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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU …

Vážení spoluobčané,
jak si již někteří z Vás jistě povšimli při své návštěvě pošty či našeho úřadu,
rozhodli jsme se využít volného výklenku na naší chodbě vedoucí do kanceláří
obecního úřadu a vytvořili zde něco, co má v naší zemi hned několik pracovních
pojmenování …

Knihobudky,
miniknihovny,
veřejné
knihovničky,
knihoboxy,
sousedské
knihovničky,
pouliční
knihovny. To všechno jsou totiž různé
názvy pro veřejná místa, která slouží k
bezplatnému sdílení knih. Jednu
přinesete, jinou odnesete…
Máte doma štos knih, které jste
přečetli a rozhodli jste se, že už je
nepotřebujete skladovat a prodávat se
vám je nechce? Do kontejneru je ale
neodnesete, protože vyhazovat knihy je
přece „hřích”. Tak co s nimi? A právě z tohoto důvodu vznikají po celé naší zemi tyto
miniknihovničky, které mají v zásadě zcela nekomerční charakter a jejímž smyslem
není jen umožnit smysluplnou výměnu a „zužitkování” vytříděných knih, ale také
podporují čtenářství jako takové. Zároveň propojují lidi a komunity a dávají možnost
darovat ostatním hodnotu v něčem, v čem jiní ji už nevidí.

Poslední květnový víkend byl v naší obci
nejen ve znamení ostře sledovaného
mistrovství světa v ledním hokeji, ale i ve
znamení koncertů. Církev československá
husitská ve Tmani uspořádala v pátek 24.
května 2019 ve Sboru Jiřího z Poděbrad
koncert Milli Janatkové v rámci Noci kostelů
2019. Návštěvníci se mohli pokochat nejen
nádherným zpěvem, ale také krásnou výstavou
akvarelů z cest Milli Janatkové po Indii. Koncert
si užili také přítomné děti, které si mohly
s nevšední zpěvačkou a hudebnicí i zkusit
zahrát na různé nástroje.
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V neděli odpoledne se pak všichni
fanoušci Anety Špačkové vydali do
Kulturního domu ve Tmani, aby si společně
užili její koncert s příznačným názvem
„Sama sobě“. Naše obavy o malou
návštěvnost vzaly brzy za své a prakticky
zcela zaplněný sál si mohl užívat nejen
úžasného hlasu hlavní protagonistky, ale i
profesionálních vystoupeních všech jejích
hostů, ať již jejího tradičního průvodce
Lukáše Veselého či jejích současných
spolupracovníků z divadla Semafor Jakuba
Přibyla a Felixe Slováčka mladšího. Tou pravou koncertní třešinkou na dortu pak bylo
společné vystoupení Anetky s žáky z naší školy. A tak ti, kteří místo sledování našich
hokejistů v televizi, dali raději přednost návštěvě tohoto koncertu, stejně jako já, dozajista
nelitovali, což bylo zřejmé při velkém závěrečném potlesku…
Velký dík tak patří všem organizátorům těchto dvou koncertů, především pak paní Janě
Šmardové a Simoně s Anetkou Špačkovým. Nezbývá než se těšit na další podobné akce …
Přeji všem pěkný, a především slunečný měsíc červen
Jaromír Frühling

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 10. června 2019 od 19:00 hodin.

Jak jsme ve Tmani hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu
Voliči v
seznamu
924

Vydané
obálky
255

Volební účast
v%
27,60

Odevzdané
obálky
255

Strana
číslo
2
3
5
6
7
9
12
16
17
19
24
25
26
27
28
30
34
37
39
40

název
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPLOVĚDNÉ SPLOLEČNOSTI
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice Rozumní, ND
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
PRO Zdraví a Sport
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
ANO 2011
Demokratická strana zelených
Evropa společně
Křesť. dem. unie – Čs. stra. lid.
Alternativa pro Českou republiku 2017
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Platné hlasy
253

% platných
hlasů
98,82

Platné hlasy
celkem
v%
1
0,39
1
0,39
37
14,68
2
0,79
14
5,55
33
13,09
5
1,98
2
0,79
1
0,39
1
0,39
9
3,57
7
2,77
33
13,09
26
10,31
25
9,92
46
18,25
1
0,39
2
0,79
4
1,58
2
0,79

Výroční členská schůze Mysliveckého spolku HORA Tmaň
V sobotu 6. dubna 2019 se konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku HORA
Tmaň, která byla společná s valnou hromadou Honebního společenstva.
Zpráva předsedy Mysliveckého spolku HORA Tmaň Jana Plátěnky
Náš spolek má k dnešnímu dni 30 řádných členů, z čehož 2 členy bez oprávnění k držení
střelné zbraně, jednoho čekatele na členství a k dnešnímu dni máme jednoho adepta. Dále
máme stálé honce a příznivce – paní Zbuzkovou, paní Plátěnkovou, pana Motyku, pana
Sopra a pana Celtu. Nesmíme zapomenout na prodejce povolenek pana Dolejše a
porybného pana Puffera.
Tato čísla o členské základně se však dnešním dnem změní, neboť jsme obdrželi dvě
žádosti – žádost pana Ondry Svobody o ukončení členství v našem spolku z časových
důvodů a žádost pana Josefa Hoška o právoplatné členství. K tomu mohu dodat, že pana
Josefa Hoška doporučuji přijmout, neboť se plně zapojil do činnosti chodouňské skupiny a i
celého spolku, a projevil se jako řádný myslivec.
Činnost spolku řídí sedmičlenný výbor a na chod spolku dohlíží tříčlenná kontrolní komise.
Výbor zajišťuje organizační chod a práce ve prospěch spolku. Schází se na schůzích
v průměru jedenkrát měsíčně a účast členů výboru je dobrá s tím, že případná neúčast je
vždy řádně omluvena.
V minulém roce o výroční členské schůzi proběhly řádné volby výboru a kontrolní komise na
další pětileté funkční období, nicméně došlo k podání rezignace našeho dlouholetého
předsedy pana Antonína Plátěnky na post předsedy a člena výboru ke dni 1. ledna 2019. Na
základě této skutečnosti musel být výbor doplněn o jednoho člena – pana Jiřího Hurcíka
mladšího – a došlo k novému rozdělení funkcí ve výboru, které bylo odsouhlaseno členskou
schůzí konanou dne 10. prosince 2018:
• předseda a skupinář úseku Lounín
Plátěnka Jan;
• myslivecký hospodář a skupinář úseku Tmaň
Hošek Vladimír;
• místopředseda a jednatel
Perlinger Miroslav;
• finanční hospodář
Hrudková Stanislava;
• kynolog a střelecký referent
Červenka Karel mladší;
• skupinář úseku Chodouň
Hurcík Jiří mladší;
• zástupce Honebního společenstva
Ing. Stehlík Josef.
Kontrolní a revizní komise:
• předseda
Ing. Krátký Jaromír;
• člen
Ing. Sobotka Jan;
• člen
Mlejnský Bedřich.
Nové složení výboru a kontrolní a revizní komise bude nutné odsouhlasit dnešní výroční
členskou schůzí z důvodů nahlášení změny u Registračního soudu v Praze.
K rekapitulaci uplynulého období roku 2018 uvádím následující skutečnosti:
• V loňském roce jsme ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň
uskutečnili v jarním období besedu na téma Myslivost a zvěř v naší honitbě. Této besedy
se zúčastnila celá základní i mateřská škola. Na začátku krmné sezóny jsme pro děti
z mateřské školy připravili ukázku přikrmování drobné a spárkaté zvěře v úseku Lounín.
• Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Tmani se nám podařilo zrealizovat stavbu altánu
V Lipkách, na které bylo odpracováno cca 300 brigádnických hodin a zúčastnila se jí i
veřejnost z naší obce. Všem, kteří se zúčastnili ještě jednou děkuji a věřím, že se nám
podaří tuto stavbu dokončit v letošním roce.
• Další spolupráce s Obecním úřadem Tmaň, která probíhá již mnoho let a pevně věřím,
že tomu bude i nadále, je průběžný úklid příkopů v katastrech Tmaně a Lounína. Do
tohoto projektu se úspěšně zapojila v minulém roce po novém rozdělení úseků i skupina
Chodouň. Potřeba nového rozdělení úseků vyplynula z faktu, že naši členové starší
sedmdesáti let, kterých máme celkem osm, byli zbaveni povinnosti vykonávat tuto
mnohdy velmi namáhavou činnost.
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•

Úspěšně probíhá spolupráce s akciovými společnostmi Vápenka a Velkolom Čertovy
schody při úklidu v okolí lomu a jeho přilehlých komunikacích.
• Všem třem subjektům – Obecnímu úřadu Tmaň a akciovým společnostem Vápenka
Čertovy schody a Velkolom Čertovy schody – děkuji za tuto spolupráci, která přináší do
našeho rozpočtu i ne malou finanční částku do našeho rozpočtu.
• Tato zpráva by byla neúplná, pokud by v ní nezaznělo něco o aktivní činnosti kroužku
mladých přátel přírody s názvem KOLOUŠCI. Tento kroužek se schází jednou za dva
týdny vždy v pátek od 16:00 hodin se srazem v našem klubu. Díky altánu V Lipkách se
bude moci v teplém počasí konat venku v přírodě. S činností a programem kroužku
KOLOUŠCI na letošní rok nás v diskusi seznámí vedoucí tohoto kroužku. Naši žádost o
podporu tohoto kroužku vyslyšely, a ne zrovna malou částkou přispěly: Obecní úřad
Chodouň, Obecní úřad Tmaň, akciová společnost Vápenka Čertovy schody a akciová
společnost Velkolom Čertovy schody. Všem zmiňovaným subjektům náleží velké díky a
věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
• Děkuji za aktivní spolupráci spolkům a organizacím působícím ve Tmani – Základní škole
a Mateřské škole Tmaň, Sboru dobrovolných hasičů Tmaň a Tělovýchovné jednotě VČS
Tmaň – při organizaci a zajišťování společenských a kulturních akcí v roce 2018, kterými
byly Dobročinný ples, Dětský den v Chodouni a ve Tmani, Tmaňský biatlon nebo oslavy
100. výročí vzniku Československa.
• Dalším – již tradičním odvětvím činnosti našeho spolku – je provozování rybolovu na
rybníku ve Tmani. Děkuji našemu dlouholetému prodejci povolenek panu Dolejšovi,
našim porybným – panu Zbuzkovi, panu Foltýnovi, panu Pufferovi, panu Černovskému,
panu Havlíkovi a všem ostatním členům, kteří se aktivně podílejí na kontrole povolenek
v průběhu rybolovu a v nočních hodinách. V loňském roce se nám podařilo uskutečnit po
několikaleté přestávce rybářské závody, které byly účastníky velice kladně hodnoceny.
Tuto akci měl na starost náš člen Jaroslav Karmazín, a právě on se největším dílem
podílel na úspěchu těchto závodů. V letošním roce plánujeme tuto akci zopakovat
v termínu 8. června 2019 a věřím, že i letos bude účast rybářů i členů našeho spolku
velká.
• V roce 2018 jsme po odsouhlasení členskou schůzí nakoupili 100 kusů jednodenních
bažantů, 200 kusů sexovaných osmitýdenních bažantů kohoutů. Z tohoto bylo vypuštěno
několik kohoutů a slepic pro zachování druhu. Ostatní kohouti byli použiti na hon a
tombolu našeho plesu.
• Dále jsme zakoupili 15 párů zajíců na obnovu chovu a těchto 30 kusů bylo vypuštěno
v naší honitbě na určených místech za dozoru pana Ing. Zíky ze Středočeského
krajského úřadu. Díky snaze a úsilí našeho bývalého předsedy Antonína Plátěnky se
nám podařilo získat na vypuštěné zajíce a myslivecká políčka v rozloze cca 4 ha částku
69.000,- Kč.
• V letošním roce plánujeme nakoupit 350 kusů jednodenních bažantů, 50 kusů
osmitýdenních koroptví a 7 párů zajíců. Věříme, že se nám podaří získat dotaci na
vypuštěné do volné přírody koroptve a zajíce. Dva páry zajíců zkusíme odchovávat a
následně vypouštět do přírody. Na toto téma máme v plánu diskusi se zemědělci, kteří
obdělávají zemědělské plochy v naší honitbě o možnosti vybudování tzv. biopásu. Víme,
že rozloha polí není u nás tak velká, nicméně plošné obdělávání a dopad chemického
ošetření na naši zvěř má fatální následky. Chci vyslovit přesvědčení, že věříme
v pochopení a následnou spolupráci v této oblasti. Dobře si uvědomujeme, že i
zemědělci mají problém se škodami na plodinách (především s mufloní a černou zvěří) a
budeme se snažit s tímto problémem být nápomocni a eliminovat vznik těchto škod.
Tolik zpráva o činnosti Mysliveckého spolku HORA Tmaň za rok 2018 a dovolte mi ji zakončit
přáním všem především zdraví a pozdravem „Myslivosti zdar!“
Zpráva o činnosti kroužku „Koloušci“ při MS HORA Tmaň
Od začátku října 2018 jsme s dětmi vystoupili do již šestého ročníku fungování mysliveckého
kroužku „Koloušci“ při Mysliveckém spolku HORA Tmaň. Scházíme se pravidelně v pátek
jednou za čtrnáct dní od 16:00 do 18:00 hodin.
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V průběhu podzimu jsme s dětmi opakovali formou her, zápisů a čtení znalosti z přírody a
myslivosti. Naším podzimním úkolem byla kromě vycházek příprava krmných zařízení pro
zvěř – konkrétně jsme opravovali pítka u zásypů – vyměnili jsme fólie a vyčistili okolí. Bylo to
náročné, protože se začínalo brzy šeřit a nám trvalo, než jsme starou fólii vůbec vyhrabali,
ale co jsme měli v plánu, to jsme také zvládli. Díky tomu jsme si opět připomněli, že pokud
chce člověk něco dělat pořádně, tak tomu musí věnovat čas. Trochu nás mrzelo, že zima
opět není v bílém kabátě, abychom měli příležitost číst stopy ve sněhu. Během našich toulek
podzimní a „zimní“ přírodou jsme dalekohledem pozorovali zvěř, k čemuž jsme využívali
myslivecká pozorovací zařízení, hledali jsme její stopy alespoň v blátě a pobytové znaky, a
předkládali jsme zvěři do krmných zařízení krmivo.
V době nouze – přikrmování – jsme s dětmi chodili plnit krmná zařízení kaštany, žaludy,
obilím, senem, a hráli při tom hry, abychom se zahřáli. Když jsme na podzim zůstávali
v zázemí Lounínské hospody, využívali jsme ji k výuce s použitím materiálů, které nám
poskytlo také Okresní myslivecké sdružení. Zejména v zimním období jsme hráli poznávací
hry o přírodě, které jsme mohli pro kroužek zakoupit díky příspěvkům Mysliveckého spolku
HORA Tmaň, obce Tmaň a Chodouň a akciové společnosti Vápenka Čertovy schody. Četli
jsme si také různé myslivecké příhody z knih a časopisů, vyplňovali jsme křížovky
s hádankami a učili se odpovídat na zkušební otázky pro Zlatou srnčí trofej. Povedlo se nám
pro děti pořídit dřevěnou výukovou pomůcku se stopami zvěře, která má hodnotu cca pět
tisíc korun.
Naše schůzky a témata na nich probíraná směřujeme stejně jako každý rok k účasti v soutěži
Zlatá srnčí trofej, která se letos koná ve Zdicích v sobotu 15. června 2019. Letošní ročník je
co do počtu dětí slabší než v minulosti, ale i tak se budeme snažit o co nejlepší výsledky.
Na jaře budeme s dětmi provádět asanaci vybraných krmných zařízení. Při pochůzkách
v terénu budeme průběžně uklízet odpadky. K využití také máme nově vybudovaný
přístřešek v Lipkách, který členové mysliveckého spolku v minulém roce postavili a ještě
máme k dispozici srub pana Stehlíka v Chodouni. Také bychom chtěli pokračovat
v navázané spolupráci se členy Mysliveckého spolku HORA Tmaň praktickými ukázkami
některých činností myslivců při výkonu práva myslivosti, jako jsou ukázky výcviku loveckých
psů, troubení mysliveckých signálů, mysliveckého odívání a loveckých zbraní. V letošním
roce členové spolku vezmou děti na pozorování srnčí a ostatní zvěře.
Jarní období chceme dětem zpříjemnit několika akcemi:
• Na 26. dubna 2019 je naplánováno pozorování bobra v Chodouni nad „Kafákem“ spojené
s pečením vuřtů.
• Na 10. května 2019 počítáme s návštěvou minizoologické zahrady ve Velké Chuchli, kde
jsou k vidění zvířata české přírody.
• V pátek 17. května 2019 se pojedeme podívat na chovatelskou přehlídku trofejí, která se
letos koná v Chyňavě.
• Za Zlatou srnčí trofejí letos nebudeme muset cestovat nikam daleko, neboť se koná
15. června 2019 v sousedních Zdicích.
• Letní prázdniny chceme na konci srpna zakončit přespáním v Lipkách s tím, že termín
této akce bude ještě upřesněn v závislosti na vývoji počasí.
Za to, že můžeme dětem kupovat výukové pomůcky a hry pro nejmenší nebo jim dopřávat
malá občerstvení, děkujeme našim sponzorům, kterými jsou: Myslivecký spolek HORA
Tmaň, obce Tmaň a Chodouň a akciová společnost Vápenka Čertovy schody.
Za kroužek Koloušci s přáním „Myslivosti zdar!“ Stanislava Hrudková a Vendula Plátěnková.

1.
2.
3.

4.

Plán práce MS HORA Tmaň
Společné akce:
Zajistit po dohodě s obcemi průběžný úklid odpadků z příkopů a okolí.
Asanace a oprava odchovny na Louníně do 15. května 2019.
Zajistit průběžný pořádek a kontrolu povolenek v rybářské sezóně od 1. dubna 2019 u
rybníka ve Tmani, včetně zajištění rybářských závodů (8. června 2019 – Tmaň, srpen –
Lounín).
Zajistit v celé honitbě asanaci krmných zařízení včetně vnadišť.
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5. Organizačně se podílet na zajištění oslav Dne dětí a jiných kulturních akcí.
6. Dokončení altánu v Lipkách. Zajistit v rámci spolupráce s akciovými společnostmi
Vápenka a Velkolom Čertovy schody Tmaň úklid komunikací v okolí lomu.
7. Uskutečnit tradiční myslivecký ples 18. ledna 2020 v Kulturním domě ve Tmani.
8. Zabezpečit pravidelné přikrmování veškeré zvěře v době strádání.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skupina Tmaň
Zhotovení krmného zařízení pro podávání ovsa;
zajištění rybářských závodů 8. června 2019;
asanace, oprava a úklid okolo zásobníku v Růžičkách;
odstranění nevyhovujícího posedu ve Vrbovně, zajištění krmné základny;
asanace krmných zařízení;
oprava kazatelny křižatecké Habří;
odvoz kontejneru z deponie do Růžiček, oprava žebříku křižatecké Habří, oprava
kazatelny Dubina;
oprava nevyhovujícího posedu „Vrbovna“, výroba nového posedu Láz, oprava zásypu
ČSAD;
přemístění krmelce z křižateckého Habří do oblasti Mitek a následná péče o něj;
zhotovení (popřípadě oprava) loveckého zařízení na Rovinách;
oprava kazatelny v Deponii, oprava krmných zařízení nad Slavíky.

•
•
•
•
•
•

Skupina Lounín
likvidace nepotřebných mysliveckých zařízení, mobilní kazatelna, zásyp + krmelec
v Lomech, samokrmící zařízení;
krmelec v Lukách, oprava kazatelny v Lukách, obdělání mysliveckých polí;
zásyp u mostu, barvení skladu krmení, oprava posedu u Obalovny;
oprava posedu Čerpačka; odchovna;
oprava stávajících mysliveckých zařízení;
oprava a přestěhování stávajících zařízení Vinice; zásyp Litavka;
zajištění zeleného krmení pro odchovnu.

•
•
•
•

Skupina Chodouň
likvidace starých mysliveckých zařízení, přestěhování kazatelny ve Studeném;
samokrmící zařízení, zaječí jesle;
obdělávání mysliveckého pole, zajištění krmné základny;
oprava stávajících mysliveckých zařízení, zasyp u Střelnice, krmelec Vyšeboha.

•

I.

Usnesení z výroční členské schůze Mysliveckého spolku HORA Tmaň
a Honebního společenstva konané v sobotu dne 6. dubna 2019
Výroční členská schůze souhlasí:
1. s přednesenými zprávami o činnosti spolku za rok 2018;
2. s plánem práce na rok 2019 včetně rozpočtu;
3. s výplatou výživného na lovecky upotřebitelné psy dle rozpisu kynologa spolku;
4. s podáním žádosti na Středočeský krajský úřad o dotaci na nákup 5 párů zajíců a
další body dotací;
5. s nákupem 350 kusů jednodenních bažantů a 50 kusů osminedělních koroptví;
6. s novým složením a rozdělením funkcí výboru mysliveckého spolku a jeho
kontrolní a revizní komise odsouhlaseného členskou schůzí konanou 10. prosince
2018;
7. s plánem práce kroužku mladých přátel přírody KOLOUŠCI;
8. s obděláváním a zasetím mysliveckých políček v každé skupině – celkem 4 ha;
9. s návrhem výboru na ocenění členů u příležitosti zhodnocení práce za rok 2018;
10. s přijetím pana Josefa Hoška za člena spolku po složení členského podílu ve výši
3.000,- Kč;
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II.

11. ukončením členství na vlastní žádost s panem Ondrou Svobodou.
Výroční členská schůze ukládá výboru spolku:
1. Důsledně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky.
2. Zajistit včasné podání žádosti o dotační podporu Středočeského krajského úřadu.
3. Nadále spolupracovat se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň a podpořit
činnost kroužku mladých přátel přírody KOLOUŠCI.
4. Zajistit tradiční kulturní a společenské akce (myslivecký ples, Poslední leč, Den
dětí).
5. Zajistit průběh rybářské sezóny ve Tmani, a to od 1.dubna 2019 a rybářské
závody ve Tmani a na Louníně.
6. Zajistit krmnou základnu všech druhů krmiva pro zimní přikrmování zvěře.
7. Zajistit spolupráci Obecního úřadu Chodouň, Obecního úřadu Tmaň, Honebního
společenstva a Mysliveckého spolku HORA Tmaň na realizaci projektu
z programu Fondu Ministerstva životního prostředí – dotační titul 4.3. – Posílení
přirozených funkcí krajiny na území katastrů Chodouň, Tmaň a Lounín.

Lounínská stopa v historii
•

•

•

•

Za pět let v roce 2024 si budeme připomínat 700 let od vysazení Lounína – jak se tehdy
říkalo založení vesnice. Část obce patřívala až do 17. století kapitole sv. Víta, v roce
1620 byla prodána Jaroslavu Ottovi z Losu, ale pak zase kapitole vrácena. Jiná část
v 15. a 16. století patřila hradu Točníku a další část od 16. století ke Tmani. V roce 1653
byl Lounín příslušenství panství Radouše.
Dne 17. března 1849 byl vydán obecní zákon, podle kterého se nejnižší jednotkou
politické správy staly od roku 1850 obce. V roce 1854 bylo po schválení císařem
vyhlášeno ministerstvy vnitra, práv a financí nařízení č. 274/1854 ze dne 19. 10. 1854
nařízení o politické a soudní organizaci v Čechách zveřejněné v říšském zákoníku – obce
příslušely k okresním hejtmanstvím a byly zřízeny soudní okresy.
V letech1 1869 – 1890 byla osada Lounín osadou obce Málkov v okrese Hořovice,
v roce 1900 – 1930 to byla obec v okrese Hořovice, v roce 1950 samostatná obec
v okrese Beroun, následně poté, co Národní shromáždění schválilo v roce 1960
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, je Lounín částí obce Tmaň. Dle § 16
tohoto zákona mohl okresní národní výbor rozhodnout o vytvoření, zrušení nebo sloučení
obcí na území svého okresu, pokud s tím souhlasily místní národní výbory společně
s občany dotčených obcí. V odůvodnění se pravilo, že jsou obce s méně než 300
obyvateli, v nichž vznikaly problémy s obsazením funkcí v národním výboru nebo
přicházely problémy v jednotných zemědělských družstvech, včetně jejich slučování a tím
vyvstávaly i požadavky nadřízených orgánů na tomu odpovídající slučování obcí. O
iniciativě „zdola“ zde nelze příliš uvažovat a změny byly víceméně nařízeny okresními
stranickými a státními orgány.
Počet obyvatel na Louníně od roku 1869 do roku 19612:
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961

212
194
172
221
228
191
165
141
125
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Některá pravidla platná na statcích kapitoly Pražské o sirotcích, o právě dědickém a
odúmrtném v letech 1618 – 16293.
Studie z tohoto zdroje z roku 1905 (uvedeném v plném znění v poznámce pod čarou)
uvádí, že v archivu města Prahy chová se pod č. 2048 urbář anebo pozemková kniha
venkovských statků kapitoly Pražské. Je to silný kvartant o 335 listech v nové vazbě.
Začátek urbáře schází, a žádný nápis neohlašuje, kdy a kterak ta kniha vznikla. Podle
obsahu a podle rukopisu lze předpokládat, že ji založil buďto sám děkan kapitoly Pražské
anebo jeho náměstek ve správě statků kapitolních, a sice tak, že podle starších záznamů
i podle ústních výpovědí poznamenal všecky poddané a jejich majetek okolo Nového
roku 1618, jmenovitě v jaké ceně se počítal který poddanský statek, kolik naň držitel již
splatil a kolik měl ještě splácet. Děkanem kapitoly byl tehdy (1614 – 1629) Kašpar
Arsenius z Radbuzy, rodák Plzeňský, o němž je zaznamenáno, že založil archiv
metropolitanský a rozmnožil statky kapitolní. Splátky a změny v držitelích z let 1618 –
1629 psány jsou jednou rukou. Vypisují se v něm poddaní kapituly Pražské a jejich
majetek v 64 městečkách a vsích rozptýlených okolo Prahy, dílem i daleko, jež náležely
kapitole Svatováclavské buď celé anebo (a to obyčejně) jen částkou. Pro nás je
rozhodující, že v tomto seznamu je uveden Lounín (u Tmaně).

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek v roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•
•

•

•

•

Základní škola Tmaň
Ve středu dne 24. dubna jsme se zúčastnili zdravotnické soutěže, kterou pořádal oblastní
spolek Červeného kříže v Berouně, kde jsme se umístili na krásném pátém místě.
V úterý dne 30. dubna nám v tělocvičně opět vyrostl podezřelý objekt podobný UFO. Bylo
to mobilní planetárium. Děti z mateřinky a první třída viděly krásný výukový program
Korálový ostrov. Starší astronauti shlédli film Neuvěřitelný vesmír. Žákům i pedagogům
se filmy, které nás přenesly nejen do dalekého vesmíru, ale seznámily nás také
s krásami planety Země, velmi líbily.
Dne 2. května oslavila naše škola Den Země. Oslava měla dvě části. V první jsme
procházeli naši obec a zbavovali ji nechtěných odpadků. Připomněli jsme si, jakým
způsobem se třídí odpad i jak se staráme o životní prostředí, abychom uchovali naši
Zemi i pro budoucí generace. V druhé části oslavy jsme si opekli špekáčky, které nám
nachystali pracovníci Vápenky. Jménem pana ředitele nám poděkovali za starost o
životní prostředí a zdůraznili, že ochrana životního prostředí je velmi důležitá pro tuto
firmu i pro celou společnost.
I letos se naše škola zapojila do charitativní sbírky pro občanské sdružení Život dětem.
Děti spolu s třídními učitelkami hovořily o důležitosti takovýchto akcí a jejich
smysluplnosti. Zakoupením mnoha upomínkových předmětů pak pomohly jiným dětem,
kteří pomoc nás všech potřebují.
Výtěžek z akce činil 4 600 Kč. Bude použit k zakoupení různých rehabilitačních pomůcek,
invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a jiných nezbytností sloužících k usnadnění
jejich života. Všem dětem, které se do sbírky zapojily, patří velký dík. Pokud Vás zajímá,
komu organizace i za naše vybrané peníze pomohla, můžete se podívat na web:
www.zivotdetem.cz/ .
Ve čtvrtek 9. května k nám opět zavítalo Divadélko Gábiny a Katky s příběhem Oskárek
na cestách. A jelikož se s hlavním hrdinou i oběma herečkami už známe, moc jsme se na

Některá pravidla platná na statcích kaitoly Pražské o sirotcích, o právě dědickém a odúmrtném
v letech 1618 – 1629, Archiv český, staré písemné památky české i moravské, ročník 1905, strana
545, 546
3
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•
•
•
•
•
•
•
•

ně těšili. Tentokrát nás vzal Oskárek do světa. Navštívili jsme například Rusko, Anglii
nebo Itálii. Seznámili jsme se s jejich obyvateli a zazpívali si jejich písničky. Cestování se
nám moc líbilo a už teď se těšíme, co nového pro nás Oskárek vymyslí.
V pátek 10. května jsme všichni společně navštívili Kino Beroun. Viděli jsme velmi krásný
film Psí domov, který se nám všem moc líbil. Všichni jsme drželi palce fence Belle, která
musela překonat velmi dlouhou a strastiplnou cestu, než se opět dostala domů.
Mateřská škola Tmaň
V pondělí dne 15. dubna 2019 vyrazili předškoláci na školku v přírodě v blízkosti zámku
Orlík. Navštívili akvárium sladkovodních ryb, podívali se do zámku, projeli na parníku a
stavěli domečky pro skřítky. Na závěr hledali sladký poklad.
Tento měsíc jsme si společně s rodiči užili jarní tvoření. Nejmladší děti vyráběly králíčka,
střední lapač snů a nejstarší lampion.
V předposlední dubnový týden proběhlo v mateřské škole fotografování.
V pátek dne 26. dubna 2019 jsme s rodiči oslavili den Země a vydali se na eko –
vycházku do Lipek. Společně jsme hledali poklad a na závěr si zahráli pár her.
Poslední dubnový den k nám přijelo kino s představením Korálový útes. Děti se
dozvěděly více o životě v moři.
Se solnou jeskyní jsme se rozloučili již ve čtvrtek dne 2. května 2019.
Na začátku května k nám dorazilo divadlo s představením Oskárek na cestách.
Ke konci školního roku se můžeme těšit na skákací hrad, Den dětí, spaní ve školce,
policii v MŠ nebo na rozloučení s předškoláky.

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 červnu 2019 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. června 2019 v 16:30 hodin.
Koncert u sv. Jiří. Leona Kopačková.
Onoho superchladného odpoledne, 12.dubna, kdy by ani ledního medvěda nevyhnal, se
skupinka statečných hudbymilovných lidí, rodičů a dětí z Tmaně oděla do zimních bund,
šál a čepic a odebrala se do kostela svatého Jiří. Nekonalo se tam totiž nic jiného než
malý koncert berounského flétnového kvarteta Napříč. Toto, jak samy flétnistky uvádějí,
„amatérské hudební sdružení“, je čtveřice milých maminek z Berouna, které pod vedením
Ireny Ekrtové (bývalé studentky Ježkovy konzervatoře v Praze) hrají nejrůznější skladby
napříč všemi žánry, od klasické hudby po jazz či hudbu moderní. Na tmaňském koncertu
bylo v jejich podání možné slyšet písně lidové, skladby od J. B. Boismortiera, od Zdeňka
Lukáše a Petra Iljiče Čajkovského. Tyto dámy hrají všude možně v Berouně a okolí,
v kostelích, v koncertních místnostech, někdy i v restauracích, zkrátka všude tam, kde
jejich hudba zapadne do atmosféry a vkusu. Hudbou relaxují, hrají skutečně pro radost a
většinou zadarmo: po tmaňském koncertu se výtěžku z dobrovolného vstupného bez
váhání vzdaly ve prospěch svých hudebních „předskokanů“ – místního hudebního
kroužku Skřivánci.
Hudební kroužek Skřivánci už vlastně existuje víceméně 2 roky, je tvořen vesměs dětmi
z místní základní školy. Původně však vzešel z malé skupinky odvážných zpěváčků a
malých muzikantů, kteří každým rokem zpívali (a stále zpívají!) koledy na Štědrý den
v místním husitském kostele. Hudební kroužek vznikl vlastně proto, aby si děti mohly
nejen pravidelně zpívat, ale také zkoušet na hudbu „sáhnout“ jinak – tancem, rytmem,
hraním na nejrůznější hudební nástroje.
Pro tento koncert si připravily celkem 7 písní. Zazněly písně, které se možná do prostředí
kostela tolik nehodily, nicméně děti je zpívaly a hrály s velkou chutí a radostí. Jejich
rodiče, kamarádi a sourozenci tak mohli slyšet písně lidové, pohádkové, písně africké
s tancem, a nakonec dokonce jednu melodii filmovou. Jejich snažení bylo odměněno
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•

velikým potleskem, čokoládou a příslibem, že za darované dobrovolné vstupné si mohou
pořídit třeba nový hudební nástroj.
Chtěla bych tímto poděkovat za vstřícnost všem, kdo se jakkoliv na tomto koncertu
podíleli, byť jen tím, že se přišli na koncert podívat nebo pomohli s jeho propagací. Děkuji
i za děti, baví nás to.
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
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v červnu 2019
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli dne 2. června 2019, v neděli
16. června 2019 a v neděli 30. června 2019 – vždy od 17 hodin.
•

•
•

•

Církev československá husitská ve Tmani děkuje Obecnímu úřadu ve Tmani za
příspěvek na koncert při Noci kostelů, panu starostovi Ing. Jaromíru Frühlingovi za záštitu
nad koncertem 8. května 2019 u příležitosti 74. výročí ukončení II. světové války i za
záštitu poskytnutou nad Nocí kostelů ve Tmani ve Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH. Za
záštitu taktéž nad oběma akcemi děkujeme také pražskému biskupovi doc. ThDr.
Davidovi Tonzarovi Th.D,, za spolupráci a účast členů Československé obce legionářské
v dobových uniformách při koncertu 8. května 2019. Speciální poděkování patří
účinkujícím – pěveckému sboru Bonbon pod vedením paní Bohumily
Vokáčové, slovenskému historikovi panu Ferdinandu Vrábelovi za přednášku o M. R.
Štefánikovi. Poděkování se náleží i Světluškám za čestnou stráž s vlajkou a krásné
obrazy na výstavě, stejně jako Základní škole Tmaň a žákům za jejich výtvarné příspěvky
do výstavy. Velice nás těší spolupráce v obci a vážíme si obrovské podpory, které se
nám dostává.
Církev československá husitská ve Tmani děkuje VŠEM dárcům, kteří pomohli svým
příspěvkem podpořit koncert 8. května 2019. Vám všem patří naše „děkuji". Těšíme se s
Vámi všemi opět na setkáních ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
Náboženská obec CČSH se účastnila pietní pouti do Francie a Belgie připomenout si
události I. a II, světové války. Na začátku května proběhla pietní pouť do Francie, kterou
pořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany, kde
členové ČsOL a také zástupci tmaňské Náboženské obce Církve československé husitské a
další zúčastnění uctili památku padlých Čechoslováků v obou světových válkách. V pátek
10. května 2019 bylo navštíveno přístavní město Dunkerque, Cassel, Wormhout a Adinkerke.
Tato místa byla spojena převážně s činností Československé samostatné obrněné brigády v
letech 1944 a 1945. V sobotu 11. května 2019 proběhly v rámci legionářské poutě do
Francie pietní akty při příležitosti 104. výročí bojů roty "Nazdar" v bitvě u Arrasu v Neuvile
St. Vaast, na československém vojenském hřbitově La Targette a u kóty Falaise de
Vimy. (Zdroj: ČsOL). Delegace CČSH položila věnce na místa padlých z obou válek, byla
pronesena modlitba, uctěna památka minutou ticha a zazněla státní hymna. Přijetí z
francouzské strany bylo velice vřelé, a hrdinství našich mužů zde je nesmazatelně
zapsáno na pomnících, které jsou s velkou úctou opečovávány a navštěvovány.
Ve dnech 20. – 23. května 2019 se delegace Církve československé husitské
(i Náboženské obce CČSH ve Tmani) účastnila cesty na Ural. Vzpomínkovou pouť do
regionu středního a jižního Uralu, který byl místem jedněch z nejtěžších bojů
československých legií v občanské válce v Rusku v letech 1918-1919, pořádala
Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Hlavním cílem
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vzpomínkové cesty, která se konala u příležitosti 100. výročí odchodu československých
legií z oblasti Uralu, bylo uctění památky padlých čs. legionářů při pietních aktech u
českých válečných hrobů v Jekatěrinburgu, Nižním Tagilu, Kunguru, Čeljabinsku a
Miassech. Záštitu nad pietní poutí do Ruska převzala místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky paní Miluše Horská, která se této pouti rovněž osobně
účastnila. Na všech místech byly položeny věnce, uctěna památka padlých. Promluvila
paní senátorka Miluše Horská, historik Eduard Stehlík či další z delegace, bylo
proneseno duchovní slovo a modlitba, po minutě ticha následovala státní hymna a
častokráte měli i silní muži zalité oči slzami. Pietní pouť byla pro všechny zúčastněné
velice silným zážitkem, ať již to byli potomci legionářů, členové delegace, či televizní
štáb. Velice nás zasáhlo, když o statečnosti našich mužů hovořil na místech těžkých
střetů ruský historik a přál si, aby si z našich lidí brali v Rusku příklad (legionáři nejsou v
Rusku většinou vnímáni pozitivně, hovoří se zde o „běločeších" jako o vrazích, kteří
páchali největší zlo). Poslední den jsme navštívili také Ganinu jámu – místo prvního
pochování carské rodiny a poté Porosenkov log – místo definitivního pochování carské
rodiny, vše s komentářem historika, který hledání pravdy zasvětil velkou část svého
života. Před odletem jsme ve vojenském muzeu ve Vrchní Pyšmě shlédli ruský
dokumentární film „Cizí zem" o generálu Čílovi, jehož hlavní protagonistka, vnučka
generála Číly, Ivana Čílová byla členkou delegace pouti na Ural. Po jednání s Českou
televizí a zakoupení práv bude možné tento snímek v budoucnu shlédnout i v ČR, v
současné době je uváděn v Rusku na festivalech a opravdu budí pozornost. Tyto tři dny
byly bohatě nabité zážitky a cesta celá by zasloužila více prostoru. Poděkování patří
všem, kdo se o připomínání historie i zajišťování těchto poutí zasloužili. Ti, kteří jsou
pohřbeni daleko od domova a svého snu o svobodné zemi se nedočkali, těm jsme
povinováni hlubokou úctou a věrností ke správě Daru vloženého do našich rukou. Pokud
bude zájem, bylo by možné ve Sboru Jiřího z Poděbrad uspořádat přednášku s
promítáním.
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Město Nový Bor ve spolupráci s městem Rumburk a Československou obcí legionářskou
si 29. května 2019 připomnělo 101. výročí Rumburské vzpoury, a to na Lesním hřibově
v Novém Boru, kde je umístěn památník Rumburské vzpoury a zároveň popraviště aktérů
vzpoury. Tohoto pietního aktu se podruhé duchovní službou účastní též kazatelka CČSH
ve Tmani Jana Šmardová Koulová za Československou obec legionářskou i Církev
československou husitskou a jako rodačka z Nového Boru.

Náboženská obec CČSH ve Tmani děkuje Obecnímu úřadu Tmaň a panu starostovi
Ing. Jaromíru Frühlingovi za dotaci na rekonstrukci poslední části střechy, za
podporu koncertů a akcí a věříme, že se tyto stávají nedílnou součástí dění v obci a
přispívají tak ke zkulturnění našeho společného života. Děkujeme panu Ing. Josefu
Pintovi, řediteli Vápenky Čertovy schody za podporu a pomoc při péči o kulturní
dědictví. Děkujeme všem dárcům, kteří svým darem pomohli uskutečnit krásné akce,
všem, kteří pomohli dobrým slovem, skutkem, svou přítomností, všem, kteří svým
otevřeným srdcem pomáhají oživit duchovní hodnoty v naší zemi. Děkujeme
Československé obci legionářské za spolupráci. Děkujeme Pánu Bohu za milost a
laskavé vedení v našem lidském labyrintu.
Jana Šmardová Koulová

•

•

•

•

DC Světlušky
Projekt „POHLEDEM KE HVĚZDÁM". Děti z DC se velice dobře zapojily do projektu
"Pohledem ke hvězdám" o osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Vznikly pěkné práce,
které byly vystaveny 8. května 2019 ve Sboru Jiřího z Poděbrad při tradičním výročí
ukončení II. světové války. Děti se také účastnily koncertu a zapojily se při čestné stráži.
Děkujeme též ZŠ Tmaň a dětem, které se k tomuto projektu svými výtvarnými dílky
přidaly.
NOC KOSTELŮ 2019. I zde děti byly součástí dění. Připravily a vyzdobily sbor. Vytvořily
dárek (obrázek Sboru Jiřího z Poděbrad – interiér) pro zpěvačku Milli Janatkovou, se
kterou si mohly zahrát na hudební nástroje, mohly vymyslet téma písně a popovídat si na
závěr na zahradě o všem co je zajímalo. A bylo opravdu nač se ptát. Děti komunikovaly s
postiženým partnerem Milli Janatkové Jakubem Neubertem, zajímali se též o Terezku
Chvojkovou, která je také na vozíku, vyptávaly se a dostávaly odpovědi. Zde není místo
pro tabu a z otevřených srdečných reakcí bylo všem radostněji.
POMOC BLIŽNÍMU. Světlušky si došly k známému zpěvákovy pro POMOC pro
nemocnou kamarádku. S nápadem přišel Ondřej Ládek - Xindl X vlastně sám. Světlušky
ho žádaly o charitativní koncert, ale to jim bylo rozmluveno, kvůli vysokým nákladům a
nejistému výsledku z dobrovolného vstupného. Po zkušenosti s účastí na Noci kostelů
2019 mu musíme dát za pravdu a děkujeme, že přišel s nápadem darovat nám
svou kytaru, na kterou nahrál své první CD. Lidé asi na pomoc bližnímu neslyší, a tak si
možná raději nějaký fanoušek koupí sběratelský kousek. Sdílením na svém FB podpoří
celou akci a výtěžek by měl být věnován těžce nemocné mamince. Světlušky jen
rozsvítily nápad a předaly světlo dál. Děkujeme Ondřejovi Ládkovi za Boží dar!
Koncert Anety Špačkové. Světlušky mohly svou účastí na koncertu, květinou a velkým
společným obrázkem i s věnováním od Xindla X pro Anetku, alespoň trochu oplatit své
kamarádce její pomoc Světluškám v minulosti. To, co jsme společně prožili na
společných akcích se nedá jen tak smést. Jsme za to rádi a držíme Anetce palce k
dalším úspěchům. Anetko, pro Světlušky jsi velkým vzorem. Má-li člověk něco rád, má si
za tím jít, i když cesta není vždy jednoduchá. A podpora rodiny je startovací můstek. Ty
máš to štěstí a my ti Tvou báječnou rodinu přejeme. My víme, že tam, kde rodina tím
startovacím můstkem být z nějakých důvodů nemůže, jsou důležití kamarádi, přátelé,
kteří pomohou, fandí a přejí jen to nejlepší. Děkujeme za to, co zpěvem rozdáváš,
Anetko!
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DEN DĚTÍ. Milé Světlušky, milé děti, k Vašemu DNI DĚTÍ vám přeji, abyste se cítily
dobře na světě, měly dostatek lásky, vřelosti, objímání, povídání, usmívání a pochopení
a cítily se bezpečně a radostně!
Jana
LETNÍ TÁBOR SVĚTLUŠEK. A abyste si užily léto jak má být, se vším tím dováděním,
novými dobrodružstvími, trochou poučení i poznáváním svých nadání, tak jsme pro vás
připravili II. TÁBOR SVĚTLUŠEK OD 9. ČERVENCE DO 18. ČERVENCE 2019 v krajině
pískovcových skal, přímo pod hradem Sloup – ve Sloupu v Čechách. Kdo chce jet
s námi, je nejvyšší čas se přihlásit na poslední místa!!! Mobil: 602 766 899.
FB: @svetluskytman
Děti z Dětského centra Světlušky děkují OÚ Tmaň za příspěvek pro DC Světluška z
výtěžku Dobročinného plesu a děkují také Pražské diecézi CČSH za příspěvek na projekt
o Milanu Rastislavu Štefánikovi „Pohledem ke hvězdám".

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

•

V červnu 2019 bude otevřeno takto: pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Je tu jaro, v květnu nám zapršelo, všechno roste a Zahradnictví Tmaň nabízí široký
sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů – vřesovištní rostliny, trvalky,
skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné
keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám
rádi poradíme.
V naší nabídce máme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice,
králíky apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
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 červnu 2019 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
1.+2.6.2019
8.+9.6.2019
15.+16.6.2019
22.+23.6.2019
29.+30.6.2019

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Antonín Spal
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, Alba
MUDr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk Komárov
MUDr. Vladimíra Krabcová
Beroun 3, Pod Haldou 54

S p o r t o v n í

Telefon
727 836 818
311 559 813
311 512 119
311 572 389
311 621 973

i n f o r m a c e

Výsledky IV. A třídy – ročník 2018/2019 – jaro 2019
•

Zápasy 12. kola: sobota 23. března 2019 – 12:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B 5:0 (2:0),
branky: 11. Kincl Michael, 26. Hejna Michal (vlastní), 66. Červenka Karel, 80. Červenka
Karel, 85. Kincl Vladimír, žlutá karta: 5. Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 40
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: Tetín B – VČS Tmaň 1:4.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Hora Martin, Fiala Miroslav,
Večeřa Jakub (69. Doskočil František), Fišer Ladislav (75. Foltýn Jan), Rys Josef –
kapitán (84. Svoboda Stanislav), Překlasa David (61. Kincl Vladimír), Kincl Michael,
Červenka Karel; náhradníci: Kincl Vladimír (61. Překlasa David), Foltýn Jan (75. Fišer
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Ladislav), Kroka Patrik, Doskočil František (69. Večeřa Jakub), Fiala Miroslav, Svoboda
Stanislav (84. Rys Josef), Mikovec Martin. Další zápasy 12. kola: Osov – Vižina 2:2,
Zdice B – Chrustenice 7:1, Chodouň – Hýskov 2:5, Zdejcina – Srbsko 2:3, Vysoký Újezd
– Chyňava B 9:2.
Zápasy 13. kola: sobota 30. března 2019 – 12:00 hodin – Tmaň – Chyňava B 6:1 (2:0),
branky: 19. Kincl Vladimír, 44. Kincl Vladimír, 49. Kincl Vladimír, 56. Fišeer Ladislav, 59.
Fiala Miroslav, 80. Kincl Michael (pokutový kop), žlutá karta:18. Radek Haas, rozhodčí
zápasu Veverka Zdeněk, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: Chyňava B –
VČS Tmaň 2:6. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Foltýn Jan
(46. Doskočil František), Fiala Miroslav, Smíšek Martin (81. Svoboda Stanislav), Rys
Josef (kapitán), Fišer Ladislav, Kincl Michael (86. Fiala Miroslav), Kincl Vladimír (62.
Večeřa Jakub), Červenka Karel; náhradníci: Kroka Patrik, Doskočil František (46. Foltýn
Jan), Fiala Miroslav (86. Kincl Michael), Svoboda Stanislav (81. Smíšek Martin), Frühling
Jaromír, Večeřa Jakub (62. Kincl Vladimír). Další zápasy 13. kola: Chrustenice – Osov
1:3, Vižina – Chodouň 2:0, Hýskov – Vysoký Újezd 3:2, Tetín B – Zdejcina 1:0, Srbsko –
Zdice B 2:3.
Zápasy 14. kola: neděle 7. dubna 2019 – 13:30 hodin: Zdejcina – VČS Tmaň 0:0 (0:0),
rozhodčí zápasu: Závora Vlastimil, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS
Tmaň – Zdejcina 6:0. Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Večeřa Jakub, Haas Radek,
Hora Martin, Sulík Jakub, Kincl Michael, Rys Josef (kapitán), Doskočil František, Smíšek
Martin, Kincl Vladimír, Červenka Karel; náhradníci: Svoboda Stanislav, Frühling Jaromír,
Fiala Miroslav, Šlégr David, Foltýn Jan. Další zápasy 14. kola: Osov – Srbsko 2:2, Zdice
B – Tetín B 4:1, Chodouň – Chrustenice 5:2, Chyňava B – Hýskov 2:5, Vysoký Újezd –
Vižina 3:0.
Zápasy 15. kola: sobota 13. dubna 2019 – 13:30 hodin – Tmaň – Zdice B 3:1 (1:0),
branky: 40. Fišer Ladislav (penalta), 53. Kincl Michael, 87. Červenka Karel, žlutá karta:
83. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu: Vodička Ladislav, 60 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2018: Zdice B – VČS Tmaň 1:3. Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Fiala
Miroslav, Haas Radek, Hora Martin, Sulík Jakub, Kincl Michael (89. Svoboda Stanislav),
Rys Josef (kapitán), Doskočil František (75. Smíšek Martin), Fišer Ladislav, Kincl
Vladimír (88. Večeřa Jakub), Červenka Karel; náhradníci: Večeřa Jakub (88. Kincl
Vladimír), Smíšek Martin (75. Doskočil František), Šlégr David, Svoboda Stanislav (89.
Kincl Michael), Fiala Miroslav. Další zápasy 15. kola: Chrustenice – Vysoký Újezd 0:4,
Vižina – Hýskov 2:4, Tetín B – Osov 2:1, Srbsko – Chodouň 6:1, Zdejcina – Chyňava B
1:1.
Zápasy 16. kola: sobota 20. dubna 2019 – 14:00 hodin – Osov – Tmaň 3:6 (2_2),
branky: 10. Překlasa David, 31. Fišer Ladislav, 55. Červenka Karel, 70. Fišer Ladislav,
74. Smíšek Martin, 84. Smíšek Martin, žluté karty: 62. Haas Radek, 66. Fiala Miroslav,
89. Smíšek Martin, 89. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Špicl Jan, 100 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Osov 7:1. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala
Miroslav, Haas Radek, Doskočil František, Sulík Jakub, Smíšek Martin, Kincl Michael
(kapitán), Fišer Ladislav (84. Frühling Jaromír), Překlasa David (60. Hora Marin), Kincl
Vladimír (86. Svoboda Stanislav), Červenka Karel; náhradníci: Rys Josef, Hora Martin
(60. Překlasa David), Svoboda Stanislav (86. Kincl Vladimír), Frühling Jaromír (84. Fišer
Ladislav). Další zápasy 16. kola: Zdice B – Zdejcina 4:0, Hýskov – Chrustenice 0:0,
Chodouň – Tetín B 3:3, Vysoký Újezd – Srbsko 3:2, Chyňava B – Vižina 4:1.
Zápasy 17. kola: sobota 27. dubna 2019 – 14:00 hodin – Tmaň – Chodouň 4:1 (3:1),
branky: 32. Kincl Vladimír, 40. Kincl Vladimír, 44. Červenka Karel, 50. Kincl Vladimír,
rozhodčí zápasu Chvátal Vladimír, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018:
Chodouň – VČS Tmaň 2:2. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Večeřa Jakub, Haas
Radek, Fiala Miroslav, Sulík Jakub, Smíšek Martin (88. Fiala Miroslav), Doskočil
František (83. Rys Josef), Fišer Ladislav, Překlasa David (75. Foltýn Jan), Kincl Vladimír,
Červenka Karel; náhradníci: Rys Josef (83. Doskočil František), Svoboda Stanislav, Kincl
Michal, Foltýn Jan (75. Překlasa David), Fiala Miroslav (88. Smíšek Martin). Další zápasy
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17. kola: Zdice B – Chyňava B 6:1, Chrustenice Vižina 6:2, Tetín B – Vysoký Újezd 1:3,
Srbsko – Hýskov 0:5, Zdejcina – Osov 3:1.
Zápasy 18. kola: neděle 5. května 2019 – 14:00 hodin – Vysoký Újezd – VČS Tmaň 3:0
(1:0), rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 35 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018:
VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:1. Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Večeřa Jakub,
Haas Radek, Hora Martin (75. Frühling Jaromír), Sulík Jakub, Smíšek Martin, Doskočil
František, Kincl Michael, Rys Josef (kapitán), Kincl Vladimír, Červenka Karel (70. Šlégr
David); náhradníci: Foltýn Jan, Fiala Miroslav, Šlégr David (70. Červenka Karel),
Svoboda Stanislav, Frühling Jaromír (75. Hora Martin). Další zápasy 18. kola: Vižina –
Srbsko 3:6, Hýskov – Tetín B 8:2, Osov – Zdice B 0:6, Chodouň – Zdejcina 3:0, Chyňava
B – Chrustenice 10:0.
Zápasy 19. kola: sobota 11. května 2019 – 14:00 hodin – Tmaň – Hýskov 0:2 (0:1),
rozhodčí zápasu Špivák Radek, žlutá karta: 38. Fiala Miroslav, 60 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2018: Hýskov – VČS Tmaň 4:1. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David,
Večeřa Jakub, Haas Radek (53. Červenka Karel), Hora Martin, Sulík Jakub, Foltýn Jan,
Doskočil František, Fišer Ladislav, Rys Josef (kapitán) (47. Kincl Michael), Fiala Miroslav,
Choc Ondřej; náhradníci: Smíšek Martin, Fiala Miroslav, Svoboda Stanislav, Frühling
Jaromír, Kincl Michael (47. Rys Josef), Kincl Vladimír, Červenka Karel (53. Haas Radek).
Další zápasy 19. kola: Osov – Chyňava B 0:2, Zdice B – Chodouň 6:3, Tetín B – Vižina
1:0, Srbsko – Chrustenice 6:0, Zdejcina – Vysoký Újezd 4:0.
Zápasy 20. kola: sobota 18. května 2019 – 14:00 hodin – Vižina – Tmaň 2:8 (1:4),
branky: 1. Doskočil František, 11. Kincl Vladimír, 25. Červenka Karel, 33. Červenka
Karel, 48. Kincl Vladimír, 54. Sulík Jakub, 70. Kincl Vladimír, 72. Rys Josef, rozhodčí
zápasu Bican Josef, žlutá karta: 37. Kincl Vladimír, 78. Kincl Michael, 80. Fiala Miroslav,
30 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Vižina 4:1. Sestava VČS
Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Foltýn Jan (71. Rys Josef), Sulík
Jakub, Smíšek Martin, Kincl Michael (kapitán), Doskočil František, Choc Ondřej,
Červenka Karel, Kincl Vladimír; náhradníci: Frühling Jaromír, Rys Josef (71. Foltýn Jan),
Svoboda Stanislav, Šlégr David. Další zápasy 20. kola: Chrustenice – Tetín B 2:4,
Hýskov – Zdejcina 4:0, Chodouň – Osov 7:1, Vysoký Újezd – Zdice B 1:2, Chyňava B –
Srbsko 6:2.
Zápasy 21. kola: sobota 25. května 2019 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chrustenice
6:2 (2:2), branky: 13. Kincl Vladimír, 20. Fišer Ladislav (pokutový kop), 56. Haas Radek,
65. Kincl Vladimír, 67. Kincl Vladimír, 89. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Špicl Jan, 50
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: Chrustenice – VČS Tmaň 6:8. Sestava VČS
Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Haas Radek, Foltýn Jan (46. Překlasa David), Kincl
Vladimír, Fišer Ladislav, Rys Josef (kapitán) (75. Večeřa Jakub), Doskočil František,
Choc Ondřej, Červenka Karel, Smíšek Martin; náhradníci: Frühling Jaromír, Překlasa
David (46. Foltýn Jan), Večeřa Jakub (75. Rys Josef), Fiala Miroslav.
Další zápasy 21. kola: Osov – Vysoký Újezd 0:1, Zdice B – Hýskov 3:2, Chodouň –
Chyňava B 2:1, Tetín B – Srbsko 2:4, Zdejcina – Vižina 8:0.
Zápasy 22. kola: neděle 2. června 2019 – 14:00 hodin – Srbsko – Tmaň. Zápas na
podzim 2018: VČS Tmaň – Srbsko 5:2. Zápasy 22. kola: Chrustenice – Zdejcina, Vižina –
Zdice B, Hýskov – Osov, Vysoký Újezd – Chodouň, Chyňava B – Tetín B.
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