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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…

Číslo 12/2019 (357)

Vážení spoluobčané,
máme zde poslední měsíc v roce…
Ještě o den dříve než začal, jsme se již po osmé v řadě sešli u slavnostního rozsvěcení
našeho vánočního stromku a společně zapálili první svíci na adventním věnci. Všichni přítomní
pak mohli po právu zatleskat vydařenému vystoupení dětí z naší školy i ostatním malým i
velkým hudebníkům, kteří dávají tomuto večeru tu pravou předvánoční atmosféru.
Velký dík patří nejen jim, ale i těm, kteří se na jejich vystoupení podíleli, ať již po stránce
pedagogické či jen jako organizátoři této akce. Po jejich vystoupení se většina přítomných dětí
i dospělých přesunula do přístavby našeho kulturního domu, vybrat si něco z nepřeberného
množství povedených výrobků z tradičního dobročinného jarmarku. Svým nákupem tak každý
z nich přispěl do pokladničky, která bude v příštím roce využita na pořádání různých akcí pro
naše nejmenší. I těm, kteří se na organizaci toho jarmarku podíleli, patří velký dík. Bez jejich
iniciativy a bez výtvorů dětí i dospělých by tato akce nemohla nikdy proběhnout.
Dvanáctý měsíc roku bývá v posledních letech měsícem plným shonu, chaosu i stresu.
S těmito negativními jevy moderní doby se setkáváme na každém kroku a mnohým z nás to
ten předvánoční čas komplikuje a kazí. Ale pevně věřím, že mezi vámi stále ještě převažují ti,
kteří si z těchto jevů nedělají žádnou hlavu a kteří si dokáží předvánoční období užít tím
správným způsobem, po boku svých nejbližších.
Za sebe vám všem přeji, aby ten předvánoční čas byl co nejklidnější, aby jste si co
nejvíce užili vánoční svátky a aby vás tato pohoda a klid provázely i po celý rok 2020.

Jaromír Frühling
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Z HISTORIE OBCE
Osvětový věstník Podbrdska
V roce 1923 začal být v Berouně vydáván Osvětový věstník Podbrdska – list
pro kulturní práci a výchovu lidí – věstník okresních osvětových sborů a místních
osvětových komisí okresu Berounského a hořovického řízený redakčním sborem
v čele s Josefem Pochem1.
V úvodním redakčním slovu profesora Leoše Muchy čteme následující slova:
„Za divoké vřavy politických zápasů, které brzy po převratu rozbořily hladinu
našeho veřejného života, nebylo v národě místa ani času pro drobnou, klidnou práci
osvětovou. Lid, opojený a rozvášněný agitačními hesly, neměl a nemohl ani mít dosti
smyslu pro otázky svého vzdělání a své výchovy. Je faktem velmi příznačným, že
v prvních dobách naší samostatnosti nebylo mezi námi dosti pochopení pro práci,
která před sto lety burcovala národ ze staleté mdloby k novému životu a která
v několika desetiletích vychovala národ pro ony velké ideály kulturní hospodářské a
politické samostatnosti, z nichž vyrostl náš mladý stát. …
… Zakládajíce pro Podbrdsko nový list, který předkládáme dnes naší veřejnosti,
hlásíme se ke práci na tomto poli. Organizovat kulturní práci na Podbrdsku, vychovávat
osvětové pracovníky a všechny lidovýchovné snahy soustřeďovat, spojovat a jednotně
vést k společnému, předem vytčenému cíli – toť hlavní úkol náš! …“
Bylo to období, ve kterém byla věnována pozornost především vzniku a podpoře
veřejných knihoven, osvětové přednáškové činnosti, ochotnickému divadlu a psaní
obecních kronik.
Věstník si kladl za úkol zachycovat v každém čísle věrný obraz kulturního života
všech obcí na Podbrdsku. Ve stručném přehledu abecedně řazených obcí celého
okresu byl podáván přehled uskutečněných přednášek, divadelních představení,
akademií, besídek nebo jakýchkoliv jiných podniků, které přímo nebo nepřímo
přispívaly ke kulturnímu povznesení obce.
Pro tyto účely byly naše dvě obce charakterizovány následovně:
• Lounín – 191 obyvatel, pracuje zde místní osvětová komise, je zde obecní
knihovna, která měla k 31. prosinci 1922 78 svazků.
• Tmaň – 608 obyvatel, obecná smíšená čtyřtřídka, pracuje zde místní
osvětová komise.
Veřejné knihovny
Přípisem č.j. 109933 ze dne 27. 10. 1922 pověřilo ministerstvo školství a
národní osvěty v Praze, Okresní osvětový sbor v Berouně úkolem, aby po dohodě
s okrskovými dozorci knihovnickými podal ministerstvu návrh na udělení státních
podpor až 8 obcím (knihovním radám) berounského okresu. při výběru obcí žádalo
ministerstvo, aby se přihlíželo k těm obcím školním, v nichž dosud není vůbec veřejné
knihovny a k těm obcím školním, které sice knihovnu zřídily podle citovaného zákona,
ale kde počet svazků v ní nedosahuje ani 10 % počtu obyvatelstva v obci. Okresní
Josef Poch (1898-1964) – působil na Podbrdsku jako knihovník, významný organizátor kulturního a
společenského života, zastával mnoho funkcí v různých spolcích a organizacích, přednášel, psal do
regionálních novin a časopisů.
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osvětový sbor v Berouně po bedlivém uvážení a prostudování statistiky knihoven
celého okresu navrhl ministerstvu tyto obce – Koněprusy, Mezouň, Srbsko, Tmaň,
Počaply, Tetín, Vráž a Vysoký Újezd. Ministerstvo školství a národní osvěty přihlížejíc
k tomuto návrhu udělilo subvenci do Tmaně ve výši 700 Kč s podmínkou, že obec
uzavře s místní spolkovou knihovnou smlouvu podle připojeného spisu č. 33
prováděcích nařízení. Obce dostávaly subvenci ve formě vázaných knih.
Dne 16. března 1923 měla prvou a ustavující schůzi knihovní rada ve Tmani.
Předsedou se stal Antonín Koula, jednatelem Antonín Černý, pokladníkem Cyril
Duchoň a knihovníkem Josef Kadlec, učitel. Knihovní rada po svém ustavení vykonala
ihned počáteční práce, nutné při založení a uspořádání obecní knihovny, neboť místní
spolky (Dělnický a Hospodářský).
Darovaly knihovně své knihovny spolkové, takže obecní knihovna bez
subvence státní čítala 115 svazků vázaných a 38 svazků nevázaných knih.
Hospodářský spolek daroval i skříň.
Přehled obecních knihoven na Berounsku v roce 1923 – zpracoval Josef Poch, okresní
knihovní referent:
Počet

Obec

Lounín
Tmaň

obyvatel

svazků

čtenářů

výpůjček

191
608

97
238

28
56

212
352

Příjmy

Z toho
od obce

Vydání

325,40
1100,-

200,1100,-

298,60
1044,90

Údaje z kulturního života na Podbrdsku související s Tmaní a Lounínem
Leden 1923 – Tmaň:
• Přednášky: Dne 14. ledna – učitel František Lettl: Nás poměr k Němcům, I. část,
návštěva 91 osob, a dne 21. ledna – učitel František Lettl: Náš poměr k Němcům,
II. část, návštěva 70 osob.
• Divadelní představení: 6. a 7. ledna sehrál Sbor dobrovolných hasičů představení
hry Josefa Skružného: Románek na horách.
Únor 1923 – Tmaň a Lounín:
Přednášky – připravila místní osvětová komise:
• 4. února – učitel František Zajíček: Národ, právo, stát – účast 62 osoby.
• 18. února – ředitel Oldřich Votruba: Stát a církev, I. část, účast 92 osoby.
• 25. února – ředitel Oldřich Votruba: Stát a církev, II. část, účast 92 osoby.
Březen 1923 – Tmaň a Lounín:
• Dne 18. března uspořádala místní osvětová komise přednášku ředitele Oldřicha
Votruby: Z kapitol hvězdářských za účasti 93 osob.
• Byla sehrána dvě divadelní představení: Sbor dobrovolných hasičů sehrál dne 11.
března hru Sirotek Loovodský a dne 25. března učitelský sbor uspořádal dětské
divadelní představení Pro tatíčka presidenta.
Duben 1923 – Tmaň a Lounín:
Uskutečnily se dvě přednášky: 15. dubna hovořil Ing. C. Václav Jelínek o výživě za
účasti 64 osob, a 22. dubna přednášel odborný učitel Š. Konopík na téma Ženská
otázka a význam ženy v národě za účasti 65 osob.
Květen 1923 – Tmaň a Lounín:
Ve dnech 30. dubna a 1. května soubor Federace dělnických tělocvičných jednot
představil hru A. H. Řehoře Jménem Jeho Veličenstva.
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Listopad 1923 – Tmaň:
Dne 11. listopadu uspořádala místní osvětová komise přednášku Š. Konopíka na téma
Kulturní a lidovýchovné úkoly obce za účasti 72 osob.
Pamětní kniha
Do tohoto období spadá také vznik pamětní knihy ve Tmani. Pamětní kniha – dnes
říkáme kronika obce – je letopiseckým dílem zachycujícím zprávy o důležitých
událostech v obci. Po vzniku Československé republiky zákon č. 80/1920 Sb. z. a n.,
o pamětních knihách obecních, ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím
založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku, k čemuž každá obec musela zřídit
komisi a ustanovit kronikáře. Na zákon navázala prováděcí vládní nařízení, 211/1921
Sb. n. a z. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 25. listopadu 1922 byl
ustanoven František Zajíček, učitel ve Tmani, prvním kronikářem zdejší obce.
Samotná první Pamětní kniha Tmaně byla založena dne 17. prosince 1922 – tedy
pouhé dva týdny před tím, než se začal odvíjet běh událostí roku 1923, jemuž je
věnován tento příspěvek a z toho logicky vyplývá, že i záznamy v kronice začaly
vznikat v tomto roce. To je ovšem už jiné téma.
Takový byl rok 1923 ve Tmani a na Louníně podle údajů uvedených v Osvětovém
věstníku Podbrdska.
autor Jaroslav Horáček

ZAJÍMAVOST O OBCI
Vývoj počtu obyvatel v obci Tmaň

5

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 5. DÍL
TMAŇSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO

Za počátek ochotnického divadla ve Tmani lze považovat rok 1909, kdy byl při Sboru
dobrovolných hasičů založen divadelní soubor. V hostinci U Boušků pak bylo
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23.12.1912 odehráno členy hasičského sboru a tmaňské osvětové komise první
divadelní představení Paní revírníková a její Tóny.
V roce 1926 byl založen druhý divadelní soubor – Dělnický spolek Jiskra.
První soubor hrál v hostinci U Boušků (dnešní Dlážděná 20, soubor Jiskra v hostincích
Na Sokolce (dnešní Přemysla Krbce 77) a U Püschlů (později U Steklých) (Dlážděná
18). Oba spolky hrávaly svá představení za hojné účasti diváků také v přírodě – v lese
Habří poblíž Křižatek.
Určitou raritou v činnosti navzájem poněkud nevraživých souborů byla velikonoční
neděle 31. 3. 1929, kdy bylo v obou hostincích vzdálených od sebe necelých 35 m
sehráno stejné představení – ruská hra Raisino utrpení.
Nicméně – jak praví tmaňská kronika – dopadla obě představení dobře, obě byla
četně navštívena, takže splnila úkol a neprodělalo se.
Jedním z posledních, ne-li úplně posledním představením, byl Moliérův Chudák
manžel, hraný kolem roku 1960 v hostinci U Boušků - tehdy už v znárodněném hostinci
Jednoty.
Na prvních dvou snímcích můžeme vidět herecké obsazení her Zelené království a
Děvče od Čerchova, hraných v roce 1933 v přírodním prostředí v Habří, třetí snímek je
z Moliérova Chudáka manžela.
Na všech snímcích je možno vidět častého režiséra a herce tmaňských představení
Josefa Selmbachera ze Suchomast, na prvních dvou zejména Helenu a Bohumila
Douskovy, Josefa Kliku, Františka Zacha a další.

V dolní řadě zleva: Karel Pechar, Josef Semlbacher, Anna Nachtmanová - Čermáková,
Helena Dousková, Karel a Jarka Přibylovi
autor František Procházka
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Z DĚNÍ V OBCI…

Zveme všechny děti a jejich rodiče v neděli 8. 12. 2019
od 15 hodin do Kulturního domu ve Tmani
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PLESOVÁ SEZÓNA 2020
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole
najdete na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a
www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových
stránek v roce 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Mateřská škola
V posledních týdnech si děti ve školce užily
spoustu zábavy. Říjen jsme zakončili dlabáním dýní a
krásně jsme si vyzdobili školku. Na děti čekal také
slíbený Strašidelný karneval. Paní učitelky připravily
pro děti spoustu zajímavých úkolů a písniček.
Nejkrásnějším zážitkem pro děti ale jistě byl
výlet do známé Čechovy stodoly. Překrásnou vánoční
expozicí nás provedl andílek, který dětem povyprávěl
o vánočních svátcích. Děti poté navštívily nebe i peklo
s čertem. Některé odvážné děti se zkusily zvážit na
čertovské váze, která odhalí, jak moc člověk přes rok
hřešil. Naštěstí se ve školce najdou jen slušné děti,
které zlobí jen maličko, a tak si čert žádné z dětí u sebe
nenechal. Na závěr prohlídky byla pro děti připravena
tvořivá dílnička, kde si děti vyrobily vlastní dekoraci.
Celý výklad a prohlídka byla vedena hravou formou a
děti si výlet opravdu velmi užily.
Jelikož se nám pomalu blíží konec roku a s ním
nejkrásnější svátky, blíží se i naše vánoční besídka. Již
tradiční, velmi oblíbená, akce, při které nás děti potěší
svými tanečky a zpěvem. Paní učitelky s dětmi pečlivě
trénují a všichni už se velmi těší, až budou moci
ukázat, co si pro své blízké letos nacvičili. Pro
návštěvníky bude opět připraven vánoční jarmark.
Velmi doufáme, že si akci všichni společně užijeme a
nejedno oko zůstane suché.
autor Veronika Bejlková
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v prosinci 2019
v obvyklém termínu konat nebude.

Pozvánka na Vánoce 2019 do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína,
Havlíčkova Mlýna a Slavík k návštěvě římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani
o letošních Vánocích.
Na Štědrý den – v úterý dne 24. prosince 2019 bude kostel sv. Jiří otevřen
dopoledne od 10:00 do 11:30 hodin. Návštěvníci budou moci spatřit a obdivovat
velký keramický betlém a nebude chybět slavnostní vánoční výzdoba. Bude možno
zazpívat si společně v prostředí tmaňského chrámu koledu a na konec si odnést
domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo.
Budete se moci seznámit s tradicí dělení se u Štědrovečerní večeře oplatkem.
Oplatek je tenký bílý plátek – nekvašený chléb pečený z bílé mouky a vody bez
dodání kvasnic, kterým se vzájemně dělí křesťané shromáždění kolem
Štědrovečerního stolu na začátku večeře. Je symbolem smíření a odpuštění,
znakem přátelství a lásky. Dělením se jím na začátku Štědrovečerní večeře
vyjadřujeme ochotu a vůli být spolu. Tradice lámání se oplatkem má své kořeny
v prvních stoletích křesťanství, i když tehdy ještě to nebylo spojeno s vánočním
obdobím. V dnešní době si bez tohoto zvyku nelze představit začátek Štědrovečerní
večeře v rodinách v Polsku, na Slovensku, v Itálii, na Litvě, v Bělorusku a na
Ukrajině. V České republice je tento zvyk rozšířen v některých částech Moravy.
Přijďte zažít atmosféru opravdových Vánoc do kostela 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.
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Církev československá husitská
České vánoce 1919 - 2019
V tomto roce si připomínáme 100. výročí, kdy se v některých kostelích konaly
celé bohoslužby v českém jazyce podle „Českého misálu“ o jehož vznik se velmi
zasloužil první patriarcha Církve československé Dr. Karel Farský (později byl název
církve doplněn na Církev československá husitská). Přední stranu misálu zdobila
kresba českého malíře Mikoláše Alše. Do této doby mohlo být v českém jazyce
kázáno, ale většina bohoslužby byla v jazyce latinském. I rok po vzniku
Československé republiky.
Po dlouhé době se tedy podařilo to, co zastával Mistr Jan Hus, o co se snažili
již jeho předchůdci ze Soluně Konstantin (Cyril) a Metoděj a další, aby totiž Slovo Boží
bylo obyčejnému člověku srozumitelně předáno jazykem jemu vlastním, kterým je
možné vyjádřit a přiblížit radostnou zvěst v těch nejjemnějších nuancích a dostat se
tak přímo k srdcím člověka.
A tak po prvních „Českých vánocích“ vznikla hned 8. ledna 1920 Církev
československá. Srozumitelná, demokratická, pokroková. Přejeme si k dalšímu
nakročení do nové stovky, aby i přes velkou sekularizaci české společnosti naše církev
stále oslovovala, šla s dobou, ale především tak, aby navzdory současným trendům
společnosti vedoucím k přílišnému lpění na matérii a povrchnosti v jiných rovinách,
udávala směr ke vzdělanosti, kulturnosti a slušnosti vlastním příkladem v Duchu
Kristově, dodávala lidem potřebnou oporu ve víře a naději, poskytovala útočiště
potřebným, tak jak nás učí svým příkladem Syn Boží, Král králů i služebník
nejpokornější. Ten jenž je Světlo ze Světla a jehož příchod v adventním čase plni
rozechvění vyhlížíme.
Dotkni se, prosím, našich srdcí, Dítě nebeské a již nás nikdy neopouštěj, neboť
kde jsi Ty je Pokoj, Láska a Naděje.
Církev československá husitská ve Tmani srdečně všechny zve na České vánoce do
Sboru Jiřího z Poděbrad:
1. adventní neděle:

1. prosince 2019 BOHOSLUŽBA od 16:00 hodin

2. adventní neděle:

8. prosince 2019 BOHOSLUŽBA od 10:30 hodin

3. adventní neděle:

15. prosince 2019 koncert Zdického sboru od 17:00 hodin

4. adventní neděle:

22. prosince 2019 BOHOSLUŽBA od 16:00 hodin

24. prosince 2019 ve 14 hodin tradiční SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ při společném
zpívání koled
24. prosince 2019 ve 24:00 PŮLNOČNÍ
1. ledna 2020 v 15:00 BOHOSLUŽBA Nový rok
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Dětské centrum Světlušky
Listopad byl ve Světluškách plný zajímavých aktivit. Děti hrály stínové divadlo,
pomáhaly s vylepšováním prostor DC po renovaci podlah.
Můžeme tedy využívat i druhou místnost klubovny, kde byla dřevěná podlaha
ve velmi špatném stavu. Děkujeme Vápence Čertovy schody a.s. za dar, který nám
pomohl nejen při spoluúčasti na rekonstrukci poslední fáze střechy Sboru (zde opět
třeba vyzdvihnout spoluúčast Obce Tmaň a Pražské diecéze CČSH - děkujeme), ale i
tímto způsobem zabezpečit ozdravná opatření v prostoru využívaném pro práci s
dětmi.
A že se volnočasové aktivity daří,
svědčí nejen spokojenost dětí, ale i jejich
práce a krásné výtvory, které v DC se
zaujetím vytvářejí. V listopadu pracovaly
děti s papírem, se dřevem i keramikou.
Nacvičovaly vystoupení, připravovaly
občerstvení.
A na co se můžeme těšit v
prosinci?
Především
se
těšíme
na
rozsvěcení vánočního stromku ve Tmani, v první adventní víkend pořádané Obcí Tmaň
a ZŠ a MŠ Tmaň, kde již tradičně převezmeme se Světluškami symbolické světýlko,
které povezeme letos až následující týden do sousední obce Všeradice, abychom tam
společně zahájili advent také naším vystoupením.
Držíme tedy palce našim „páťákům“, mezi kterými jsou i naše Světlušky, ale též
všem dětem a učitelskému sboru, aby se jim tradiční krásné vystoupení vydařilo, jak
si přejí, aby nám všem počasí přálo a nálada byla v pravdě vánoční.
Akce Dětského centra Světlušky a akce, kterých se účastníme:
5. prosince 2019 od 17:00 hodin
ZPÍVÁNÍ S ANDĚLEM PRO MIKULÁŠE ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
7. prosince 2019 odpoledne
VYSTOUPENÍ SVĚTLUŠEK ve Všeradicích
14. prosince 2019 od 10:00 hodin
VYSTOUPENÍ ANETY ŠPAČKOVÉ A SVĚTLUŠEK v Berouně na Husově náměstí
24. prosince 2019 od 14:00 hodin
tradiční SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Přejeme KRÁSNÝ PROSINEC - POSLEDNÍ MĚSÍC TOHOTO ROKU
Měsíc, který pojďme prožít v kruhu přátel, při povídání s dětmi, v lásce, v radosti a v
hojnosti prožívání, naslouchání a pochopení jeden druhého.
autor Jana Šmardová
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Podzimní část soutěže je za námi…
První polovina soutěže skončila pro náš tým výsledkem, který bychom
v historických análech tmaňského fotbalu možná hledali marně. Stoprocentní bodová
úspěšnost neboli jedenáct vítězství v jedenácti mistrovských utkáních, jsou však
zároveň velkou výzvou pro jarní odvety. Ne všechny zápasy se vyvíjeli od svého
samého začátku pozitivně, čehož důkazem je fakt, že v pěti utkáních jsme ještě o
poločase nevedli a ve čtyřech případech jsme dokonce museli otáčet nepříznivý stav
a vedení soupeřů. Ač se může podzimní tabulka zdát jednoznačná, ta těžší polovina
soutěže v boji o postup do vyšší třídy nás teprve čeká, protože všechny naše venkovní
utkání nás na jaře čekají na půdě týmů z horní části tabulky (žlutě označené týmy
v tabulce na str.15) a především přímé souboje ve Zdicích a ve Vysokém Újezdě o
našich ambicích napoví více.

Našich mimořádných výsledků si všimli i za hranicemi naší obce a například
Pražský deník nás na základě našich výsledků zařadil v tomto týdnu mezi TOP 20
týmu ČR za podzimní sezónu 2019.
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Níže uvádíme některá statistická data z podzimní sezóny a budeme se těšit na vaši
podporu v jarních bojích o postup.

Konečná tabulka podzimní části soutěže
1. TJ VČS TMAŇ

11

0

0

56 : 13

33

výsledky

2. Zdice B

10

0

1

59 : 12

30

2:1

3. Vysoký Újezd

9

0

2

43 : 14

27

4:1

4. Osov

5

1

5

30 : 18

16

5:2

5. Svatá

5

1

5

24 : 19

16

3:0

6. Zdejcina

5

0

6

12 : 29

15

3:0

7. Chodouň

4

2

5

28 : 34

14

5:2

8. Chyňava B

4

1

6

22 : 36

13

7:2

9. Srbsko

3

0

8

24 : 50

9

11 : 0

10. Vižina

3

0

8

21 : 49

9

5:2

11. Chrustenice

2

1

8

21 : 30

7

6:2

12. Tetín B

2

0

9

17 : 53

6

5:1

Počet startů v utkáních:

Nejvíce odehraných minut:
Radek Šedivý
Josef Rys
Vladimír Kincl
Radek Haas
Karel Červenka

945
860
855
846
818

Radek Šedivý
Josef Rys
Vladimír Kincl
Radek Haas
Karel Červenka
David Překlasa
Martin Smíšek
Jakub Sulík
Tomáš Hebeda
David Šlégr
Miroslav Fiala
Ladislav Fišer
Jan Foltýn
Michael Kincl
Lukáš Hrubý
František Doskočil
Jakub Večeřa
Ondřej Choc
Martin Hora
Miroslav Fiala st.
Jan Zikmund
Ondřej Svoboda
Jaromír Frühling
Stanislav Svoboda

Brankáři:
David Překlasa 540 min / 8 gólů
David Šlégr
405 min / 5 gólů
Střelci branek:
Vladimír Kincl
Karel Červenka
Radek Šedivý
Martin Smíšek
Ladislav Fišer
Josef Rys
Radek Haas
Jakub Sulík
Tomáš Hebeda

18
15
8
7
3
1
1
1
1
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11
11
11
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
2
1
1
1
0

Žákovská kopaná
Naplno se nám rozběhl fotbalový kroužek našich nejmenších, který by měl být
základem k tomu, abychom v příští sezóně mohli přihlásit do oficiálních soutěží i
mládežnický tým. Největší zásluhy na tomto pokroku mají pan Vladimír Kincl a
manželé Novákovi, kteří se společně dětí ujali a snaží se naše nejmenší naučit
základům sportu, který kdysi na ulicích jako dítě hrával každý z nás. Novou motivací
by pro děti měly být i nové dresy, ve kterých by se již v rámci předzápasu mohly
představit před některým z jarních zápasů našeho A týmu.

autor Jaromír Frühling
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INFO OBCE
UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PSŮ

Připomínáme a upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 vstupuje na
základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat
psy na území České republiky mikročipem.
Povinné očkování psa proti vzteklině tak bude platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Označení psů mikročipem
provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120 až 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až dvaceti tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je
Státní veterinární správa.
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Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v prosinci 2019 a 1. ledna 2020 zajišťovány
na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
1-12.2019
7.+8.12.2019
14.+15.12.2019
21.+22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.+28.12.2019
29.+30.12.2019
31.12.2019
1.1.2020

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUD. František Hentsch
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Josef Holman
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jitka Karmazínová
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jakub Chrašťanský
Beroun, Holandská 123
MUDr. Zdeněk Karel
Beroun, Medicentrum
MUDr. Zdeněk Kaiser
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Dimitry Zaytsev
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Vladimíra Krabcová
Beroun, Pod Haldou 64
MUDr. Anna Kovaříková
Beroun, Medicentrum

Telefon
728 349 403
608 020 878
311 516 660
311 516 660
728 961 496
311 746 414
311 559 812
727 836 818
728 349 403
311 516 660
311 621 973
311 746 418

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 16:00 hodin do pátku
20. prosince 2019, v ostatní dny bude zavřeno – toto omezení se nevztahuje na prodej
vánočních stromků. Od 21. do 31. prosince 2019 bude zavřeno.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce, truhlíky,
květináče, mísy, vánoční dekorace, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
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 .
Blíží se ke svému závěru další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se pečlivě
připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim zákazníkům některé
novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a na výše uvedených našich
webových stránkách.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků – jedle, smrk a borovice –
na Sovíně (za rybníkem směr Chodouň)
bude probíhat
jako každý rok denně od čtvrtka 5. prosince 2019 do pondělí 23. prosince 2019 v
době od 8:30 do 16:00 hodin.
Stromeček si můžete uříznout sami pilkou přímo na naší plantáži nebo zakoupit již
uříznutý stromek. Zabalení a frézování do stojánku zdarma.
Prodej vánočního zboží – české skleněné ručně kreslené ozdoby, keramická dekorace,
andílci, svíčky, svícny, stojánky, františky, jmelí atd.
Během nákupu můžete ochutnat svařák a teplou medovinu.
O adventních víkendech podáváme teplou polévku, halušky se zelím, guláš nebo si
můžete upéct vuřty na ohníčku.
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví Tmaň
v roce 2019 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2020!
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Vzpomínky na loňskou zimu…
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