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Úspěšný rockový koncert ve Tmani
V sobotu odpoledne již při turnaji starých gard začaly přípravy na rockový koncert a to tím, že
přijel zvukař s aparaturou a podiem. Za pár hodin již před brankou u kabin vyrostlo podium
pro kapelu a kolem 19 hodiny se čekalo na příjezd účinkujících a příchod diváků. Čekání
bohužel doprovázel déšť, který doprovázel první kapelu Beat Sisters až těsně do začátku.
Takže za nepřízně počasí se připravovali účinkující a jejich nástroje. Vše se schylovalo k
začátku a i diváci pomaloučku v malých skupinkách docházeli na plochu před podium.
Nakonec jich přišlo něco kolem 200. Vše tedy chvilku po 20 hodině bylo připraveno a mladí
rockeři v 5 členném obsazení Beat Sisters (3 děvčata a dva kluci) začali hrát. Jejich písničky
známých skupin potěšili všechny diváky a někteří si i zatančili. Mladí rockeři v čele s našimi
rodačkami sestrami Štěpničkovými si zasloužili za své vystoupení zasloužený potlesk a
přízeň obecenstva. Po skončení asi hodinového vystoupení rozdávali rokáčci úsměvy a své
fotky s podpisy. Kdo ví, zda to jednou bude vzácná památka, pro slavnou to novou
rockovou skupinu?
Pak na podium začaly přípravy na hlavní hřeb večera legendu punku MOPEDY 56 s
kapelníkem Vojtou Hubingerem. Po chvilce příprav a ladění chvíli po 20 hodině to vypuklo
Mopedi 56 ovládli Tmaňské hřiště. Kapelník Vojta se svou kapelou pomaloučku rozjel svou
jízdu a diváci se postupně dostávali do varu. Hráli a hráli a diváci skákali, zpívali, tančili a
prostě se bavili. To, že autorská tvorba Vojty Hubingera, přítomné oslovila, byl potlesk a
skandování diváků. Po hodině a půl se všichni náramně bavili a Mopedi váleli. Pak těsně
před půlnocí zazněla poslední píseň a spokojení diváci neradi Mopedy pustili z podia. Byl to
první rockový koncert ve Tmani a po zásluze můžeme říci, že úspěšný. Důkazem toho jsou
kladné ohlasy diváků z řad místních občanů, tak i přespolních. Škoda jen, že počasí nepřálo,
a tím nepřijelo více diváků, jinak vše proběhlo v poklidu a pořádku. O hladký průběh se
postarala zkušená BA a pořadatelé z řad TJ VČS TMAŇ tak i MS Hora, kteří zajistili řádné
parkování a odjezd diváků.
Dovolte, abych zvlášť poděkoval všem organizátorům a pořadatelům TJ VČS Tmaň Stará
garda. Zasloužili se o to Zdeněk Procházka, Miroslav Fiala, Jiří Spivák, Michal Sopr,
Slavomír Malík, Jiří Krejčí, Petr Duchoň, Jindra Laně, Zdeněk Tlach a další, kteří se postarali
o zázemí posezení a občerstvení všech přítomných. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu Tmaň za pomoc při organizaci koncertu.
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň
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Veřejné zahledání zastupitelstva obce Tmaň
V pondělí dne 15. června 2015 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě další letošní
veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
4. Zpráva finančního výboru.
5. Zpráva kontrolního a revizního výboru.
6. Zpráva z rady obce.
7. Vývoj rozpočtu obce v roce 2015.
8. Kontrola hospodaření za rok 2014.
9. Závěrečný účet obce za rok 2014.
10. Uzávěrka obce za rok 2014.
11. Závěrečný účet DSO Klonk za rok 2014.
12. Uzávěrka DSO Klonk za rok 2014.
13. Schválení dohod s paní Věrou Kostrounovou a panem Jiřím Baslem.
14. Diskuse.
15. Usnesení a závěr.
Zpráva z Rady obce přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 15. června 2015
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
V dnešní zprávě z činnosti Rady obce zmíním nejprve o „menší“ záležitosti, přičemž projdu
období od posledního řádného (pravidelného) veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.
března 2015.
• Na konci března již byla ukončena práce v obecním lese, ale proběhlo ještě kácení
topolů na hrázi Veského rybníka. Na zasedání Rady obce pak byla projednána prodejní
cena dřeva, a to 900,- Kč pro tvrdé dřevo (nebylo v prodeji), 700,-Kč pro měkké a 500,Kč pro topol, vše za PMR.
• Kácení topolů vyvolalo samozřejmě pozornost veřejnosti. Je třeba poznamenat, že zásah
byl vyvolán špatným zdravotním stavem a věkem dřevin, což se při kácení potvrdilo. Jako
náhradu má obec zatím objednáno 20 ks topolů černých vlašských ve VÚD
v Průhonicích. Dodány by měly být v průběhu letošního podzimu. Důvodem, proč
čekáme do podzimu je cena cca 40,- Kč za kus, jedná se zhruba o 1,5 až 2 m vysoké
stromy.
• Rada obce také projednávala řešení dopravní situace na několika místech v obci –
přechod pro chodce v ulici Dlážděná, v ulici Jednoty, osazení retardérů na ulici K Lounínu
až na úrovni lesíku Višňovka, na průjezdu Lounínem u Červenků, především však na
křižovatce ulic K Sídlišti, Dlážděná a K Lounínu včetně přechodu u Základní školy (ZŠ) a
v ulici K Sídlišti.
• Za účasti starosty obce na schůzce obyvatel Havlíčkova Mlýna a pracovnice odboru
dopravy Městského úřadu Beroun a zástupcem Policie České republiky. Na schůzce byla
také řešena situace a způsob rekonstrukce povrchu silnice v osadě Havlíčkův Mlýn.
Výsledkem jednání je několik doporučení, např. právě ohledně úpravy křižovatky u ZŠ a
průjezdu Havlíčkovým Mlýnem. Alespoň v případě těchto dvou míst bych byl rád, kdyby
se nám podařilo opatření uskutečnit.
• Na základě rozhodnutí Rady obce byl také nakoupen mobiliář. Jedná se o 3 ks laviček
(dětské hřiště, zastávka Tmaň), 10 ks košů na odpadky a 10 ks košů na psí výkaly.
Následně bylo ještě zakoupeno pískoviště namísto zrušeného na dětském hřišti. Na
tomto místě bych chtěl požádat Vás přítomné, abyste nabádali veřejnost k náležitému
chování tak, aby mobiliář posloužil tomu, k čemu je určen. V první řadě jde právě o úklid
psích exkrementů a o náležité chování osob v prostoru dětského hřiště – všichni víme, že
právě zde v minulosti vybavení zbytečně trpělo. Na dětském hřišti také proběhly menší
opravy svépomocí a nyní je hřiště i po roční revizi.
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•

Rada obce dále schválila příkazní smlouvu s firmou Elcoss Group zastoupenou paní
Lenkou Hodkovou pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Boru
(Travnatka).
• Schváleny byly i rozpočtové změny č. 2 a 3.
• Dále bylo schváleno vyřazení vozidla Škoda Felicia a sekačky Husquarna z majetku
obce. Vozidlo je nyní odevzdáno k ekologické likvidaci.
• Po vyřazení vozidla Felicia je používáno pro potřeby kurýrní služby služební vozidlo
starosty obce, nebo soukromé vozidlo sl. Petry Foltýnové. Rada obce proto projednávala
možnost nákupu vozidla, které by vyřazenou Felicii nahradilo. Jako nejvhodnější varianta
se jeví nákup nejmenší kategorie vozidla v cenách do 200 000,- Kč. Výběr by proběhl
v rámci Rady obce.
• Projednávány byly i potřebné úpravy přístřešku na kontejnery na sběrném dvoře, zatím
vznikl jen návrh řešení z pera autora projektu, ing, arch Pavla Šroma. Realizace úprav –
zvýšení celé stavby a zdvižení celé střešní konstrukce bude realizováno podle možností.
• V domě č.p. 178 a v DPS proběhl monitoring odpadů společností VAK v rámci
propagační akce za zaváděcí cenu. Výsledky potvrdily, že odpadové svody jsou
v náležitém stavu. V DPS však bude systém vyžadovat úpravy odvětrání (bude třeba je
vyvést na střechu budovy).
• Pracovnicí OÚ pí Petrou Vinšovou také bylo zjištěno, že ve zmíněných domech je třeba
provést výměnu vodoměrů. Byly osloveny dvě firmy působící v okolí, se kterými jsou
nějaké zkušenosti:
o Brumovský s.r.o. s nabídkou 76 222,-Kč s DPH na dům č.p. 178 a 61 594,-Kč na
budovu DPS;
o Techno Therm CZ s.r.o. – dům č.p. 178 70 495,- Kč a 57 937,- pro DPS.
Vybrána byla druhá nabídka.
• Starostovi a Radě obce byla také předložena nabídka dražby energií (elektrické energie
a zemního plynu) firmou E-AUKČNÍ PORTÁL. Rada obce vyslechla zástupce firmy.
V současnosti je prověřována vázanost smluv se současným dodavatelem – společností
Centropol, aby mohla aukce proběhnout.
• Obec také obdržela nabídku na zhotovení světelného auditu od společnosti Sathea. Ta
jej nabízí za akční cenu, pro obec Tmaň se jedná cca o 50 000,- Kč. Rada prozatím
nabídku zamítla (i vzhledem k vývoji rozpočtu). Firma mezitím nabídla jinou variantu, totiž
pouze měření osvětlení s tím, že zpráva by byla vypracována později.
• Posledním bodem této zprávy je informace o přidělení dotace na nákup svozové techniky
ve výši přes 2 700 000,- Kč. Celkové uznatelné náklady projektu činí 3 023 790,- Kč a
spoluúčast obce představuje tedy něco okolo 300 000,- Kč. Svozovou technikou se
rozumí malý vůz do 3,5t s kontejnerovou nástavbou, a pěti kontejnery o objemu cca 6m3 .
Tyto kontejnery by měly v budoucnu sloužit ke shromažďování biologicky rozložitelného
odpadu, který je v současnosti předáván občany ke zpracování při pondělních svozech.
Tolik zpráva z Rady obce za období od posledního řádného veřejného zasedání
zastupitelstva obce konaného 23. března 2015. Případné dotazy k této zprávě budou
zodpovězeny v průběhu dalšího programu dnešního veřejného zasedání. Děkuji za
pozornost.
Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 15. června 2015 v Kulturním domě ve Tmani.
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 3. 2015
a z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 4. 2015
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. Jiřím Eschnerem a
doplněnou p. Karmazínem, ověřovatelem zápisu č. 2;
2) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou;
3) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou starostou Mgr.
Pavlem Pavláskem ml.;
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4)

zprávu o vývoji rozpočtu obce v roce 2015 přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) hospodaření obce Tmaň a závěrečný účet Obce Tmaň za rok 2014 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k nápravě chyb:
a) Obec nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy „Dlouhodobý finanční
majetek.“
Náprava: Přeúčtováno na účet 069.
b) Obec chybně vykazuje dlouhodobé zálohy za budoucími vlastníky čp. 178 na účtu
469.
Náprava: Přeúčtováno na účet 465.
c) Obec neprovedla průkazným způsobem kontrolu ve své příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Tmaň.
Náprava: Kontrola byla provedena 23. 3. 2015 a následně další bude provedena
průkazným způsobem do 30. 6. 2015.
d) Obec neúčtovala na podrozvahových účtech.
Náprava: Jednalo se o drobný hmotný majetek, který obec v roce 2002 darovala ZŠ a
MŠ Tmaň na základě darovací smlouvy – doúčtováno na účet 909.
e) Obec neúčtovala o opravných položkách na účtech 311 a 315.
Náprava: Opravné položky byly doúčtovány na účty 556/192, 556/194
f) Hospodářský výsledek a uzávěrku ZŠ a MŠ za rok 2013 schválilo chybně
zastupitelstvo obce.
Náprava: Za rok 2014 bude schváleno Radou obce Tmaň.
2) Výsledek kontroly hospodaření DSO Klonk za rok 2014 „s výhradou“.
3) Závěrečný účet DSO Klonk za rok 2014 s výhradou v podobě, v jaké byl vyvěšen na
úřední desce obce.
4) Uzávěrku DSO Klonk za rok 2014.
5) Rozpočtové změny č. 4.
6) Rozpočtové změny č. 5 - navýšení paragrafu ZŠ a MŠ Tmaň o 500.000,- Kč.
7) Změnu financování přístavby kabin na fotbalovém hřišti, výběrové řízení a realizace
bude pozastavena. Po vypsání dotačního programu bude podána žádost o dotaci
8) Dohodu s paní Věrou Kostrounovou o naplnění podmínek pro zrušení předkupního
práva obce k p.č. st. 433 v k.ú. Tmaň a dohodu s panem Jiřím Baslem o zrušení
plánovací smlouvy k pozemku p.č. 115/136 v k.ú. Tmaň.
9) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 121/6, 121/7 a p.č. 124/5,
124/12 v majetku obce se společností ČEZ Distribuce se sazbou 500,- Kč /m2 tak, jak to
v minulosti schválila rada obce.
10) Poskytnutí půjčky z FRB obce pí. Ivaně Foltýnové ve výši 50 000,- Kč.
11) Odměny zastupitelů obce zůstanou ve stejné výši.
III. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce;
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat;
3) projednat nákup nového osobního vozidla formou leasingu nebo úvěru dle výhodnosti
podmínek;
4) na nejbližším zasedání projednat následující body diskuze:
• sprchy v tělocvičně;
• cesta u Pěticestí na Lounín;
• svoz bioodpadu;
• oprava komunikace Na Boru před č.p. 187.
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vstupujeme do druhé poloviny letošních letních prázdnin. V souvislosti s tím máme pro naše
čtenáře, jimž tento fakt zásadním a bezprostředním důvodem ovlivňuje jejich každodenní
život, dvě zprávy – jednu špatnou a druhou dobrou. Tou špatnou zprávou je konstatování, že
prázdniny vstouply do své druhé poloviny, tou lepší je zjištění, že jsou teprve v polovině a ta
druhá jejich část je stále ještě před námi. Každý se musí sám rozhodnout, kam se zařadí. Na
stránkách srpnového vydání OBZORU se pokusíme vrátit naše čtenáře v čase měsíc zpět a
nabízíme pohled na závěr školního roku 2014 / 2015 v tmaňské škole nichž nebylo možno
informovat s ohledem na uzávěrku minulého čísla.
•

•

•

Základní škola Tmaň
Škola v přírodě – Jilemnice. Ještě nedávno jsme se nemohli my, druháci a čtvrťáci
dočkat, až pojedeme do školy v přírodě v Jilemnici a najednou už jsme zpátky. Týden
nám utekl jako voda a na bezva školu v přírodě můžeme jen vzpomínat! A protože jsme
byli v Podkrkonoší, celým pobytem nás provázela hra Krakonošova zahrádka. V různých
soutěžích a hrách jsme dokazovali naši šikovnost, odvahu, vědomosti, vytrvalost i
schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat si a kamarádit se. V aquaparku jsme se odvážili
na velký a strmý tobogán, ve Špindlerově mlýně jsme se vyfotili s Krakonošem, na
Labské přehradě jsme pozorovali přejezd po laně přes celé údolí. V Krkonošském muzeu
v Jilemnici jsme obdivovali život dávných věků, starožitný nábytek i krásný pohyblivý
betlém. Dozvěděli jsme se mnoho o historii lyžování u nás, a také jsme si v korálkové
dílně vyrobili krásný dáreček pro maminku. Zúčastnili jsme se také místní terénní hry
Zelené Krkonoše, kdy jsme poznávali památky Jilemnice. Moc se nám líbila Zvědavá
ulička, zámek s krásným parkem i kaplička. Skvělý týden plný bezva zážitků zakončil
samotný Krakonoš, který nás přišel navštívit a za naši celotýdenní snahu a odvahu nám
předal malé dárečky. My teď budeme dlouho vzpomínat na naši prima školu v přírodě
krásně prožitou v hotelu Sumo v Jilemnici.
Druhé loučení páťáků. První loučení žáků páté třídy proběhlo na posledním pobytu ve
škole v přírodě. Protože se jí ale nezúčastnili všichni žáci třídy, rozhodli jsme se jim to
vynahradit.
Ve čtvrtek 18. června jsme se všichni sešli ve škole společně strávit opravdu příjemný
večer, noc i ráno, v pátek pak následovala výuka taková, jaká ke škole patří.
Přinesli jsme si karimatky, spacáky, společenské hry, fotky z uplynulých společných akcí,
nezbytně nutný film na večer a maminky a babičky nám připravily spoustu dobrot, nad
kterými jsme se jen olizovali. Moc jim za to děkujeme. Rádi jsme mezi sebou uvítali i
některé rodiče, kteří si ve třídě vypili kávu a popovídali si s námi. Celý večer jsme hráli
společenské hry, moc jsme se nasmáli u fotografií z první třídy a připravovali si sami k
večeři párky v rohlíku. Potom nám naše třída posloužila jako ložnice. Zaplnili jsme ji
nejen karimatkami a spacáky, ale také smíchem při komedii Štěňata. Jelikož jsme šli spát
poměrně dlouho, čas radši neuvedeme, ráno se nám moc vstávat nechtělo. Také snídani
jsme natahovali co nejdéle, a tak vyučování začalo poněkud později, ale zato s větší
vervou. Toto naše loučení však nebylo poslední, čeká nás ještě jedno, ale to bude pro
nás překvapením.
Lidice. V letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení II. světové války, která byla
nejničivějším světovým konfliktem a my všichni doufáme, že se takové hrůzy již nikdy
nebudou opakovat! Víme však, že na minulost bychom nikdy neměli zapomenout a měli
bychom se z ní poučit, proto jsme se vypravili do Lidic, jejichž osud se naplnil 10. června
1942 po atentátu na Reinharda Heydricha, kdy byla obec po rozkazu K. H. Franka
srovnána se zemí, 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a většina dětí byly převezeny do
koncentračních táborů. Původní záměr nacistů vymazat obec z povrchu světa ale
nevyšel. Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen na celém světě nese
na jejich počest jméno Lidice. I my jsme se zde nejen seznámili s historií, ale také jsme
se v Galerii Lidice zúčastnily dvou zajímavých programů: Co mi sochy vyprávěly a
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. „Zahráli" jsme si nejen na sochy a sochaře,
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ale také jsme si prohlédli obdivuhodné práce dětí na téma Světlo, které byly oceněné ve
43. ročníku této soutěže.
Jan Hus IV. V rámci projektu Mistr Jan Hus, kterým jsme si připomínali 600. výročí jeho
upálení, jsme se seznamovali s životním osudem tohoto myslitele, kazatele a
reformátora. Výtvarně i písemně jsme ztvárňovali jeho odkaz, podobiznu či strastiplnou
životní pouť a nyní jsme se s našimi dílky setkali v Husitském kostele ve Tmani, kde nás
velmi mile přivítala paní Bc. Jana Šmardová Koulová, budoucí farářka v tomto kostele.
Připomněla nám, že pravda, která celý život Jana Husa provázela, by měla být důležitou
součástí i našich životů a potěšila nás sdělením, že naše nejlepší práce budou
reprezentovat naši školu na hradu Krakovec, kde budou vrcholit oslavy 600. výročí jeho
upálení.
Poslední den ve školní družině. S dětmi jsme si poslední den ve školní družině užili.
Nejprve jsme si povídali o čase, který se stále mění, a tím pádem jsme narazili na
nastávající letní prázdniny. Protože o prázdninách nepotřebujeme vstávat, tak jsme si
vyrobili budík, který jsme si nastavili na osm hodin, aby nám připomněl, kdy začíná
vyučování, a že se můžeme těšit na nový školní rok, ve kterém budeme zase o rok starší.
Rozloučení s páťáky – Mgr. Taťána Dvořáková. V pondělí 29. června 2015 se naši
páťáci sešli naposled všichni společně ve škole. Věděli jsme, že loučení nebude
jednoduché, vždyť jsme spolu prožili celých pět let. Z kuřátek s kulatými tvářičkami se
časem vylíhli ostřílení mazáci, kteří budou za několik let větší než my, učitelé a rodiče.
Poslední den směřoval do Berouna a měl být pro děti překvapením. Jediné co o náplni
dne děti věděly, bylo, že se bude jednat o sportovní aktivity spojené s obědem a s
předáním vysvědčení. Jelikož netrpělivě vyzvídaly na ostatních paní učitelkách,
dozvěděly se, že se jedná o turistickou výpravu po historických památkách v Berouně a
druhá z vyučujících tvrdila, že půjde o orientační běh s buzolami. Záhy však páťáci
pochopili, že si z nich děláme žertíky a budou opravdu muset počkat na den D.
Ráno jsme se tedy vydali do sportovního střediska EDEN v Berouně, kde jsme si zahráli
crazy golf a věnovali jsme se sportovní lukostřelbě. Také oběd v místní restauraci všem
chutnal. Odpoledne jsme se prošli Berounem a na závěr následovalo slavnostní předání
vysvědčení, tentokrát neobvykle mimo školu. Všichni si poslední společný den užili a
loučení opravdu nebylo jednoduché.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem rodičům páťáků. Bylo s Vámi
radost těch pět let spolupracovat, sdělovat si vlastní postřehy a názory, jsem ráda, že
jsme vždy našli společnou řeč a někdy se i zasmáli nezbednostem našich ratolestí. Přeji
Vám i Vašim dětem jen to nejlepší na další cestě životem.
Závěrečné slovo ředitelky ZŠ a MŠ Tmaň Mgr. Růženy Kybikásové. Zítra jdeme
úplně všichni do školy s širokým úsměvem na tváři. Nastává radostný čas prázdnin.
Proto je příležitost poděkovat všem za odvedenou práci. V první řadě chci poděkovat
všem našim žákům a jejich rodičům za odpovědný přístup ke školní práci a za snahu o
co nejlepší výsledky. Pedagogickému sboru děkuji za pozitivní a vstřícné jednání k dětem
a rodičům, za kvalitní výchovně vzdělávací práci, kdy jsou na prvním místě vždy děti a
jejich potřeby. V neposlední řadě děkuji nepedagogickým pracovníkům za velmi dobře
zvládnutou práci spojenou s hladkým provozem školy, který byl od února proti jiným
rokům náročnější, protože začalo zateplování celého areálu školy. Poděkování patří
rovněž našemu zřizovateli. Bez jeho pochopení k potřebám školy, které jsou závislé na
finančních dotacích, bychom nedokázali řadu akcí zorganizovat a uskutečnit. Děkujeme!
Stejně jako v předešlých letech směřuje moje poslední poděkování žákům, kteří naši
školu opustí – páťákům. Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v
pohodě“, budete odpočívat a nabírat dostatek sil pro začátek v nové škole, do které po
prázdninách nastoupíte. Držím vám palce a vyprovázím vás citátem učitele národů:
J. A. Komenský – „Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, více upadá, než
prospívá!
A ještě jedno poděkování mi dovolte zveřejnit. Je to dopis manželů Hrudkových, kterým
za něj opravdu ze srdce děkuji.
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Vážená paní ředitelko,
touto cestou bychom rádi poděkovali paní učitelce Mgr. Taťáně Dvořákové za období
školních let 2010 - 2015. Svým svědomitým a precizním přístupem nejen k výuce, nám
připravila syna do dalších let způsobem, za který nebude díků slov nikdy dost.
Věříme, že některé chvilky byly krušné, ale dala dětem ten nejdůležitější životní základ,
na který může být právem hrdá a pyšná. My ji za to budeme stále vděčni.
Děkujeme, děkujeme – manželé Hrudkovi

Krásnou druhou polovinu letních prázdnin přejí dětem a
jejich rodičům pracovníci Základní školy a Mateřské školy
Tmaň! Uvidíme se opět 1. září 2015!
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k výše 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.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Pozvánka na Evropské minerální dny 2015
Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v
Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (25. - 27. 9. 2015) na sobotu
26. září 2015 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby.
Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky Caterpillar používaných
v lomech a presentovaných přímo na dně lomu doplněnou malým občerstvením. Součástí
programu je i komentovaná prohlídka Geologicko – paleontologické expozice Muzea
Českého krasu v Berouně a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea
Mgr. Štěpánem Rakem a RNDr. Petrou Přidalovou.
„V rámci Minerálních dnů 2015 si pracovníci přírodovědeckého oddělení Muzea Českého
krasu, p.o. připravili pro zájemce – kromě komentované prohlídky Geoparku, kdy budou
návštěvníci seznámeni s geologickým vývojem Českého krasu a Barrandienu a
komentované prohlídky stálé geologicko-paleontologické expozice – také paleontologickou
poradnu. Zájemci si mohou donést své nálezy zkamenělin, hornin či minerálů a pracovníci
MČK, p.o. se pokusí vše pourčovat, zjistit sběratelskou hodnotu nálezu či jejich potenciální
vědecký význam.“
Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p.o. až do 17.
hodiny zpřístupněny za symbolické vstupné stálé expozice muzea či vyhlídka na město a
okolí z ochozu Plzeňské brány. Naposledy bude možno zhlédnout výstavu Verona, Beraun,
Beroun uspořádanou k 750. výročí první písemné zmínky o městu Berounu společně
s novou výstavou Berounské proměny II.
V letošním roce převzal záštitu nad EMD Geologický ústav AV ČR, jehož ředitel Prof. RNDr.
Pavel Bosák, DrSc. sám promluví o geologii Barrandienu.
Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků
jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám.
87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz).
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 lidí v jedné skupině. V případě
zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101: 9:00 (ne od 10:00) – 12:00, 12:45 – 17:00
do pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech úterý - neděle. Přihlášky do 18.
září. Účast je zdarma.

Požár travnaté plochy v blízkosti sběrného dvora ve Tmani
Ve čtvrtek dne 2. července byla v 19:05 povolána starostou obce Tmaň Mgr. Pavlem
Pavláskem k zásahu jednotka sboru dobrovolných hasičů Tmaň. Ohlášen byl požár travnaté
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plochy v blízkosti sběrného dvora ve Tmani. Jednotka SDH Tmaň ve složení Vit Hofmann,
Pavel Celta, Michal Černý a David Kepr dorazila s vozidlem CAS25 k požáru v 19:15. Hned
po příjezdu byl požár lokalizován a pomocí dvou proudů C a jednoho proudu D vodou
uhašen. Příčinou požáru bylo přetížení elektrického vedení na sloupu v areálu kompostárny,
u něhož došlo k zajiskření a následnému zapálení travnaté plochy, která po několikadenních
vedrech vzplanula velmi snadno. K požáru byla přivolána též jednotka profesionálních hasičů
z Berouna, která však po dojezdu na místo požáru, konstatovala, že jednotka Tmaně má
požár pod kontrolou a odjela na zásah k hlášenému požáru v blízkosti obce Tetín. Konec
zásahu byl dispečinku HZS v Kladně hlášen ve 20:30. Poté bylo místo ještě po několik hodin
kontrolováno, pro případ znovu vznícení.
Díky rychlé reakci občanů Tmaně a akceschopnosti SDH Tmaň byl požár rychle uhašen a
nedošlo tak k velkým škodám.
Poděkování
Musím přiznat, že před nějakými jedenácti lety jsem o Tmani věděl jen to, že je. Pak
ovšem rodiče byli přijati do domu s pečovatelskou službou. Prožili zde několik
spokojených let, ale protože čas nestojí, nastala další „štace“ – domov pro seniory.
Docela dlouho čekali na přidělení, a pak to přišlo jak blesk z čistého nebe. Celou
dobu o ně pečoval kolektiv s patřičnou péčí. Patří jim za to velký dík!
Je možná shodou náhod, že v krátké době po sobě z tohoto „domečku“ odcházejí
moji rodiče i paní pečovatelka, o které vždy velice pěkně hovořili a kterou jsem měl
možnost poznat i osobně. Touto cestou bych proto chtěl nejen tlumočit poděkování
mých rodičů, ale připojit se k němu i sám: Paní Dano Tyslová, moc děkujeme za
všechno a přejeme mnoho spokojenosti do dalších let!
Božena, Milan a Zbyšek Kupských

Zájezd pro bývalé zaměstnance Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
Základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani připravila na čtvrtek 18. června 2015 pro své
členy – bývalé zaměstnance VČS a VLČS – jednodenní autobusový zájezd do nedalekého
Podbrdska, v jehož rámci jeho účastníci navštívili zajímavé objekty.
V dopoledních hodinách se uskutečnila návštěva muzea v Novém Kníně – Muzea těžby a
zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín. Expozice Muzea se nachází v
historické budově tzv. Mincovny z 15. století na náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle
purkmistrovského úřadu v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby.
Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do
20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování
zlata u nás i v zahraničí.
Druhou zastávkou zájezdu byla restaurace Marjána v Mníšku pod Brdy, kde byl účastníkům
zájezdu podán oběd. Po dobrém obědě se autobusem přesunuli na zámek do Mníšku pod
Brdy, kde shlédli dva okruhy, v celkové délce 60 minut prohlídky.
I. prohlídkový okruh zámku zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné
šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti – Zimní jídelnu, Kapli, Velkou
jídelnu, Přípravnu, Velký salon s hodinovou věží, Pánský salon, Dámský salon, Knihovnu,
Pracovnu, Lovecký salon a Arkádu s nástupním schodištěm
II. prohlídkový okruh zámku zahrnuje 8 historických prostor a Arkádu. Seznámíte se zde se
soukromými pokoji, ve kterých poslední majitelé Kastové každodenně pobývali. Dětské
pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších detailů, nechybí křtící zavinovačka,
dobové hračky, učební pomůcky, záchod či nočník. Mnoho věcí si určitě každý pamatuje od
svých babiček a dědečků. Lze tam uvidět, co se tehdy nosívalo, v čem byly ženy šik, nebo
chcete vědět, jak rodina Kastů trávila volné chvíle. Návštěva První republiky touto formou
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připomněla doby nedávno minulé, které si tolik idealizujeme, a proto je milujeme. Na závěr
mohli případní zájemci navštívit vyhlášenou zámeckou kavárnu, to již ale ve vlastní režii.
Zájezd se vydařil a jeho účastníci se jednomyslně shodli na tom, že se již těší za rok na další
podobnou akci. Poděkování patří odborové organizaci a vedení obou akciových společností,
že nezapomínají na své bývalé zaměstnance Vápenky a Velkolomu Čertovy schody, neboť
takové akce jsou v dnešní, poněkud uspěchané době – opravdu velmi vzácnou výjimkou.
Zvláštní poděkování patří člence výboru základní organizace OS STAVBA ČR a.s. VČS a
VLČS Tmaň paní Pavle Kovačíkové, která celý zájezd organizačně připravila a měla tak
šťastnou ruku při výběru navštívených památek, které – ač se nacházejí poměrně blízko
Berounska a Hořovicka – mnozí z účastníků zájezdu zatím neměli možnost osobně navštívit
a prohlédnout si jejich zajímavé interiéry.

Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí (3)
Naše putování za pověstmi a bájemi pokračujeme třetí částí, která je větší polovinou textu
zatím z nejnovější publikace na dané téma – Putování bájnou krajinou (strana 28 až 35),
jejímž autorem je Otomar Dvořák a která má v podtitulu napsáno, že to je Velká kniha
pověstí z Berounska a Hořovicka vydaná Knihkupectvím U radnice v Berouně v květnu 2005
jako své 15. publikace. Najdeme tam pověsti vztahující se ke Kotýzu, Tmani,
Suchomastskému potoku, Koukolově hoře a Lounínu.
Kotýz a Zlatý kůň
Dlouhý hřeben Zlatého koně nad obcí Koněprusy je vlastně korálovým útesem pravěkého
moře. Tvoří ho kvalitní vápence provrtané spoustou chodeb a krápníkových jeskyň, z nichž
jenom část byla zpřístupněna. Nejzápadnější výběžek vrchu je zván Kotýz. Spadá příkrými
skalními srázy k Suchomastskému potoku a od zbytku kopce je oddělen pevnostním valem,
který vyčleňoval starověké hradiště s obranným, ale spíše s kultovním významem. Bývala
zde svatyně podsvětní bohyně Kotys? Je to celkem pravděpodobné …
Zlaté vlasy a Železná ruka
Tato pověst má svůj předobraz v keltských iniciačních (zasvěcovacích) obřadech. Vypráví o
tom, že nesmírných pokladů z nitra hory Kotýzu se může zmocnit jenom ten, kdo má zlaté
vlasy a železnou ruku. Kdysi na zdejším hrádku sídlila chamtivá paní a ta se pokusila
mocného ducha podzemí přelstít. Nechala si vyrobit paruku ze zlatých drátků a na ruku
nasadila železnou rukavici. A vskutku. Když o půlnoci přijela na koni ke skále, ta se před ní
poslušně otevřela a vpustila ji do nitra hory.
Ráno marně hledali sloužící na kotýzském hrádku svou zmizelou paní. Nevrátila se ani
v dalších dnech. Jen komorná tušila, k čemu hraběnka mohla potřebovat zlatou paruku a
železnou rukavici. Svěřila se s obavami svému milému, podkonímu, který byl znám jako
vyhlášený silák. Mládenec slíbil, že služebné děvče v noci doprovodí ke skále.
Když o půlnoci přišli k bílé stěně, ta se k jejich překvapení před nimi otevřela. Z nitra hory
stoupala oslnivá, mihotavá záře. S úzkostí vstoupili dovnitř, volali paní, ale odpovídala jim jen
ozvěna. Dorazili až do veliké podzemní síně, kde se vše třpytilo a lesklo. Uprostřed stál kůň
s hraběnkou v sedle, ale nehýbal se. Jakési kouzlo totiž proměnilo zvíře a jezdkyni v tvrdý
kov, v zářivé zlato. Mladí lidé se zachvěli hrůzou a chtěli rychle uprchnout z prokletého místa.
Tu však k nim promluvil dunivý hlas z nitra hory: „Jenom vy dva jste vyvolení užívat mých
pokladů, neboť pouto lásky ve vás spojilo zlatovlasou krásu a moudrost ženy s železnou
silou a šikovností mužových paží. Smíte si z mého království vzít vše, co se vám zalíbí!“
milenci však nepodlehli lakotě, vzali si jen pár kousků drahých kovů, uctivě poděkovali a co
nejrychleji prchali z nebezpečného místa. Skála se za nimi s rachotem zavřela a od té doby
už nikdy a nikomu své tajemství neodhalila. Zlaté vlasy a Železná ruka použili darované zlato
k zakoupení malého statku a ještě jim zbylo na svatební hostinu. A mohutnému
vápencovému hřebeni nad vsí Koněprusy se na památku jezdkyně proměněné v zářivou
zlatou sochu začalo říkat Zlatý kůň.
Podle znalců byla tato pověst původně podobenstvím o síle dvou nejmocnějších a v době
„železné“ nejcennějších kovů.
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Ztracený kůň
Představa koně v hlubinách země se v pověstech z okolí Koněprus neustále vrací jako
základní motiv. Vypráví se, že na vrchu Kotýzu kdysi v malé chatrči sídlila babka bylinářka,
která jezdila léčit nemocné na „zlatém“ (tj. hodně světle hnědém) koníku. Za maštal mu
sloužila jeskyňka v boku hory, a proto se tam říkávalo U zlatého koně. Jednou kotýzské bábě
jistý lakomec jménem Slávek koníka ukradl. Nešťastná babka putovala po okolí, volala své
věrné zvíře, až konečně ze Slávkovy stáje jí odpovědělo jeho zařehtání. „Koni, tu jsi!“ vykřikla
radostně a svého miláčka si odvedla. Slávek pak své rozlehlé pastviny rozprodal několika
různým zájemcům a odstěhoval se, protože se bál, že se mu čarodějnice pomstí. Na
pastvinách pod horou Zlatého koně brzy vznikla na rozparcelovaných pozemcích nová
osada. Nazvali ji podle šťastného babiččina zvolání Konitusi, což se později zkomolilo na
Koněprusy.
Ve skutečnosti slovo prusý znamená bílý. Je to tedy osada bílých koní. Hájek tvrdí, že právě
v Koněprusích se od nepanšti chovali vzácní bílí mimochodníci, užívaní jako posvátní,
věštečtí a knížecí koně. Odtud pocházel Libušin bělouš, který vedl poselstvo za Přemyslem
Oráčem, i proslulý Šemík Hrdiny Horymíra. Možná, že bílí koně se stávali zlatými poté, co
byli z chovných pastvin slavnostně vyvedeni do svatyně na vrcholu hory a ozdobeni
desítkami zlatých ozdob, zapletenými do hřívy.
Zkamenělá baba
Podle jiné verze pověsti jezdila proslulá čarodějnice z Kotýzu na svém koníku po úzkém
vrcholu zvaném Hřebena od západu k východu a pletla přitom punčochu. Jednou jí klubko
spadlo na zem a kůň na ně šlápl. Babka se rozzlobila a zvolala: „Bodejž si se propad!“
Jakmile kletbu vyslovila, otevřela se pod ní země. Hora ji i s jejím koněm navždy pohltila.
Dodnes tam stojí zkamenělí v temné síni uprostřed skal.
Napadá mi, že inspiraci k této pověsti mohly být krápníkové útvary, zahlédnuté odvážlivci ve
svitu pochodní uvnitř jeskyň, z nichž mnohé se opravdu mohly podobat zvířatům či lidem.
Proč ale stařenka pletla za jízdy punčochu? Je zřejmé, že tady jde o zkreslenou připomínku
dávné „přadleny lidských osudů“.
Potvrzují to další pověsti, v nichž se vypráví, že stařena vychází za nocí, kdy je měsíc
v úplňku, ze Zlatých vrat (skalního oblouku, který zbyl na Kotýzu po jeskyni, jejíž strop se
propadl), vede bílého koně za zlatou ohlávku a putuje zvolna po vrcholech okolních kopců,
zajíždí až k Tetínu a na Damil. V pravici třímá přadeno jako žezlo. Kdo se s ní náhodou
setká, tomu svým žezlem ukáže novou cestu životem: buď ke štěstí nebo k záhubě. Krolmus
podotýká, že na skalách na pravém břehu Berounky si lidé ukazují podivné prohlubně a tvrdí,
že jsou to otisky kopyt posvátného bělouše.
Začarované bludiště Ve vratech
Právě za obloukem Zlatých vrat (nazvaných později Axamitova brána podle zasloužilého
jeskyňáře) se otvírá propasťovitý otvor do země, zavalený velkými balvany. Pod nimi se
kdesi skrývá ústí chodby, táhnoucí se daleko do nitra hory. Tam je prý uložena truhlice
s nesmírnými poklady, hlídá ji však obrovitý černý pes s ohnivýma očima.
Některé z pověstí Kotýzu obsahují motivy známé i legend o blanických rytířích. Tak například
baba Kotys jedné noci vzbudila v Koněprusích kováře a přikázala mu, aby vzal svoje nářadí
a následoval ji. Vedla ho nahoru do skal a pak otvorem kamenných Vrat do hlubin hory. Tam
stál v mramorové síni u mramorového žlabu jiskřivě bílý kůň. Kovář mu měl nahradit
ztracenou podkovu. Když byl hotov, baba ho odměnila zbytky oškrábané rohoviny z kopyta.
Kovář byl zklamán za takové odměny. Před mocnou babou se neodvážil protestovat, ale
jakmile byl blízko domova, všechno to „svinstvo“ z kapes vyházel. Jistě už tušíte, že
zbyteček rohoviny, který mu uvízl na dně kapsy se za svítání proměnil v ryzí zlato. Marně si
pak kovář zoufal nad tím, že se z hlouposti zbavil nesmírného bohatství.
Jiná pověst říká, jak byl odměněn chudý pastýř za svoji skromnost. Jednou v poledne na
Velký pátek si všiml, že vrata jsou otevřena dokořán a z nitra hory vychází záře, jako by tam
plál oheň. Opatrně vstoupil a spatřil oslnivou nádheru pokladů baby Kotys. Neodvážil se ale
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ničeho dotknout a opět tiše odešel. Skála se za ním zamřela, když si pak chtěl vyklepat
sandály, zjistil, že písek, který mu v nich uvízl, je zlatý. Prodal ho a měl se dobře.
V 19. století student, pronásledující na lovu lišku, vlezl za prchajícím zvířetem do otvoru za
branou Zlatých vrat a ocitl se v nekonečném podzemním labyrintu. Tápal křivolakými
chodbami a síněmi od druhé hodiny odpolední do jedenácté v noci, kdy byl konečně
zachráněn lidmi ze vsi, kteří ho hledali.
Dnešním jeskyňářům se však ústí jeskynního systému pod Kotýzem doposud nepodařilo
objevit.
Potrestaný pasák
Svahy Zlatého koně bývaly plné malých i větších jeskyň. Občas se do nich při dešti
schovávali pastevci, kteří na vyprahlých stráních pásli ovce a kozy. Jeden z nich prý chtěl
vyzkoušet, jaká je uvnitř hory ozvěna, a tak prolezl úzkou škvírou do temné jeskyně a
zatroubil tam na roh. Vzápětí dostal takovou ránu přes tvář, až se mu zajiskřilo před očima.
V hrůze se dal na útek a už nikdy se neodvážil do podzemí vstoupit. Všichni se divili, proč
odmítá pást na Zlatém koni, ale on svůj důvod nikomu neprozradil. Až když umíral, vyznal se
knězi, co se mu v jeskyni Zlatého koně přihodilo.
Duch podzemí, trestající nezbedného rušitele, mohl mít zcela přirozený původ. Lze si
představit, že pasák pronikavým zvukem rohu vyplašil sovu, která do něj ve zmatku narazila.
Pasáček a loupežník
Jednoho podzimního odpoledne si malý pasáček na vrcholu Zlatého koně povšiml podivné
věci. Přímo ze země stoupal sloupec kouře! Zvídavý chlapec brzy zjistil, že pod keřem se
černá otvor, ze kterého kouř vychází. Vsoukal se dovnitř a tam v rozlehlé jeskyni spatřil u
ohníčku vousatého a vlasatého muže divokého vzezření. Který seděl na jiskřící hromadě
zlaťáků. Pasáček oněměl úžasem. Podivný cizinec hrábl do pokladu, vtiskl chlapci do
třesoucí se dlaně hrst mincí a příkře mu poručil, ať jde okamžitě domů a neodvažuje se
nikomu říkat, co tu viděl.
Chlapec samozřejmě nedokázal držet jazyk za zuby, touha pochlubit se tak zázračně
nabitým bohatstvím byla větší než strach ze slibované pomsty. A tak ještě téhož večera vedl
na kopec tlupu sedláků, vyzbrojených kosami a vidlemi. Marně však prochodili hřeben
křížem krážem. Tajemný otvor beze stopy zmizel! Loupežníci zřejmě znali velice mocná
kouzla …
Když v padesátých letech minulého století probíhal průzkum nově objeveného jeskynního
systému ve Zlatém koni, byla v nejhořejším patře nalezena jeskyně se zbytky středověké
penězokazecké dílny. Padělatelé do ní sestupovali po žebříku skalním komínem a vstupní
otvor zakrývali přitesaným kamenem, který zcela splynul s okolním terénem. Kdo o tajném
vchodu nevěděl, nenašel ho, i když přecházel přímo nad ním. Ukázalo se, že stará pověst
má pravdivější jádro, než se kdo odvážil předpokládat.
Tmaň
Mezi strmými vrchy Lejškovém, Kotýzem a Koukolovou horou se rozkládá starobylá osada
Tmaň. Její název je prý odvozen od toho, že byla založena v hlubokém lesním údolí, kde i za
jasného dne panovala tma. Také se říká, že zdejší statek dostal jako odměnu za hrůzný čin
Tumma, jeden z vrahů sv. Ludmily, a po něm se osada původně jmenovala Tummaň. Temné
vlivy jsou však v Tmani vyváženy čistotou vody, prýštící z hlubin. Na okraji tmaňského
rybníčku vyvěrá pramen, který údajně pomáhá prozřít bolavým očím.
Čertovy schody
Lidé z Tmaně si vyprávěli, že staré valy přetínající hřeben Kotýzu jsou zbytek hradu pyšného
rytíře Kotase. Byl to násilník, trápil poddané a všichni v okolí se před ním třásli hrůzou.
Jednou jakýsi potulný mnich rytíře varoval, že jeho černá duše padne do moci ďábla. Ale rytíř
se jen smál: „Kdyby se čert chtěl na mě dostat, musel by si napřed do strmých skal pod mým
hradem vylámat pořádné schody!“
Následující noci probudil všechny obyvatele hrádku nezvyklý hřmot. Skály pukaly,
rozestupovaly se a mezi nimi vznikaly stupně obrovského schodiště. Rytíř se zděsil, neboť
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pochopil, že čert ho vzal za slovo. Pekelník tesal do skal schody a nakonec si po nich došel
až nahoru pro hříšného kotorského pána …
Zajímavý přírodní útvar Čertovy schody byl již dávno zničen a zůstat po něm jen název
největšího lomu Českého krasu.
Vznik kostela sv. Jiří
Rytíř Kotajs měl dceru, která byla pravým opakem svého otce. Byla to milá, tichá a zbožná
dívka. Často utíkala z hradu, kde na ni padala tíseň, a hledala útěchu v procházkách okolním
krajem. Jednou znavená usedla u studánky pod Starým dubem a usnula. Ve snu se jí zjevil
zářící rytíř, probodávající kopím ohavného draka. Poznala v něm svatého Jiří. Vzbudila se
plna nové radosti a naděje. Příjemné místo začala pravidelně navštěvovat, na dub nechala
zavěsit obrázek s podobou světce a později tam přikázala postavit kapli sv. Jiří. Krolmus
zaznamenal jinou verzi: „V hlubokém lese Tmani na úpatí Kotysu plakávala pod dubem
jedna panna. Když ze sebe všechen smutek shodila, založila tu kostel, který byl pohanský, a
teprve když křesťanství začalo se vzmáhat, byl změněn na křesťanský.“ Představa
návaznosti dnešního kostela na pravěkou svatyni se překvapivě shoduje s ověřenou
skutečností. tmaňský kostel sv. Jiří, obklopený hřbitovem, stojí mimo vesnici, o samotě, u
křižovatky cest. Archeologické nálezy dosvědčují, že jde o staré kultovní místo v centru
rozsáhlého pohřebiště, jehož počátky sahají až do doby bronzové. A pověsti skutečně
vyprávějí o pohanské osadě Budy, která stávala za kostelem pod kotýzskými skalami na
březích Suchomastského potoka. Dodnes se pole na tom místě nazývají Ve vescích. Hrad a
osada prý byly spáleny a rozbořeny za vpádu krutých cizokrajných nájezdníků. Jen kostelík
sv. Jiří zůstal na příkaz nepřátelského vůdce ušetřen, neboť tento drsný válečník byl též
velkým ctitelem sv. Jiří. Když vojsko odtáhlo, ti z osadníků, kteří přežili poschovávaní ve
skalách a jeskyních, shledávali trosky svého majetku. Neodvážili se už stavět pod
rozbořeným hradem Kotýzem, ale odstěhovali se dál do hlubokého temného lesa Tmaně, až
pod protilehlý vrch Lejškov, a tam založili novou vesnici a nazvali ji Tmaň.
Neposedné zvony
Starý mrzutý kostelník vyzváněl na věži tmaňského kostela sv. Jiří klekání a přitom láteřil na
tu namáhavou mizernou práci. V tom se jeden ze zvonů utrhl, vyletěl oknem věže a spadl do
nedalekého rybníka. Ačkoliv vesničané rybník důkladně prohledali dlouhými bidly, háky i
sítěmi, ztracený zvon se jim nepodařilo najít. Patrně je tam někde dodnes.
Připadá mě, že útěk zvonu do rybníka obrazně vyjadřuje esoterické tajemství spojené
s představou kruhovitě se rozbíhajících vln na vodní hladině. Vždyť podobně vypadá
neviditelný obraz zvukových vln, rozbíhajících se nad krajinou od bijícího srdce zvonu!
Říkalo se také, že tmaňští záviděli sousedům z nedalekého Borku zvučnější zvony v jejich
kostele sv. Mikuláše. Jedné noci se tam vypravili a zvony tajně vyměnili. Ráno však našli
původní zvony na svém místě. Zkusili to ještě několikrát, ale vždy se zvony vrátily zpět.
Po nějakém čase se na vrchu Lejškově začaly v trávě pastviny objevovat podivné kruhy. To
prý země připomínala lidem, že na ní ležely zvony, které na tomto kopci při nočních
přeletech z Tmaně do Borku odpočívaly. Zvláštní … Jako bychom měli před sebou jednu
z nejstarších zpráv o výskytu takzvaných „obilných kruhů“, které dnes tolik vzrušují
záhadology! Nebo lze původ „magických kruhů“ spíše hledat v typickém kruhovém růstu
podhoubí? Nenacházely se dokonce na Lejškově zbytky pravěkých kruhových svatyň,
zvaných rondely?
Přeludy na Čertováku
Pod vrchem Lejškovem směrem k osadě Borku najdeme proslulý rybník Čertovák, obklopený
mokřinami. Kdysi zde bývala rozsáhlá rašeliniště, nad nimiž tančívaly bludičky a zaváděly
zbloudilé noční poutníky do záhuby. František Cajthaml zapsal počátkem 20. století
pozoruhodný příběh, tradovaný mezi místními evangelíky. Jeho hrdinou je ovčák, který se
v roce 1625 vracel z tajného nočního shromáždění nekatolíků na vrchu Lejškově. Vydal se
ke vsi zkratkou, po pěšině přes močál Čertovák. Najednou padla mlha a v ní se začala míhat
světélka, jako by tam chodili lidé s lucernami. Z mlhy kolem něj vystupovaly pokroucené
větve starých stromů. Ovčák byl zmaten. Na močálu přece žádné stromy nerostou! Kam to
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zabloudil? A pak před sebou spatřil valy a hradby z přitesaných kůlů a veliká dřevěná vrata,
otevřená dokořán, jako by ho zvala, aby vstoupil … V tom někde překvapivě blízko zakokrhal
kohout a tajemný hrad i les se propadly zpátky do močálu. Byly to jen mámivé obrazy! Ovčák
zjistit, že stojí na břehu rybníka. Stačilo, aby přijal pozvání přeludné tvrze, udělal ještě jeden
krok – a skončil by v hluboké vodě!
Mezi místními rolníky se tradovalo, že u Čertováku na poli zvaném Pod jablůňkem stával
hrad, ze kterého zůstaly v podzemí skryté klenuté sklepy, plné pokladů. V některých místech,
když se do brázdy udeřilo motykou, země zaduněla. Při orání se tu objevovala spousta
střepů starodávných nádob.
Zlatá studánka
Ještě „za pohanských dob“ se jeden rybář usadil v ubohé chatrči pod divoce zvrásněnými
skalami Kotýzu. Vzal si za ženu rusalku, která žila v hluboké tůni Suchomastského potoka.
Vodní panna mu naháněla do nastražených vrší spoustu ryb, ale také mu porodila krásnou
dcerušku. Pokřtili je jménem Květena.
Jenže ve skalách nad nimi žila zlá čarodějnice Mikuda a ta jim nepřála jejich štěstí. Když bylo
Květeně dvakrát sedm let, počkala si na ni babice u cesty a úlisně se dívky zeptala, jestli už ji
matka svěřila tajemství zlaté studánky.
Dívence tím nasadila brouka do hlavy. Od té chvíle Květena kudy chodila, tudy musela pořád
myslet na záhadnou zlatou studánku. Nakonec už to nevydržela, vyhledala svou matku a tak
dlouho na ní naléhala, až ta jejím prosbám podlehla. „Jen jedna z nás smí znát zlatou
studánku,“ řekla rusalka dcerušce se slzami v očích. „Tak zní starý zákon lesa. Ale přišel
čas, aby se osud naplnil. Tedy poslouchej: pod hrbatou skálou nad tůněmi prýští z hlubin čirá
voda. Cokoliv se do ní ponoří, promění se v ryzí zlato. Ale jestli se chceš vyvarovat neštěstí,
použij studánku jen tehdy, když to bude opravdu nutné. A nikdy ponořenou věc nevytahuj
z vody rukou!“ Pak dceři podala dlouhý vrbový proutek a navždy zmizela.
Rybář si zoufal nad ztrátou milované vodní žínky. Jako smyslů zbavený bloudil po skalách,
až se z nich jednou vrhl dolů a ukončil tak svůj život.
Tu se opět objevila čarodějnice Mikuda, litovala osiřelou dívenku a laskavými slovy ji zvala
k sobě do skalního hradu. Sotva však za nimi zapadla brána, změnila se roztomilá stařenka
v zuřivou fúrii. Chytila Květenu za vlasy, vláčela ji po komnatě, švihala ji holí a neustále
křičela, že chce okamžitě vědět, kde se nachází zlatá studánka. Květena hořce plakala, z očí
jí místo slz padaly perly, ale krutou čarodějnici to neobměkčilo. Bila dívku tak dlouho, až se
z jejích úst dozvěděla, že studánka je v lese na úpatí skal, hned nad velkými tůněmi. Na víc
Mikuda nečekala a okamžitě se tam rozběhla. Našla zlatou studánku, ponořila do ní džbán –
jenže netušila, že do vody se nesmí sahat a proměněné věci že se vytahují pouze pomocí
kouzelného vrbového proutku. A tak jakmile čarodějnice Mikuda vnořila do studánky ruku,
ihned se celá proměnila ve zlatou sochu.
Květena se pak stala paní hradu Kotysu a šťastně na něm vládla po mnoho let.
Jak strejček Mňouček zahnal vodníka
S tajemným údolím Suchomastského potoka se po mýtické pohádce rozlučme příhodou
spíše žertovnou. V Suchomastech žil před sto lety starý vysloužilý voják, strejček Mňouček, o
němž zdejší rodák, novinář František Cajthaml – Liberté napsal, že je neocenitelnou
pokladnicí lidových příběhů. Jednou se strejček Mňouček vracel po půlnoci z hospody. Cesta
ho vedla po hrázi velkého Mlýnského rybníka. Úplněk zářil jako rybí oko. A najednou strejček
vidí, že na stavidle sedí podivný malý chlapík a jehlou z rybí kůstky si zašívá potrhané zelené
kalhoty. Ačkoliv starý voják se nebál žádného nepřítele, žádného šturmu, ani žádné krvavé
seče, teď se zpotil hrůzou. Zatímco zvažoval, jestli má jít dál svou cestou po hrázi nebo se
otočit a utíkat pryč, Pánbůh jeho hamletovskou otázku vyřešil za něj. Na strejčka přišlo
neodolatelné mocné kýchnutí. Vodníka ten zvuk vyděsil – a když strejček podle svého zvyku
dodal „Pozdrav Pánbu“, ani netušil, že tím vodního démona navždy zaklel zpátky do hlubin.
Od těch dob už v Suchomastech hastrmana nikdy nespatřili.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•

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.
Dnem 1. července 2015 došlo ke změně faráře v Římskokatolické farnosti Žebrák. Od
tohoto dne byl ustanoven farářem P. Zdizisław Ciesielski na sedmileté období do 30.
června 2022. P. Zdzislaw Ciesielski působí v Čechách již více než deset let, naposledy
od 1. prosince 2007 v Čechticích ve vikariátu Vlašim. ThDr. Krzysztof Drzazga přešel po
téměř čtyřletém působení v Římskokatolické farnosti Žebrák (od 1. října 2011 do 30.
června 2015) na další místo svého misionářského působení, tentokrát v sousedním
Rakousku.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani zve do sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na
bohoslužby, které se konají v neděli 9. srpna 2015 v 17,00 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v srpnu otevřeno od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00
hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli zavřeno.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro
kočky, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
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 srpnu 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

25.-26.7.2015
1.-2.8.2015
8.-9.8.2015
15.-16.8.2015
22.-23.8.2015

MUDr. Neužilová Jarmila, Komárov 480
MUDr. Pilbauerová Lenka, Beroun, Pod Kaplankou508
MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Spal Antonín, Hořovice, K Nemocnici1106
MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám. 895
MUDr. Svobodová Eliška, Ordinace Buzuluk Komárov

311 572 135
311 746 185
311 572 765
311 559 813
311 685 674

29.-30.8.2015

311 572 389

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena
149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani na autobusové zastávce nad základní školou

v úterý dne 25. srpna 2015 v 16,20 hodin.
Případné bližší informace získáte v pondělí až pátek v době od 9.00 do 16.00 hodin na
telefonních číslech: 601576270, 606550204 nebo 728605840.
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Prodej slepiček
Firma DRŮBEŽ – Jiří Dvorský & Zuzana Prečanová, Chrustenice 128, 267 12 Loděnice,
telefon 311 672 358, nabízí v druhé polovině roku 2015:
• Slepičky hnědé a černé v Malých Přílepech ve věku 10 týdnů k prodeji od 31. července
2015. Cena je 100,- Kč + 2,- Kč za každý další krmný den. Tyto slepičky začnou snášet
v říjnu. Volný prodej bez objednávek do vyprodání.
• Krůťata k domácímu výkrmu ve věku 6 týdnů budeme prodávat od 24. července v Malých
Přílepech. Cena 230,- Kč/kus + 4,- Kč za každý další krmný den.
• Vykrmené krůty a krocany připravíme k prodeji v srpnu, říjnu a listopadu. Živé budeme
prodávat v srpnu v Malých Přílepech, v říjnu a listopadu v Libečově. Volný prodej bez
objednávek do vyprodání. Opracované chlazené pouze na objednávku, telefon
311 672 358 – paní Prečanová.
Další informace: www.chovdrubeze–beroun.cz . Velmi důležité upozornění na prodejní
dobu: Prodáváme každý den včetně sobot a nedělí dopoledne od 8,00 do 9,00 hodin a
odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin do vyprodání turnusu!!

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

První ročník turnaje starých gard ve Tmani
V sobotu 27. června 2015 se ve Tmani na fotbalovém hřišti v rámci sportovně kulturního dne
uskutečnil od 9 hodin dopoledne I. ročník turnaje starých gard v malé kopané. Turnaj se hrál
na dvou hřištích za účasti deseti týmů. Hrálo se v počtu hráčů 5 + 1 ve dvou skupinách.
Skupina A: SG Archlebov, SG Králův Dvůr, SG Loděnice, SG Tmaň a Vávra tým. Výsledky
jednotlivých zápasů v základní části ve skupině A: Vávra tým – SG Loděnice 3:1, SG
Archlebov – SG Tmaň 7:2, SG Králův Dvůr – Vávra tým 2:7, SG Loděnice – SG Archlebov
2:2, SG Tmaň – SG Králův Dvůr 4:1, Vávra tým – SG Archlebov 2:0, SG Loděnice – SG
Tmaň 1:3, SG Archlebov – SG Králův Dvůr 4:1, Vávra tým – SG Tmaň 4:2, SG Loděnice –
SG Králův Dvůr 9:1. Konečná tabulka skupiny A:
1.
2.
3.
4.
5.

Vávra tým
SG Archlebov
SG Tmaň
SG Loděnice
SG Králův Dvůr

4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

0
1
0
1
0

0
1
2
2
4

16:5
13:5
11:13
13:9
5:25

12
7
6
4
0

Skupina B: Forte tým, Fru-Fru tým, SG Hudlice, FC Roura a Kmet Rudná. Výsledky
jednotlivých zápasů v základní části ve skupině B: Forte tým – Kmet Rudná 2:2, SG Hudlice FC Roura 1:4, Fru–Fru – Forte tým 6:0, Kmet Rudná – SG Hudlice 0:1, FC Roura – Fru-Fru
2:2, Forte tým – SG Hudlice 1:3, Kmet Rudná – FC Roura 3:1, Forte tým – FC Roura 1:5,
Kmet Rudná – Fru-Fru tým 2:4.
Konečná tabulka skupiny B:
1.
2.
3.
4.
5.

Fru-Fru tým
FC Roura
SG Hudlice
Kmet Rudná
Forte tým

4
4
4
4
4

3
2
2
1
0

1
1
0
1
1

0
1
2
2
3

18:5
12:7
6:11
7:8
4:16

Statistika vyřazovací části turnaje:
• Zápas o 9. místo: SG Králův Dvůr – Forte tým 4:4, 3:1 na pokutové kopy.
• Zápas o 7. místo: SG Loděnice – Kmet Rudná 3:4.
• Zápas o 5. místo: SG Hudlice – FC Roura 3:2.
• Čtvrtfinále I.: SG Archlebov – SG Hudlice 4:3.
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10
7
6
4
1

•
•
•
•
•
•

Čtvrtfinále II.: SG Tmaň – FC Roura 5:4.
Semifinále I.: SG Tmaň – Vávra tým 2:5.
Semifinále II.: Fru-Fru tým – SG Archlebov 3:6.
Utkání o 3. místo: Fru-Fru tým – SG Tmaň 5:0.
Finále: Vávra tým – SG Archlebov 1:0.
Celkové pořadí I. ročníku turnaje starých gard v malé kopané ve Tmani: 1. Vávra tým, 2.
SG Archlebov, 3. Fru-Fru tým, 4. SG Tmaň, 5. SG Hudlice, 6. FC Roura, 7. Kmet
Rudná, 8. SG Loděnice, 9. SG Králův Dvůr, 10. Forte tým.
• Tým SG Tmaň nastoupil ve složení: Dalecký a Šlégr brána, Fiala, Krejčí, Duchoň, Štolba,
Laně, Zikmund, Pelikán, Kús, Pátecký a Piskáček Vlastimil.
Tvrdé boje s mnohdy překvapivými výsledky v obou skupinách. O postupu do vyřazovacích
bojů rozhodovaly poslední zápasy. Oslabená domácí družina nestačila na vyvážený tým
dirigovaný Pavlem Vávrou v boji o finále, Archlebov přestřílel v 2. semifinále Fru-Fru tým,
v boji o 3. místo již domácím došel dech. Vyrovnané finále rozhodl mazácky Karel Červenka,
přebíral míč zády ke kase, ramenem si udělal 40 cm místa a po otočce zavěsil k opačné tyči.
Archlebský tlak přinesl 3 šance, ale potvrdilo se – nevyhraje, kdo nedá gól. Nenápadní
rozhodčí – Palek se svým kolegou – dbali na fair play a časový průběh turnaje. Díky!
Pořadatelé I. ročníku turnaje starých gard v malé kopané z TJ VČS Tmaň děkují všem
zúčastněným za férový a mnohdy i statečný boj. A za rok budeme obhajovat pozice!

Losovací aktiv – sezóna 2015 / 2016
Za účasti zástupců klubů proběhl ve čtvrtek 16. července v restauraci Jitřenka v Praskolesích
losovací aktiv Okresního fotbalového svazu v Berouně Samotný aktiv měl rychlý spád. Po
„odbavení" všech administrativních záležitostí u prezenčního stolku přivítal z pódia všechny
přítomné předseda OFS Beroun Jan Knotek. Následovalo krátké ohlédnutí za uplynulou
sezónou v podobě předání cen vítězům jednotlivých soutěží a bez prodlevy se přistoupilo k
hlavnímu bodu - rozlosování sezóny následující. Otazníkem zatím zůstává hrací systém
přípravek, který bude upřesněn na samostatném aktivu těchto dvou kategorií (starší +
mladší).
Abecedně řazený seznam – zařazení týmů do soutěží ročníku 2015 / 1016:
• III. A třída: Cembrit Beroun, Hudlice, Chodouň, Karlštejn, Lužce, Mořina, Nižbor B, Nový
Jáchymov, Srbsko, Svatá, Tmaň, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zdice B.
• Okresní přebor starších přípravek: Cembrit Beroun, Cerhovice A + B, ČL-U Beroun,
Felbabka, Hostomice, Hořovicko, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Komárov,
Králův Dvůr, Liteň / Zadní Třebáň, Loděnice A + B, Lochovice, Karlštejn, Nižbor, Osek,
Rpety, Svatá, Tetín, Tmaň, Všeradice / Neumětely, Zdice. Žebrák.
• A jak dopadlo losování ve III. A třídě? Jednotlivé týmy mají tato čísla: 1. Cembrit Beroun,
2. Svatá, 3. Hudlice, 4. Chodouň, 5. Vysoký Újezd, 6. Srbsko, 7. Mořina, 8. Lužce, 9.
Zadní Třebáň, 10. Nový Jáchymov, 11. Nižbor B, 12. Zdice B, 13. Karlštejn, 14. Tmaň.
• Důležitá informace pro všechny příznivce fotbalistů TJ VČS Tmaň – hrací den je od
této sezóny neděle!
• První kolo nového ročníku III. A třídy sehrají naši fotbalisté v neděli 23. srpna 2015
v 10,15 hodin s Cembritem Beroun na jeho hřišti. Ve druhém kole sehrají první
zápas na domácím hřišti a v neděli 30. srpna 2015 v 17:00 hodin uvítají ve Tmani
tým z Lužců.

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. srpna 2015.
Cena výtisku 3,- Kč.

16

