba návrhové a mandátové komise).
Zpráva starosty o činnosti SDH Tmaň za rok 2018.
Zpráva vedoucí mladých hasičů.
Zpráva pokladníka SDH Tmaň.
Zpráva předsedy revizní komise SDH Tmaň.
Diskuse.
Návrh plánu práce na rok 2019.
Usnesení valné hromady SDH Tmaň.
Závěr.

Zpráva starosty br. Víta Hofmanna činnosti SDH Tmaň za rok 2018
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
Setkáváme se zde dnes, po roce, na výroční valné hromadě SDH Tmaň abychom zhodnotili
činnost našeho sboru za uplynulý rok 2018 a zároveň si stanovili cíle do náročného roku
2019.
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 67 řádných členů, z toho 8 žen a 30 mladých hasičů
odpracoval celkem 415 brigádnických hodin. A to na údržbě výstroje a výzbroje, údržbě
hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště. Při přípravě kulturních akcí bylo
odpracováno 67 brigádnických hodin.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje následující požární technikou:
nákladním automobilem Tatra 815 CAS32 8200, technickým automobilem VW Transporter a
Dopravním Automobilem Ford Tranzit. Motorovou stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12 zásah,
pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou PPS-8 s vybavením, umístěnou v hasičárně na
Louníně. Dále elektrickým agregátem, elektrickým kalovým čerpadlem, osvětlovací sadou a
dýchacími přístroji. Veškerá technika je v provozuschopném stavu. Jednotka čítající 9 hasičů
během roku zasahovala na 2 výjezdech. Dále jsme se zúčastnili taktického cvičení na
zahoření sila multiprachu pro pec v areálu VČS. Jednotka se také účastnila několika
technických výjezdů a výpomoci ve Velkolomu Čertovy schody.
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V našem sboru v uplynulém roce byly svolány 4 schůze výboru, 1 výroční valná hromada a 4
pracovní schůze.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 27. 1. 2018 bylo průběžně plněno.
Rok 2018 byl náročný, naše činnost byla zaměřena zejména na přípravu mladých hasičů a
také na rekonstrukci požárního cvičiště a údržbu techniky.
SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo pravidelné činnosti následující
akce:
27. 1. výroční valná hromada na Louníně.
16. 2. jsme započali s přípravou 104. hasičského bálu, který se konal následující den od
20:00.
Ples se vydařil, proběhl bez zranění, a tak jsme mohli jít nad ránem pokojně domů.
V dubnu jsme vyčistili požární nádrž a upravili okolí po zimním období.
Odzimovali jsme hasičský areál a připravili jej pro výcvik mladých hasičů.
19. 4. jsme upravili a zpevnili podlahu u hasičské garáže a připravili areál na pálení
čarodějnic, které se konalo 30. dubna, akce se účastnila velká část obce.
V květnu jsme se zúčastnili Okrskové soutěže v Koněprusích, kde jsme naší technikou
zajišťovali zásobování soutěže vodou, umístili jsme se na 2. místě (kategorie muži).
2. 6. jsme se podíleli s ostatními místními spolky na pořádání dne dětí. Pro děti byl na
fotbalovém hřišti připraven bohatý program plný soutěží a sladkých odměn.
16. 6. SDH Bohutín opět pořádal memoriál, kam každoročně rádi jezdíme. Muži neobhájili
loňské místo a zaujali poslední pozici. Ženy byli 1. ze 3 družstev.
29. 6. jsme dopoledne provedli letní vyčištění požární nádrže.
20. července jsme vyrazili na Hasičskou fontánu v Bohutíně, kde jsme shlédli krásné nově
koncipované představení.
Ve dnech 17. - 26. srpna jsme tradičně uspořádali soustředění mladých hasičů v Bohutíně.
Počasí bylo během stavby netradičně teplé, a tak byla stavba náročnější než jindy. Počasí
vydrželo opravdu tropické, mohli jsme se tak plně věnovat tréninku hasičských disciplín
přímo u požární nádrže, zpestřených o orientační cvičení v lese a vodní radovánky. Týden
utekl jako voda a zpět domů se nám ani trochu nechtělo. Po odjezdu dětí nás ještě čekal
poslední úkol, a to zrušení tábora a příprava vybavení pro transport. Ukázalo se, že toto již
máme nacvičené, a tak jsme v pořádku dorazili zpět na Tmaň. Letos jsme opět pokročili
v technice a vybavení, a to zejména díky bratrovi Mírovi a Mírkovi, ale i dalším členům a
sponzorům.
15. 9. jsme navštívili hasičské hrátky v Drahlovicích spojené s oslavami 120. výročí založení.
Posilnění ovarem jsme se pustili do soutěží, neobhájili jsme prvenství, ale získali jsme
poslední místo v kategorii smíšené družstvo.
13. 10. byl den konání XIII. ročníku memoriálu zasloužilých hasičů Tmaň, který byl opět
vzhledem k nedostatku vody v požární nádrži proveden útokem z kádě, avšak bez přípravy
vybavení operativně. Dorazilo 11 soutěžních družstev a 2 družstva dětí na ukázku. Počasí
bylo opravdu teplé, a tak se akce vydařila. Muži se umístili na 2. místě a ženy 1. ze 4.
Putovní pohár si odvezli hasiči Zdice.
27. 10. jsme se podíleli na pořádání oslav 100. výročí založení republiky.
V listopadu jsme uspořádali Lampionový průvod obcí při zhasnutém osvětlení.
1. prosince jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního stromku a s následným
úklidem.
Dále jsme provedli zimní kontrolu a zazimování techniky, a při již tradičním malém posezení
členů, včetně mládeže a rodičů, jsme za promítání fotografií, hudby, a malého občerstvení,
zhodnotili průběh roku 2018.
V letošním roce se zaměříme na obnovu zásahové výstroje, odbornou přípravu a
přezkoušení členů jednotky. Naší prioritou však bude dokončení budování zázemí areálu u
požární nádrže. Čeká nás velká část práce, výstavba pergoly a zastřešení, do které se
pustíme, jakmile počasí dovolí a jistě bude potřeba každá pomocná ruka, prosím tedy
všechny členy o aktivní účast.
V roce 2018 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům: Ivaně
Ježkové, Jiřímu Pertlovi, Josefu Sakáčovi a Karlovi Zbuzkovi. Ještě jednou blahopřejeme.
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Za přípravu a organizaci všech akcí a zejména hasičského soustředění chci poděkovat
vedoucím MH a personálu hasičské polní kuchyně za přípravu stravy. Dále ostatním členům,
bez kterých by soustředění nemohlo být realizováno.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, soutěžním družstvům, mladým hasičům a všem
členům. Dále bych chtěl poděkovat bývalému starostovi obce panu Pavláskovi za náklonnost
a pomoc při modernizaci techniky. Též děkuji firmám AUTODOPRAVA – Petr Krejčí,
AUTODOPRAVA – Václav Kozler, i ostatním sponzorům za podporu v naší činnosti.
V neposlední řadě též děkuji místním občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru. Každé
pomoci si vážíme a věřím, že nám zachováte přízeň i v letošním roce. Děkujeme.
Zpráva o činnosti kolektivu MH Tmaň přednesená sestrou Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a milí hosté,
dovolte mi, abych vás stručně seznámila s činností našeho kolektivu mladých hasičů v roce
2018.
Celkový počet přihlášených dětí v kolektivu: 25, na schůzky však dochází až 30 dětí.
Počet schůzek za rok 2018: 68. Schůzky probíhají v klubovně, tělocvičně, hasičárně a na
hasičském areálu. Mimo schůzky se mladí hasiči účastnili také soutěží a pochodu.
V lednu se mladí hasiči zúčastnili Výroční valné hromady sboru. V únoru se podíleli na
přípravě 104. hasičského bálu. V sobotu 17. března jsme se zasněženou krajinou vydali na
akci Loučení se zimou. Akci jsme zakončili tradičně opékáním buřtů, tentokrát ale velmi
rychlým.
V březnu a dubnu probíhala na hasičských schůzkách příprava na blížící se hru Plamen.
V měsíci dubnu se již tradičně zapojujeme, v rámci brigády, do akce Ukliďme Česko. Tato
akce se tentokrát uskutečnila v sobotu 7. dubna. Hlavní část úklidu probíhala stejně jako loni
v Hoře. Opět jsme toho nasbírali víc, než bychom si představovali.
V sobotu 5. 5. se náš kolektiv zapojil do prodeje drobností na Dobročinném jarmarku
v Chodouni.
V sobotu 19. 5. se uskutečnila jarní část soutěže dorostenců v Olešné. Naše smíšené
družstvo bohužel opět nemělo soupeře, tak si zasoutěžilo spíše pro radost.
O víkendu 26. a 27. 5. se mladší i starší družstvo zúčastnilo vyvrcholení hry Plamen – jarní
kolo na Vižině. Z této soutěže musím vyzdvihnout skvělý výkon našich mladších žáků, kteří
odběhli nejlepší čas požárního útoku, za což byli odměněni pohárem. Celkově se pak oběma
družstvům dařilo více než dobře, v konečném pořadí Hry Plamen se mladší žáci umístili na
pátém místě ze 14 a starší na místě čtvrtém taktéž ze 14. Můžu říci, že již několik let
dosahujeme stabilně velmi pěkných výsledků v této soutěži. Ovšem dojem z těchto výkonů
již několik let trochu kazí někteří rozhodčí. Snad se toto i časem zlepší.
V sobotu 2. 6. se na Tmani uskutečnila oslava Mezinárodního dne dětí. Během dopoledního
programu na fotbalovém hřišti družstvo našich mladších žáků předvedlo divákům požární
útok s netradičním příjezdem – v hasičském voze. Poté následovalo kropení hřiště a
přítomných diváků. ☺
V pátek 15. 6. nás čekala ještě poslední soutěž – Noční hry v Hýskově. I letošní rok jsme se
na tuto soutěž velice těšili. Příjemná atmosféra, fajn lidi a super organizace kamarádů
z Hýskova nás vždy baví a jsme velice rádi, že se této soutěže můžeme účastnit. Soutěžili
jsme opět s oběma družstvy. S následujícím umístěním: mladší žáci 5. z 22 družstev, kdy jim
4. místo uteklo o jednu tisícinu sekundy, starší žáci se umístili na místě 14. z celkových 16.
Ještě před prázdninovou pauzou se valná část kolektivu zúčastnila poslední
předprázdninové schůzky ve Všeradicích na kávičce a dortíku.
Již šestý rok jsme uspořádali celotýdenní hasičské soustředění v Bohutíně. Soustředění se
uskutečnilo od 18. do 25. srpna a účastnilo se ho 15 dětí a jedno batole. Soustředění
proběhlo bez komplikací, vyšlo počasí, a tak se hodně času mohlo věnovat tréninku
hasičských disciplín a dovedností. Nechyběla též celotáborová hra Hry bez hranic, kterou si
užili nejen děti, ale i vedoucí! Jako každý rok při organizaci velice pomohli místní obyvatelé a
přátelé z Bohutína.
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Po letní přestávce a hasičském soustředění jsme v září opět zahájili hasičské schůzky. Celé
září jsme se věnovali přípravám na podzimní kolo hry Plamen, ale také na závody
v Drahlovicích.
V sobotu 15. září jsme se už těšili na soutěž v Drahlovicích. Jeli jsme ve složení 3 družstev,
muži, mladší žáci a starší žáci. Letos se v soutěži dařilo pouze mladším žákům, kteří obhájili
1. místo z loňského roku. Starší žáci obsadili třetí, avšak poslední místo.
Na sobotu 13. října byl naplánován XIII. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
V průběhu soutěže měli diváci možnost shlédnout ukázku z činnosti našich mladých hasičů,
kteří předvedli požární útok.
Koncem srpna se nám podařilo za finanční podpory obce zakoupit nové dresy, hurá!
V neděli 7. října jsme se vydali na podzimní kolo hry Plamen do Hýskova. Jako obvykle jsme
měli zastoupení jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žáků. Zároveň však soutěžili
také dorostenci. Za krásného počasí všichni předvedli pěkný výkon a do jarní části
vstupujeme s velkou nadějí na dobré umístění.
U příležitosti 100. výročí založení samostatné Československé republiky se konal v naší obci
slavnostní průvod, kterého se naši mladí hasiči také zúčastnili.
V pátek 9. 11. Sbor pořádal Svatomartinský lampionový průvod, v jehož čele šli kromě
koníků také naši mladí hasiči.
Na poslední schůzce v roce 2018 proběhlo v kulturním domě malé vánoční posezení
mladých hasičů s vedoucími a s promítáním fotek z uskutečněných akcí v roce 2018.
V kolektivu máme již 3 dorostence, kteří se zúčastnili školení vedoucích mladých hasičů a
stali se z nich instruktoři, mám velkou radost, že máme následovníky. Mimo školení se tito,
ale i ostatní dorostenci účastní soutěží v kategoriích muži a ženy.
V loňském roce se nám nepodařilo zorganizovat žádnou výpravu, beru to jako výzvu,
v letošním roce, doufám, tento nedostatek napravíme!
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat mladým hasičům za jejich snahu, dorostencům za
jejich elán a v neposlední řadě také Marcele a Báře, které mě v letošním roce mnohokrát
zastoupily na schůzce starších žáků. Dále děkuji všem, kteří s námi chodí na schůzky, jezdí
na soutěže a podnikají výpravy a další společné akce a také těm, kteří se společně s námi
každý rok s vervou vrhají do organizace a realizace hasičského soustředění.
•

•
•

•

Vystoupení hostů
Za Okresní sdružení hasičů Beroun pozdravil jednání br. Jiří Mrkáček. Ve svém
vystoupení ocenil práci tmaňských hasičů s dětmi, poděkoval za dlouholetou práci
oceněným členům SDH Tmaň, o opatřeních na soutěžích pro mladé hasiče na úseku
stravování soutěžících dětí a o personálních změnách ve vedení SDHČMS do konce
současného volebního období. V závěru informoval o akcích plánovaných na
berounském okrese pro SDH v roce 2019 a popřál tmaňským hasičům mnoho úspěchů
v jejich další práci v právě začínajícím kalendářním roce 2019.
Za Sbor dobrovolných hasičů Bykoš pozdravil jednání br. Šmíd, který poděkoval za
pozvání na výroční jednání a popřál tmaňským hasičů mnoho úspěchů v jejich práci
v roce 2019.
Starosta obce Ing. Jaromír Frühling poděkoval vedení Sboru dobrovolných hasičů ve
Tmani za práci s mládeží. Konstatoval, že po komunálních volbách v závěru roku 2018
nastaly určité změny ve složení zastupitelstva obce, v němž se objevily nové osobnosti a
ujistil přítomné, mezi priority do budoucnosti patří i práce s mládeží a požádal tmaňské
hasiče, aby nepolevovali v dobře rozjeté práci s mládeží a popřál jim mnoho úspěchů
v jejich zodpovědné práci na úseku ochrany veřejného majetku i majetku soukromých
osob.
Za myslivecký spolek HORA Tmaň pozdravil jednání hasičů Jan Plátěnka. Pochvalně se
vyjádřil o dosavadní dobré spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Tmaň a dalšími
společenskými organizacemi působícími v obci při pořádání akcí v obci a vyslovil
přesvědčení, že tento trend bude pokračovat i v roce 2019.
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Plán práce SDH Tmaň na rok 2019
Leden
Únor
Březen

•
•
•
•
•
•

Duben

•
•
•

Květen

•
•
•
•

Červen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Červenec
Srpen
Září

Říjen
Listopad
Prosinec
Celoroční úkoly

•

Členská schůze – výroční valná hromada
105. hasičský bál s tombolou (16. února 2019)
Účast na výroční valné hromadě okrsku
Účast na přípravách XVII. dobročinného plesu (16. března 2019)
Účast mladých hasičů na XXIV. ročníku turistické akce Loučení se
zimou na Koukolově hoře (16. března 2019)
Brigáda v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagónu a
přístřešku
Pálení čarodějnic
Jarní údržba požární nádrže, sběr odpadků
Brigáda v v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagónu a
přístřešku
Příprava na okrskovou soutěž
Účast na okrskové soutěži
Příprava mladých hasičů na hru PLAMEN
Brigáda v v areálu cvičiště – práce na rekonstrukci vagónu a
přístřešku
Účast na přípravách Dne dětí ve Tmani
Hra PLAMEN – II. kolo – mladí hasiči
Úklid odpadků
Výlet mladých hasičů
Vyznamenání na výroční valnou hromadu
Brigáda v areálu cvičiště
Letní čistění požární nádrže a úklid hasičského areálu
Dle potřeby
Soustředění mladých hasičů
Dle potřeby
Uspořádat XIV. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
Vyznamenání na výroční valnou hromadu
Příprava na druhé kolo hry PLAMEN – mladí hasiči
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu
Podzimní čistění požární nádrže
Příprava výroční valné hromady
Schůze výboru základní organizace LSD Tmaň
Schůzky mladých hasičů, členské schůze
Brigády a údržba výstroje a výzbroje
Spolupráce se složkami a společenskými organizacemi působícími
v obce
Uskutečnit členskou schůzi čtvrtletně – vždy první pátek v měsíci
Usnesení výroční valné hromady SDH Tmaň

I.

Výroční valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tmaň přednesenou starostou
sboru bratrem Vítem Hofmannem
2. Se zprávou činnosti mladých hasičů přednesenou sestrou Martinou Ježkovou.
3. Se zprávou o hospodaření SDH Tmaň přednesenou bratrem Miroslavem Fialou
ml.
4. Se zprávou revizní komise SDH Tmaň přednesenou bratrem Josefem Sakáčem.
5. S plánem práce LSD Tmaň na rok 2019.
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II.

Výroční valná hromada ukládá výboru základní organizace SDH Tmaň:
1. Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
2. Uspořádat tradiční 105. hasičský bál a Pálení čarodějnic, Dětský den.
3. Zabezpečit konání XIV. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů.
4. Uspořádat a zabezpečit soustředění mladých hasičů v Bohutíně.
5. Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných Obecním úřadem ve Tmani a
společenskými organizacemi působícími ve Tmani.
6. Dokončit rekonstrukci vagónu a přístřešku v areálu cvičiště.
7. Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště a hasičské vodní nádrže.
8. Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
9. Čtvrtletně svolat členskou schůzi vždy první plátek v měsíci.

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

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

V úterý 29. ledna navštívil V. třídu pan Jiří Sixta s programem věnujícím se specifické
primární prevenci rizikového chování pod názvem Jak řešit konflikty a lépe si rozumět.
Cílem interaktivního programu, který se setkal s velkým ohlasem, bylo rozvíjet osobnost
žáků tak, aby byli připraveni na náročné životní situace, a vést je k zodpovědnosti za
vlastní zdraví a život. Žáci si při něm vyzkoušeli jak správně komunikovat, spolupracovat,
argumentovat, vyjádřit svůj názor a rozhodovat se. Tyto dovednosti jistě uplatní i v dalším
životě.
Čtenářská gramotnost se promítá téměř do všech činností. Ve výtvarném kroužku jsme
proto nejen výtvarničili, ale také četli. A jak se vidíme s knihou v ruce? Právě tak, jak
jsme se sami/y ztvárnili/y. Ta podoba je úžasná!!! Kdo nás zná, pozná! Milí čtenáři, i vy
se můžete podívat na ukázky našich prací na školních webových stránkách na v úvodu
uvedené adrese.
Všichni máme rádi pohádky!!! A tak jsme od našich paní učitelek jednu dostali jako dárek
k dnešnímu významnému dnu. Moc jsme se na ni těšili. A po návratu z kina nastala ta
dlouho očekávaná chvíle – rozdávalo se pololetní vysvědčení. Pro některé z nás to bylo
úplně poprvé, ale stálo to za to! Všichni prvňáčkové odcházeli s úsměvem
na tváři, protože za jejich půlroční snažení si odnášeli krásná vysvědčení se samými
jedničkami.
Od čtvrtka 14. února opět jezdíme do Plavecké školy v Hořovicích, kde se učíme plavat s
prima učiteli. Moc jsme se sem těšili.
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.
Mateřská škola Tmaň
9.1.2019 k nám dorazilo divadlo s pohádkou O bábě chřipce. Děti se dozvěděly, jak
chřipce předcházet a jak ji léčit.
V polovině ledna se v MŠ uskutečnila zimní olympiáda, kde si děti procvičily zimní sporty,
na závěr si vysloužily medaile.
Od 4.2.-8.2.2019 byl omezen provoz školky na jednu spojenou třídu, a to z důvodu
jarních prázdnin základní školy.
Dne 19.2.2019 jsme se zúčastnili programu Zdravá pětka, ve kterém jsme získali více
informací o zdravém a kvalitním jídle.
Od 20.2.2019 se můžeme těšit na pravidelnou návštěvu solné jeskyně v Berouně.
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Blíží se zápis dětí do první třídy …
Ve středu 24. dubna 2019 proběhne v Základní škole Tmaň zápis dětí do první třídy pro
školní rok 2019 / 2010. Nástup do školy je pro dítě velmi důležitou a mimořádnou událostí.
Každé dítě má pro zvládnutí školní docházky různé předpoklady. Také podmínky, které mu
poskytuje rodina, se liší. Proto rodičům nabízíme informace a doporučení, jak mohou do
doby nástupu do základní školy pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji1:
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a
osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky,
dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem, rozvíjí poznání a tvořivost.
Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jiným lidmi – uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě
četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti
předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role
dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby
dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen
dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí
předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do
základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít
ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů
dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Přehled základních dovedností propojuje a
sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se
podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč,
udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje
bezpečně);
Zdroj: č.j. MŠMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014, PhDr. Jindřich Fryč náměstek ministra pro
vzdělávání
1
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•

2.

3.

4.

5.

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky,
oblékne si čepici, rukavice);
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá
ubrousek);
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a
osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě);
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo,
připraví další pomůcky, srovná hračky);
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).
Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů;
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas;
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách;
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání
na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci);
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování;
• dodržuje dohodnutá pravidla.
Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě
splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení);
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.;
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov,
předložek aj.);
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí;
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno;
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho
pravidla;
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo
písmenem);
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.);
• spolupracuje ve skupině.
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji
(pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává,
nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.);
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.);
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím;
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě
přibývají detaily i vyjádření pohybu);
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník),
různé tvary, (popř. písmena);
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat);
• řadí zpravidla prvky zleva doprava;
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference
ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Dítě splňuje tento
požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary,
materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky;
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•
•

složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů;
rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých
hudebních nástrojů);
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé);
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově);
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily;
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s
abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy);
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí);
• reaguje správně na světelné a akustické signály.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v
elementárních matematických pojmech. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech,
umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet);
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků
minimálně v rozsahu do pěti (deseti);
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná
rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší);
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.);
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů;
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle
barvy, tvaru, velikosti);
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“);
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní
příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty;
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve,
později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký,
malý, velký, těžký, lehký).
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se učit. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.);
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které
nejsou pro něj aktuálně zajímavé);
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené
době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit;
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky;
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k
jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je;
• postupuje podle pokynů;
• pracuje samostatně.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se);
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s
dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí;
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých;
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje
a mění si role);
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje
se názorům a rozhodnutí skupiny;
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•
•

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor;
ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny,
je srozuměno se jimi řídit;
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky,
pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje);
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci
mladším).
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Dítě splňuje tento
požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební
představení;
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické
zahrady, statku, farmy apod.;
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností,
sportovních akcí;
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co
jej zaujalo, co bylo správné, co ne;
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel;
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku);
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí;
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře),
dokáže hrát krátkou divadelní roli.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí
(ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v
nouzi apod.);
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např.
dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje,
ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně
se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná
domácí zvířata);
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle,
v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to
dodržovat;
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho
praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho
části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají,
rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména
některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních
prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům,
jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny,
proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho
ochrana, nakládání s odpady);
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné;
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura),
o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti
světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru);
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na
ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne
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•

nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní
pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci);
zná faktory poškozující zdraví (kouření);
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

T m a ň

v

l i t e r a t u ř e

a

h i s t o r i i

Tmaňské motivy v poezii
Co to je poezie? Encyklopedie2 nám říká, že to je literatura psaná veršem, kde vedle lyriky
existuje také veršovaná epika a veršované drama.
Všichni, kteří pravidelně čtou knížky, dobře vědí o tom, že číst básně není jednoduchá
záležitost, neboť každý verš v sobě nese geny doby svého vzniku, které dovedou nasát do
sebe záměry autora představit svým čtenářům nejniternější zákoutí své duše podbarvené
historickými souvislostmi zasazenými do děje básně, někdy však zahalené do na první
pohled nepochopitelných odkazů na myšlenkové pochody autorových zkušeností
promítajících se do textu s různým stupněm aktuálnosti nebo nadčasovosti, které jsou
důkazem jeho literárního mistrovství Proto je asi mezi čtenáři daleko méně milovníků poezie
než těch, kteří se vydávají do světa beletrie. My se teď vydáme do světa poezie a přiblížíme
si díla a dílka inspirovaná Tmaní.
Zkáza Koukolovky3
O Koukolově hoře jsme psali v lednovém vydání OBZORU4. Dnes svoje putování za poezií
inspirovanou Tmaní zahájíme právě tam – a to na stránkách vlastivědného sborníku Krajem
Horymírovým, jehož první dva ročníky byly vydávány v letech 1921 a 1922. Najdeme tam
veršovaný text pověsti o zkáze Koukolovky. Přepis je ponechán v původním znění.
Jenom pro úplnost připomínáme základní údaje o Koukolově hoře: Koukolova hora
(Koukolovka) je 470 m vysoký vrch na Berounsku mezi osadami Lounínem a Popovicemi. Na
jeho temeni je zřícenina kapličky, kolem níž je roztroušeno hojně balvanů i menšího kamení.
Podle lidového podání má vrch jméno podle Koukolů, kterým prý kdysi náležel.
Veselí dnes tvrzí jásá,
rytíř slaví hodokvasy:
syn si přived ženu sličnou –
slyšte výskot hradní chasy!
V žáru slunce na nádvoří,
v úzkých kobkách tvrze bílé
panstvo sedlo, v radovánkách
prožít blahé kratochvíle.
Ve stín hájů rozprchla se
čeleď i mláď s medovinou
v ticho lesů, v údol širý
její zpěvy jaré plynou.
Z komnat sluncem ozářených
cinkot zlatých číší tryská,
na ochozu hradní strážce
vínem zpitý s lidem výská.

Ilustrovaná encyklopedie – J-P, Encyklopedický dům, 1995
Sborník Krajem Horymírovým, ročník II. – 1921 – 1922, podle lidové pověsti napsal Hynek Marek
4 Koukolovka, OBZOR, leden 2019, strana 15
2
3

13

Vtom tu správce k pánu tvrze
běží, tvář jak šelma jatá:
„Popatř tamo – do údolí –
sedláků dav ve tvrz chvátá!
Tvrdě prý jim vládneš, pane,
samý mozol mají v dlani,
na poli prý jako kati
drou ti z rána do klekání.“
„Odvaž psy, a zbraně v paže!
Stavte bídnou tuto láji –
hrom aby je zabil všecky!
Hleď, ať domů pospíchají!“
Na modrém se nebi slily
obláčky tu v mraky tmavé,
zablesklo se – panstvu v tvrzi
strach usedá v líce smavé …
Jak oceán nebe bouří,
s deštěm temno padá na zem;
blesk jim divě prošlehává,
bije v tvrz, jež hoří rázem.
V základech se země třese,
tvrz se hýbe, boří, drtí,
všecko panstvo i s čeledí
v balvany se mění smrtí.
Hrdé panstvo i tvrz bílá
zakleta je dodnes všecka:
v balvan páni, čeleď, strážci,
v drobný kámen těla dětská.
Tvorba Josefa Vorla5
Na zdické faře je zasazena mramorová pamětní deska, na které je reliéf Josefa Vorla a
zlacený nápis: „Zde žil a působil P. Josef Vorel, proslulý skladatel písní národních, † 1874“.
Nebudeme se dnes zabývat detailně postavou P. Josefa Vorla, ale zaměříme se na jeho
geniální schopnost psát svým spolubratřím v římskokatolické církvi veršované dopisy. Jeden
z nich pochází z 5. ledna 1847 a je to pozvánka určená tmaňskému faráři P. Josefu
Kopalovi:
„Můj milý, kulatý bratříčku!
Chcete-li okusit dobrou jitrničku,
tedy važte zítřejšího dne cestičku
sem do Zdic k našemu obydlíčku.
Při tom dostanete štípanou hubičku,
až vás bude tvář brnět chviličku
a řeknete: „Vem tě ďas, přítelíčku,
když ze mne chceš vymačkat dušičku!“
Cesty se nemusíte bát ani trošičku,
můj čeledín vezme večer lucerničku
a dovede vás k vašemu stádíčku.

5

OBZOR, číslo 10/1974 – prosinec 1974
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Jenom pak nezbořte postýlečku,
ale zticha dejte polštář pod hlavičku
a trubte celou noc polčičku.
Přičiňte se, milý kamarádíčku,
přijíti k vašemu upřímnému Vorlíčku!“
Příspěvek k jubileu bratra faráře Antonína Kouly6
Dne 1. listopadu 1939 tomu bylo třicet let, co liteňský římskokatolický kaplan Antonín Koula
byl jmenován v roce 1909 administrátorem ve Tmani. O Vánocích roku 1920 přestoupil
s celou osadou k církvi československé a apoštoloval jako prvofarář na celém Podbrdsku,
kde z jeho práce vzniklo 5 náboženských obcí naší církve: Beroun, Hostomice, Příbram,
Tmaň a Žebrák. V příspěvku otištěném v Husitském Podbrdsku mu byly u příležitosti tohoto
jeho jubilea věnovány následující verše:
Po 30 létech
V Káni galilejské
radostná je svatba.
Náš Pán je veselí se.
Marná cizích klatba.
U nás v Čechách zase
na podbrdské pláni,
u svatého Jiří
veselo je v Tmani.
Život jako voda
plyne v ruchu, tichu,
kde náš farář oře
tvrdou českou líchu.
Hlava stříbrem vzkvétá.
Třicet roků mine.
Pohár k poctě zvedám,
Koulo Antoníne.
Oslavy 70. výročí založení SDH ve Tmani
V sobotu dne 13. července 1974 se konala na fotbalovém hřišti oslava 70. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani7. Příspěvek ve formě básně pod názvem Šťastnou
cestu k požárnickým oslavám ve Tmani zaslal do OBZORU dlouholetý člen závodního
požárního sboru Králodvorských železáren pan Josef Foltýn:
Než odejdeš na nádraží,
než usedneš do vlaku,
uposlechni dobré rady,
jež tě zbaví rozpaků.
K odjezdu vše klidně připrav,
na to hlavní najdi čas,
zavři vodu, přívod plynu,
vypni proud a oheň zhas.
Od zápalky i nedopalku
snadno vzplane stoh i les,
neházej je proto z okna,
neohrožuj lidi, ves.

6
7

Husitské Podbrdsko, císlo 9, listopad 1939
OBZOR, číslo 6/1974 – srpen 1974
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Sabotážník, škůdce, zrádce
z tebe bude radost mít,
nedbalostí pomáháš tím
náš lid i stát poškodit.
Zabraň škodě, zabraň zkáze,
zabraň, aby požár vznik,
poučení, dobrou radu

dává tobě POŽÁRNÍK.
Básně Tomana Borského
V lednovém vydání OBZORU z roku 1975 byly otištěny dvě básně autorství Tomana
Borského:
Památce komunisty
Duněla mi pod nohama
cesta, jež jde chaloupkami.
On tu mozolnatou paží,
sedíc, tvrdém na zápraží,
přibližoval ku retu
svoji tu cigaretu.
V líci vetkán každý rok.
„Kupředu, zpátky ni krok!“
Aniž by mně jíti slyšel,
dumal si, jak z lomu přišel,
aby štěstí nejen v Tmani,
v celém světě, jedno přání,
volně žila chasa mladá.
Hnul se, lomů prach mu padal
z klobouku i ze kštice.
Dělník se ctí šlechtice.
Rád jsem muži na kameni
s úctou dával pozdravení.
Ve druhé básni jmenovaný autor zpracoval do veršované podoby pověst o tom, jak se ztratila
studánka z bývalého hradu Kotýzu.
Láska je studánka, zove se lásky tůň,
v té studánce se zjevil milencům zlatý kůň.
Řekl jim, že je sveze na cestu svatební,
když si oba opatří kočár pozlacený.
I rozešly se děti pro zlato v cizí kraj,
v té dáli zapomněly na první lásky máj.
Kůň se nezjevil, vadl, když milence neměl,
do skály se propadl a tam v ní zkameněl.
Plakala studánka a chřadla chladným stínem,
v skalách se utopila k Berounce pod Tetínem.
Texty k písním
Texty k písním jsou asi tou nejčastější formou poezie, kterou kolem sebe slyšíme
z hromadných sdělovacích prostředků – především z rozhlasového vysílání. Dochovaly se
nám texty dvou písniček věnovaných Tmani – ty sice na žádné radiostanici neuslyšíte, ale
stojí za to si je zde připomenout.
Tmaňská
hudba a text Antonín Otčenášek, zápis a úprava Josef Kokeš
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Do Lejškovských strání,
vzpomeň ty si, má milá,
že mám přec k tobě jedno přání,
které jsi mi dávno slíbila,
tam na jižní straně,
mámí vůně ukrusu,
vezmu ji z tvé něžné dlaně,
pak nebude nouze o pusu.
Z té tmaňské hory budem se dívat
na Zlatý kůň a Čertovy schody,
ptáčkové kolem nás budou nám zpívat,
dnes přece mají pro to důvody.
O naší svatbě na Jířské pouti
pak půjde s námi celá vesnice.
Tvůj novomanžel pro tebe koupí
srdíčko z lásky jak Pardubice.
Kraji můj krásný
hudba a text Antonín Otčenášek, zápis a úprava Josef Kokeš
Na pahorku kam tolik slunce praží,
sedla si malá víska do trávy,
tam na dvorku ve stínu na zápraží
maminka sladce dětem vypráví:
Tam na té skále Kotýz hrad
byl nepřístupný ze všech stran
a jeho pán že veliký byl tyran,
byl pod svým hradem vlastním mečem sťat.
A potom šťastně žil tu lid,
že mohl zpívat tvořit, žít.
Kraji můj krásný,
tisíce básní kdybych složil,
za chvíle šťastné,
co jsem vždy krásné miloval.
Až čas přeletí, tisíciletí kdybych tvořil,
ať zlatem platím,
nikdy ti nevrátím,
co tys mi jenom dal.

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 2019 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. března 2019 v 16:30 hodin.
V neděli dne 3. března 2019 ve 14 hodin ve farním kostele sv. Vavřince v Žebráku
přijme kněžské svěcení jáhen Josef Jonáš z rukou J. Exc. Zdenka Wasserbauera,
pražského pomocného biskupa. Primiční mše sv. se koná v sobotu dne 9. března
2019 v 10:00 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích.

•

Krátce před Vánoci zemřel zdický občan pan Ladislav Zvonař. Již od dětských let byl
ministrantem v místní farnosti. Měl velice spontánní vztah k víře a církevní správě,
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•
•

aktivně se podílel při organizaci různých církevní událostí. Úspěšně popularizoval dějiny
místní a regionální církevní správy. Je autorem Historie kostelů žebrácké farnosti vydané
v roce 2010 u příležitosti 15. výročí příchodu P. Zbigniewa Ponichtery do České
republiky, v níž je kapitola věnovaná kostelu sv. Jiří ve Tmani.
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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•
•

•
•

•

Církev československá husitská ve Tmani srdečně všechny zve na bohoslužby do
Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani v neděli dne 10. března 2019 od 17 hodin (1.
postní neděle) a v neděli dne 24. března 2019 od 17 hodin (3. postní neděle).
Církev československá husitská ve Tmani vzpomněla v neděli 24. února 2019 bratra
faráře Mgr, Miroslava Fiedlera, který nás opustil dne 31.1.2019 po krátké těžké nemoci
ve věku 86 let. Bratr Fiedler se staral i o naši tmaňskou náboženskou obec v době, kdy
byla administrována z Hostomic (od roku 1964 do roku 1972). Posledním zápisem z 9.
ledna 1973 ze schůze rady starších Náboženské obce CČSH ve Tmani, kdy se schůze
účastnil také vikář František Božovský, končí působení Miroslava Fiedlera ve Tmani.
„Nakonec promluvil br. předseda okrsku F. Božovský, který poděkoval všem za jejich úsilí
a život náboženské obce, za víru, lásku i za obětavost k církvi. Poděkoval odcházejícímu
br. faráři Fiedlerovi a popřál hodně zdaru nastupujícímu br. far. Židlickému.” Společnou
modlitbou byla schůze Rady starších ukončena
Od roku 1973 bylo dalším působištěm br. Fiedlera Ústí nad Labem. Zde jsme se v
Chrámu apoštola Pavla v neděli 17. února 2019 společně s rodinnými příslušníky za
účasti br. patriarchy Tomáše Butty, biskupa pražského Davida Tonzara a dalších členů
církve, rozloučili s milým člověkem a obětavým duchovním. Za vikariát Beroun i za
tmaňskou náboženskou obec jsme vyjádřili úctu a poděkovali Hospodinu za život
naplněný v Duchu Kristově.
V pondělí dne 25. února 2019 se konala ve večerních hodinách ve Sboru Jiřího z
Poděbrad vzpomínka na studenta Jana Zajíce, další živou pochodeň roku 1969.
Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta společně s Kulturní radou
Církve československé husitské si Vás dovolují pozvat k setkání při příležitosti letošního
169, výročí narození TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA, které se koná pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka v rámci
projektu „Naše a evropská společnost” v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v
Praze 1, ve Sněmovní 1, v sále 205 v pondělí 4. března 2019 od 16:00 hodin. Program:
o Úvodní projevy ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH a doc. ThDr. David
Tonzar, Th.D., Dr.h.c., pražský biskup CČSH.
o Přednášky:
▪ Prof. PhDr. Miloslav Bednář, Csc., Filosofický ústav AV ČR – téma:
„Masarykovo pojetí nové demokratické Evropy”;
▪ Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka HTF UK – téma:
„Masarykův HUS jako výzva pro posílení českého národního zápasu”.
o Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové se sbormistrem Janem
Jiráčkem.
Projekt je uskutečněn za laskavé podpory Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a Ministerstva kultury České republiky.
Dětské centrum Světlušky při Náboženské obci CČSH
V únoru jsme s dětmi prožili kromě pravidelných schůzek také dvě soboty Dne
Otevřených dveří v Dětském centru Světlušky.
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Akce se velice vydařily, kromě výroby masek, pečení sladkých i slaných dobrot, zpívání,
hraní divadla a povídání o Masopustu jsme přivítali i návštěvy dospělých. Velice nám
pomohla Anetka Špačková, které děkujeme. Mezi hosty byl také pan starosta Ing.
Jaromír Frühling, kterému jsme nabídli též něco z naší kuchyně. Přišli zástupci hasičů s
pozvánkou na ples a rodiče, kteří se chtěli podívat, jak se nám daří přípravy na
MASOPUST. Vládla veselá nálada, děti měly skvělé nápady a byly velice šikovné.
Výsledky toho, co umíme a co jsme se naučili, se odrazili i v masopustním průvodu.
Koupit si masku a koláče v obchodě je jednoduché, ale vlastní tvorba je zábavná a rozvíjí
naše dovednosti a fantazii.
Jsme moc rádi že nás o víkendu mohly navštívit též děti, které se k nám ve čtvrtek na
schůzku nedostanou. Ve víkendových akcích budeme pokračovat i do budoucna.
MASOPUST – období veselí, hudby a hojnosti jsme ve Tmani prožili naplno v
masopustním průvodu, který veselými písněmi doprovodila poberounská kapela
TŘEHUSK, která stejně tak jako před rokem roztančila barevný průvod masek. Děkujeme
Obecnímu úřadu za finanční podporu i za zahájení průvodu, Třehusku za muziku, všem
maskám za jejich pestrou účast, rodině Špačkových i hasičům za pomoc. A každému,
kdo se jakkoliv zapojil – ať s občerstvením nebo s přípravou patří též VELKÝ DÍK!
Těšíme se na 3. ročník zase v době MASOPUSTU v roce 2020 na viděnou.
Dne 6. březnem 2019 začíná POPELEČNÍ STŘEDOU postní doba. Čas veselí a
bujarosti vystřídá i ve Světluškách období zamyšlení a utišení, ale současně i období
velice zajímavé práce příprav na Velikonoce. Opět se v této době budeme připravovat na
Celonárodní akci Čtení Bible (ve Tmani pořádá v roce 2019 DC Světlušky a CČSH již 3.
ročník). Náš jedinečný obraz „Poslední večeře” budeme převádět na Zelený čtvrtek do
skutečné formy – 3D a bude opět k vidění na veřejnosti. Určitě se máte na co těšit.
V březnu dokončujeme též focení. V únoru jsme zahájili focení do mezinárodního
projektu EHD 2019. Pro vkládání fotografií je uzávěrka 15. března 2019.
Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 16.
dubna 2019 a postupují do mezinárodní soutěže. Tématem je Architektonické dědictví a
je určeno pro mládež navštěvující školní zařízení. Již máme několik pěkných fotografií,
které jsme pořídili na našich Světluškových vycházkách. I když naše fotografie v
minulosti neuspěly, oblétly kus světa na internetu a to je vlastně to, co nás těší. Dnů
evropského dědictví jsme se se Světluškami účastnili již v minulosti abychom ukázali, že
máme vztah k prostředí, kde žijeme, k památkám v místě našeho bydliště a pozvali tak
pomocí našich fotografií do obce Tmaň. Věříme, že díky naší iniciativě pomůžeme
rozkvětu naší krásné obce a záchraně památek, které tu máme, ale jejichž stav je
mnohdy žalostný.
VÍKENDOVKA – SOBOTA 9. BŘEZNA 2019 – bude právě věnována FOCENÍ do
soutěže EHD 2019 – SRAZ VE 14:00 hodin ve Sboru Jiřího z Poděbrad (konec přibližně
v 16:00 hodin) – s sebou vezměte telefon nebo fotoaparát a dobrý postřeh! Účastnit se
může každý do 20 let věku, kdo má chuť objevovat jiným pohledem známou architekturu.
Co si v březnu připomeneme:
Dne 7. března narození Tomáše Garrigua Masaryka (nar. 1850) vychází na čtvrtek – na
naši schůzku. Vytvoříme květinu a obrázek srdce, které pak bude za DC Světlušky
položeno na Hradčanském náměstí v Praze u sochy T.G. Masaryka společně s
Československou obcí legionářskou s jednotou Praha 3 pořádající tento pietní akt.
V pátek dne 8. března Mezinárodní den žen – s květinou a přáním (vytvoříme 7. března
na schůzce).
28. března narození Jana Amose Komenského (nar. 1592) – posledního biskupa Jednoty
bratrské, filozofa, učitele a člověka, jehož myšlenky daleko přesáhly svou dobu. Máme
reprodukci jeho portrétu, a dokonce jeden bronzový reliéf, zkusíme vytvořit vlastní dílo,
abychom si tohoto českého učence připomněli.
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Březen – měsíc knihy ve Světluškách
Ve středu dne 6. března 2019 – bude uvedena do světa nová kniha autorek Renaty Mrázové
a Denisy Proškové „Velké ženy z malé země”. První kniha o slavných Češkách představující
příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou vybočily z davu i zvyklostí a svým
myšlením a činy předběhly dobu i hranice. 33 příběhů o inspirativních ženách. Kniha s
krásnými ilustracemi vznikla vlastně z otázky malé holčičky (dcery Renaty Mrázové), která se
maminky ptala po přečtení knihy pojednávající o zajímavých ženách z jiné země, jestli v
Čechách nemáme Velké ženy. Maminka odpověděla činem – napsala knihu o ČEŠKÁCH.
Jsme rádi, že takových žen tu je mnoho.
A protože se ve Světluškách necháváme velice rádi inspirovat zajímavými lidmi a hledáme si
kladné a velké vzory v dnešní době, která se nám možná zdá na příkladné osobnosti jaksi
chudá, je tato kniha a její slavnostní uvedení pro nás výzvou. Za DC Světlušky se této
slavnostní příležitosti v Kongresovém centru v Praze také zúčastníme. Nová kniha bude v
naší knihovničce od 6. března 2019 k nahlédnutí.
Jsem ráda, že mezi ženami, o kterých je kniha, je také spolužačka z Husitské teologické
fakulty Martina Viktorie Kopecká (můžete jí vidět za stolem Páně v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí), která popisuje svou cestu zatím velice mladým životem z
ateistické rodiny do Církve československé husitské. Popisuje i dvě setkání s papežem
Františkem a společný oběd. Jistě je krátký příběh napsán velice živě a mnoho lidí
nevěřících bude zajímat její cesta k Bohu. Ne, že bych chtěla Martinu srovnávat s velkými
osobnostmi našich dějin, to určitě ne a ani autorky to tak jistě nemyslí, ale je to spíše jako
inspirace ze současnosti pro naše malé slečny. Protože přeci jen Anežka Česká, velká
historická osobnost, je pro ně dobou i vším tím uctíváním přeci jen jako vzor nedostupná.
Další příběhy vypráví skvělá operní pěvkyně Dagmar Pecková, ale najdeme zde vědkyni,
šachistku, sportovkyně a opravdu zajímavá jména též z nedávné, ale i daleké minulosti.
Neměly to vždy jednoduché, ale šly za svým snem. Jít za svým velkým snem – chceme pro
naše děti též. Přejeme autorkám mnoho čtenářů a našim dětem báječné vzory.
Další novinky z naší tvorby jsou dvě útlé knihy autorek Dětského centra Srdíčko v Žebráku
(naše sesterské centrum).
• „VŠICHNI SPOLU” - příběhy skupin dětí s problémovými otázkami. Děti se pomocí
příběhů učí vyznat v životě, ve svých pocitech, emocích a řešit správně těžké situace.
Kniha může sloužit i pedagogickým pracovníkům jako šikovná pomůcka. Je doplněna
ilustracemi, které se dají vybarvit.
• „PAVUČINA” - pavučina je vlastně síť nástrah, které čekají na naše děti ve světě –
šikana, drogy, počítačové závislosti atd. Jak se v takovém světě vyznat, na co si dát
pozor, jak pomoci a co je prevence, to je tématem druhého titulu, který vyšel před
měsícem. Opět se pomocí krátkých poutavých příběhů dětí, doplněných ilustracemi,
dostáváme k vážným tématům. I tuto knihu ocení ti, kteří se práci s dětmi věnují, ale i
rodiče a děti samotné.
Navíc darem za knihy Všichni spolu a Pavučina podpoříte DC Srdíčko či DC Světlušky
(náklady na jednu knihu činí 150,- Kč, a je jen na Vás, jakou výši podpory uznáte za
vhodnou).
Knihy jsou k dispozici ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani a jsou jistě hezkým dárkem.
Ke knihám byly již na školách na Berounsku odprezentovány úspěšné přednášky a další se
připravují v měsíci březnu ve smyslu slov o práci s našimi nejmenšími podle již zmíněného
pedagoga Jana Amose Komenského – „škola hrou”.
Více informaci na telefonu 602 766 899.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V březnu 2019 bude otevřeno takto:
• Do neděle 17. března 2019: pondělí – čtvrtek bude zavřeno, v pátek od 9:00 do
16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
• Od pondělí 18. března 2019: pondělí – pátek od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu od
9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
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Nastává jaro a nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů
– vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky,
brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem rostlin pro
vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky
aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
• Dále u nás zakoupíte zahradní náčiní, truhlíky, 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.

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr zvou veřejnost na
XXIV. ročník turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře,
které se koná v sobotu 16. března 2019.
Program letošního ročníku se nijak neliší od těch uplynulých. Součástí výstupu na vrchol
Koukolovky je prezentace s předáním pamětních listů, prodej Turistických nálepek,
soutěže, country hudba, občerstvení a opékání vuřtů na ohni. Sraz účastníků je v
prostoru bývalého lomu a prezentace začne v 10 hodin. Na Koukolovu horu se vydáte po
značených turistických trasách. Na její vrchol jich vede hned několik. Dostanete se tam
po zelené turistické značce ze Zdic přes Slavíky, také po naučné stezce i po lesní cestě z
Křižatek. Každý účastník výšlapu na Koukolovu horu zaplatí vstupné deset korun.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej ve Tmani v úterý dne 19. března 2019
autobusová zastávka nad školou – v 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 do 16:00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2019 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
2.+3.3.2019
9.+10.3.2019
16.+17.3.2019
23.+24.3.2019
30.+31.3.2019

Zubní lékař / adresa ordinace
Březen 2019
MUDr. Martin Fiala
Beroun, Holandská 123
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. František Hentsch
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Josef Holman
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
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Telefon
728 961 496
728 349 403
608 020 878
311 516 660
311 516 660

Nabídka kamenických prací
Jmenuji se Petr Dundálek, majitel kamenictví,
a dovoluji si Vás informovat o výhodné nabídce náhrobků, kamenických prací, broušení
hrobů, obnovy písma a kompletních oprav hrobových míst. Přijměte mé pozvání na
nezávaznou konzultaci se zkušeným kameníkem, který poradí a navrhne pro Vás tu nejlepší
variantu. Potkáme se u vchodu na hřbitov ve Tmani v pátek dne 8. března 2019 v 10:00
hodin a v pátek dne 15. března 2019 ve 13:30 hodin. Případné zpoždění může být
způsobeno dopravními komplikacemi nebo velkým počtem zákazníků. Na telefonním čísle
775 56 56 48 Vám ochotně poskytnu aktuální informace.
Říkám jasné NE nekvalitě, neodbornosti, protože 21 let dělám poctivě řemeslo se zárukou.
Pokud neuděláme naši práci perfektně, vrátím Vám polovinu peněz.

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň. Jaromír Frühling
(Ze zprávy přednesené na valné hromadě TJ VČS Tmaň, z.s., konané 23. 2. 2019.)
Hodnocení IV. A třídy ročníku 2018/2019 – podzim 2018
Náš tým zahajoval sezónu dvojutkáním na půdě soupeře, a to výhrou v Tetíně 4:1 na zcela
vyprahlém stepním povrchu a výhrou 6:2 v Chyňavě, která se však nerodila vůbec lehce, jak
by se z výsledku mohlo zdát. Následovalo nedohrané domácí utkání se Zdejcinou, které
soupeř ukončil za stavu 6:0 pro náš tým, z důvodu malého počtu akceschopných hráčů na
hřišti. Prvním větším křtem ohně bylo pro naše mužstvo až tvrdé utkání ve Zdicích, ve
kterém jsme obstáli výhrou 3:1. Hattrickem se zde v týmu uvedl na poslední chvíli na
hostování získaný Láďa Kincl. Po povinné a nijak příliš oku lahodící domácí výhře nad
Osovem 7:1 tým zcela propadl v Chodouni, kde se místo jednoznačnému poločasovému
vedení musel nakonec obávat o remízový výsledek 2:2. Domácí výhra nad silným soupeřem
z Vysokého Újezdu 3:1 byla příslibem před utkáním podzimu, kam jsme zajížděli na půdu
velkého favorita skupiny, Hýskova. Bohužel, v tomto utkání se naplno projevil výkonnostní
rozdíl mezi oběma týmy. Domácí, kteří ještě v minulé sezóně startovali o několik soutěží
výše měli po většinu zápasu jednoznačnou převahu a zvítězili s přehledem 4:1. Následovala
povinná domácí výhra nad Vižinou 4:1 a doslova utrápené a srdce rvoucí utkání na půdě
posledních Chrustenic, které někteří hráči více než podcenili a nebýt 5 vstřelených branek
Karla Červenky, byl by možná hokejový výsledek 8:6 opačný. Nejvydařenější zápas si tým
naštěstí ponechal na závěr sezóny, kdy v přímém souboji o druhou příčku dokázal doma
porazit silné Srbsko suverénně 5:2. Ještě lepší než výsledek, byl výkon většiny hráčů z týmu.
Střelecky se na podzim nejvíce prosadil Karel Červenka se 13 góly, následovali za ním
Vladimír Kincl a kapitán Josef Rys s 10 brankami. Na 49 vstřelených brankách se podílelo
celkem 11 hráčů.
Jaro 2019
Do jarní sezóny tak vstupujeme na druhém místě, s 5bodovou ztrátou na suverénní Hýskov.
23členný kádr se jeví jako dostačující. Naopak o návrat do týmu projevil zájem Láďa Fišer a
taktéž vyhlížíme návrat po zranění Standy Nového. V záloze navíc zůstávají vždy připraveni
zkušení matadoři Honza Zikmund a Mirek Fiala starší.
Výstavba na fotbalovém hřišti
Kromě našich jarních výkonů je třeba se také maximálně zaměřit na pokračování výstavby
na fotbalovém areálu. Přístup hráčů je k němu odlišný, ostatně stejně jako jejich přístup
k ostatním věcem. Tým nyní táhne cca deset lidí, což je pro případnou účast ve vyšších
soutěžích nedostatečné. Pokud jsme se již rozhodli pro výstavbu svépomocí, je nutné, aby
k tomu stejně tak přistupovali všichni ti, kteří si pak chtějí tohoto nového zázemí užívat.
V této souvislosti se jistě sluší poděkovat všem brigádníkům, z řad občanů, kteří nám
s výstavbou pomáhají. Jmenovitě například panu Soprovi, Třešňákovi, Hoškovi, Pecharovi,
Motykovi a mnohým dalším.
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Mládež
Za zmínku také stojí snaha o obnovení mládežnického fotbalu. Na tzv. kroužek kopané
dochází nyní cca 25 dětí. Nelze však, aby se jim věnoval jen jeden či dva lidé, proto je nutná
pomoc se nejširšího spektra hráčů a funkcionářů, a pro jarní část je třeba vytvořit cca
nejméně šestičlenný realizační tým, který se bude dětem střídavě věnovat, tak jak jim
pracovní povinnosti dovolí. V této souvislosti bych rád poděkoval všem, kterým nevadí se do
těchto aktivit zapojit, jmenovitě především Petru Novákovi, bez jehož pomoci by se některé
tréninky musely zrušit.
Poděkování
Rád bych ještě u těchto poděkování zůstal a zmínil některá další jména.
Jsou to především sponzoři, bez jejichž pomoci je dnes fotbal v obcích velmi složitý. My
zásluhou našich sponzorů firem Lhoist, Zeppelin, Beko, Apolonia, Autodoprava Krejčí a
dalších drobných přispěvatelů, máme tuto činnost velmi usnadněnou a je jen na nás, jak
s jejich dary a finančními příspěvky co nejefektivněji naložíme.
V případě pánů Petra Krejčího a Romana Kantora to ale už nejsou jen osoby, které bychom
mohli založit do šuplíku s nadpisem „sponzoři“. Oba přiloží ruku k dílu kdykoliv je třeba, což
je s ohledem na jejich pracovní vytížení obdivuhodné. Bez přičinění pana Krejčího bychom
asi dnes nebudovali nové zázemí v takovém rozsahu a podobě v jaké probíhá. Bez štědrosti
pana Kantora, bychom neměli nikdy takovou velkolepou reakci na náš obnovený maškarní
bál a na place, když se nám zrovna nedaří, by fanynky neobdivovaly alespoň naše originální
dresy. Nejdůležitější ale je, že jsou dnes oba součástí našeho fotbalového týmu. Že jsou
součástí našeho kolektivu při každé příležitosti, ať už to jsou oslavy výher či zapíjení prohry,
ať to je silvestrovské loučení s rokem či zmiňované brigády.
Svůj výčet poděkování bych zakončil dvěma jmény, která jsou tak trochu v ústraní, každý
však v naprosto odlišném…
Poděkoval bych panu Josefu Sakáčovi, za veškerou funkcionářskou pomoc, kterou on
rovnoměrně rozděluje mezi všechny oddíly TJ i ostatní spolky a také bych rád poděkoval
panu Oldřichovi Skalovi, s jakou vehemencí a elánem se vrhl do naší rekonstrukce na hřišti.
Nebýt jeho, byla by asi naše výstavba ještě o pár etap zpět.

Jaro začínáme doma s Tetínem B a Chyňavou B, končíme v Srbsku
Předposlední březnový víkend se začíná jarní část okresních fotbalových soutěží na
Berounsku a Hořovicku. Srdečně zveme do ochozů fotbalového areálu TJ VČS Tmaň
všechny tmaňské příznivce sportu a fotbalu zvláště na všechny domácí zápasy našich
fotbalistů. Ve hře bude postup do III. třídy, a to slibuje hodně emocí v každém zápase –
doma nás čeká na jaře šest zápasů a podpora v domácím prostředí je pro nás velmi důležitá.
Věříme, že se najdou i tací, kteří nás podpoří na hřištích soupeřů.
Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň

•

•

•

Rozpis zápasů fotbalistů VČS Tmaň ve IV. A třídě na jaře 2019
Zápasy 12. kola: sobota 23. března 2019 – 12:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Tetín B – VČS Tmaň 1:4. Další zápasy 12. kola: Osov
– Vižina, Zdice B – Chrustenice, Chodouň – Hýskov, Zdejcina – Srbsko, Vysoký Újezd –
Chyňava.
Zápasy 13. kola: sobota 30. března 2019 – 12:00 hodin – VČS Tmaň – Chyňava B.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Chyňava B – VČS Tmaň 2:6. Další zápasy 13. kola:
Chrustenice – Osov, Vižina – Chodouň, Hýskov – Vysoký Újezd, Tetín B – Zdejcina,
Srbsko – Zdice B.
Zápasy 14. kola: neděle 7. dubna 2019 – 13:30 hodin: Zdejcina – VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Zdejcina 6:0. Další zápasy 14. kola: Osov –
Srbsko, Zdice B – Tetín B, Chodouň – Chrustenice, Chyňava B – Hýskov, Vysoký Újezd
– Vižina.
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Zápasy 15. kola: sobota 13. dubna 2019 – 13:30 hodin – VČS Tmaň – Zdice B. Výsledek
na podzim 2018: Zdice B – VČS Tmaň 1:3. Další zápasy 15. kola: Chrustenice – Vysoký
Újezd, Vižina – Hýskov, Tetín B – Osov, Srbsko – Chodouň, Zdejcina – Chyňava B.
Zápasy 16. kola: sobota 20. dubna 2019 – 14:00 hodin – Osov – VČS Tmaň. Výsledek
na podzim 2018: VČS Tmaň – Osov 7:1. Další zápasy 16. kola: Zdice B – Zdejcina,
Hýskov – Chrustenice, Chodouň – Tetín B, Vysoký Újezd – Srbsko, Chyňava B – Vižina.
Zápasy 17. kola: sobota 27. dubna 2019 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chodouň.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Chodouň – VČS Tmaň 2:2. Další zápasy 17. kola:
Zdice B – Chyňava B, Chrustenice Vižina, Tetín B – Vysoký Újezd, Srbsko – Hýskov,
Zdejcina – Osov.
Zápasy 18. kola: neděle 5. května 2019 – 14:00 hodin – Vysoký Újezd – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:1. Další zápasy 18. kola:
Vižina – Srbsko, Hýskov – Tetín B, Osov – Zdice B, Chodouň – Zdejcina, Chyňava B –
Chrustenice.
Zápasy 19. kola: sobota 11. května 2019 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Hýskov. Výsledek
zápasu na podzim 2018: Hýskov – VČS Tmaň 4:1. Další zápasy 19. kola: Osov –
Chyňava B, Zdice B – Chodouň, Tetín B – Vižina, Srbsko – Chrustenice, Zdejcina –
Vysoký Újezd.
Zápasy 20. kola: sobota 18. května 2019 – 14:00 hodin – Vižina – VČS Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Vižina 4:1. Další zápasy 20. kola: Chrustenice –
Tetín B, Hýskov – Zdejcina, Chodouň – Osov, Vysoký Újezd – Zdice B, Chyňava B –
Srbsko.
Zápasy 21. kola: sobota 25. května 2019 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chrustenice.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Chrustenice – VČS Tmaň 6:8. Další zápasy 21. kola:
Osov – Vysoký Újezd, Zdice B – Hýskov, Chodouň – Chyňava B, Tetín B – Srbsko,
Zdejcina – Vižina.
Zápasy 22. kola: neděle 2. června 2019 – 14:00 hodin – Srbsko – VČS Tmaň. Výsledek
na podzim 2018: VČS Tmaň – Srbsko 5:2. Další zápasy 22. kola: Chrustenice – Zdejcina,
Vižina – Zdice B, Hýskov – Osov, Vysoký Újezd – Chodouň, Chyňava B – Tetín B.
Tabulka IV. A třídy před jarním kolem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hýskov
VČS Tmaň
Srbsko
Vysoký Újezd
Zdice B
Vižina
Zdejcina
Chodouň
Tetín B
Chrustenice
Chyňava B
Osov

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

0
1
2
4
4
6
7
6
8
7
8
8

59:13
49:21
37:21
42:25
36:26
17:27
20:38
19:38
10:37
20:40
31:39
19:34
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