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Číslo 1/2016 (310)

Myslivecké sdružení HORA Tmaň
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků
a Chodouně na

MYSLIVECKÝ PLES,
v Kulturním domě ve Tmani
v sobotu dne 16. ledna 2016 od 20,00 hodin.
který se koná

K tanci a poslechu hraje skupina „Sdružení volných tónů“ pod vedením Milana
Bartošíka.
Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí!
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek v den konání plesu od 9:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Šťastný nový rok 2016 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Tmaň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční
v sobotu 30. ledna 2016 od 11 hodin v sále Kulturního domu ve Tmani.

SDH TMAŇ srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků na

102. HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční
v sobotu 13. února 2016 od 20,00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola!
Vstupné 70,- Kč. Předprodej lístků a příjem věcných cen do tomboly
v sobotu 13. února od 10,00 hodin v Kulturním domě.
Šťastný Nový rok 2016 přejí a na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

Redakční poznámka na úvod nového ročníku OBZORU
Vážení čtenáři!
Věřme, že snad úspěšně a tou správnou nohou vstoupila většina z nás do Nového
roku 2016 a tak jako každému z nás přibude k našemu věku další zářez, i náš
OBZOR vstoupil tímto číslem do dalšího roku svého vydávání. Jeho první číslo
spatřilo světlo světa před dvaačtyřiceti lety v dubnu 1974. Vezmeme-li v úvahu jistá
přerušení v jeho vydávání, vyjde nám, že tímto číslem zahajujeme jeho v pořadí již
osmadvacátý ročník a jak si můžete přečíst v titulku, je to jeho 310. číslo. Pro úplnost
dodejme, že v současnosti vychází nepřetržitě od ledna 1999. Podíváme-li se ještě
jednou a již skutečně v tomto konkrétním případě naposledy na statistická čísla
z jeho vydávání – vidíme, že do ledna 1998 včetně vyšla celkem 103 čísla a od ledna
1999 je to tedy 207. OBZOR vydaný současným redakčním kolektivem. Pokud
bychom si nechali jednotlivé ročníky po dvou nebo po třech svázat, dostaneme řadu
knižních svazků dlouhou téměř půl metru (přesně to je 48 centimetrů) a ta je již na
knihovní polici nepřehlédnutelná. Každé číslo OBZORU je množeno na obecním
úřadu na klasické kopírce, a proto vychází v černobílém tisku v souladu
s technickými parametry tohoto rozmnožovacího zařízení a bez fotografií. To by však
nemělo být na závadu, protože přebohatá fotodokumentace z některých akcí a
zejména pak z dění v tmaňské škole, jsou k vidění na webových stránkách školy
nebo obce. Další předností papírového vydání je skutečnost, že si jej můžete
kdykoliv znovu otevřít, nepotřebujete k tomu žádné elektronické přehrávací zařízení
podléhající pravidelné obměně v podobě modernizace. Tolik asi k technické stránce
vydávání OBZORU.
Současné zastupitelstvo obce vstoupilo do druhého roku svého působení a považuje
vydávání OBZORU za důležitého pomocníka při informování široké veřejnosti
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík o své práci nad dalším zvelebováním a
vylepšováním občanské vybavenosti během čtyřletého funkčního období. Všichni
dobře víme, jak málo občanů navštěvuje jednání veřejných zasedání zastupitelstva
obce a OBZOR přinášející pravidelně podrobné informace o jejich průběhu je
důležitým prostředkem při jejich rozšiřování. Významnou kapitolou každého čísla
OBZORU jsou informace o dění v příspěvkové organizaci Obce Tmaň – v Základní
škole a Mateřské škole Tmaň, které pomáhají budovat dobré jméno tmaňské školy
v povědomí široké veřejnosti nejenom v naší obci. Užitečné jsou zejména pro rodiče
informace o akcích pořádaných společenskými organizacemi působícími v obci pro
jejich děti – Sbor dobrovolných hasičů Tmaň, Myslivecké sdružení HORA Tmaň a
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň – při nichž nabízejí širokou škálu zajímavých
činností, které mohou v mnoha případech úspěšně nahradit v dnešní době tolik
rozšířený neduh související se setrváváním dětí u počítače. Nepřehlédnutelným není
ani fakt, že si tyto společenské organizace takto vychovávají i své budoucí členy, bez
nichž by ani hasiči, myslivci či fotbalisté v budoucnosti vůbec nemohli existovat.
Nesmíme zapomenout ani na pravidelné informace o výsledcích našich fotbalistů,
které sice nevyvolávají v poslední době přílišné nadšení mezi fanoušky, ale
doufejme, že snad dojde k nějakému zásadnímu obratu.
Tato výše uvedená konstatování jsou důkazem toho, že vydávání informačního
časopisu naší obce má svůj význam. Popřejme redakčnímu kolektivu OBZORU
mnoho nápaditosti, inspirace a šťastnou ruku při vybírání témat při přípravě každého
čísla OBZORU v právě začínajícím kalendářním roce 2016, aby se čtenáři každého
prvního v měsíci vždy těšili na zajímavé čtení.
Mgr. Pavel Pavlásek – starosta obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 14. prosince 2015
V pondělí dne 14. prosince 2015 se konalo poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce v kalendářním roce 2015, na kterém byla projednána celá řada otázek
ovlivňujících zásadním způsobem život obce – za všechny jmenujme návrh rozpočtu
obce na rok 2016 v paragrafovém znění nebo plán práce Rady obce a termíny
veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2016. V tomto vydání OBZORU
přinášíme nejdůležitější dokument z tohoto jednání – usnesení z tohoto jednání.
K dalším materiálům se vrátíme v dalších číslech.
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného dne 14. prosince 2015
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru
panem Jiřím Eschnerem;
2) zprávu finančního výboru přednesenou členem komise panem Mgr. Pavlem
Pavláskem st.;
3) zprávu z Rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.;
4) zprávu kontrolního a revizního výboru, přednesenou předsedou kontrolního
výboru panem Jiřím Eschnerem.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Návrh rozpočtu obce na rok 2016 v paragrafovém znění;
2) směrnici č. 7/2015 „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Tmaň
v roce 2016“ v předloženém znění s touto změnou: dojde k přečíslení bodů
9 a 10 na bod 10 a 11;
3) dodatek ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Tmaň ze dne 28. 11. 2015;
4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV – 12-6018900/VB/01 Tmaň
– kNN pro parc č. 342/10;
5) rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup svozové
techniky. Rozhodnutí se mění takto: termín pro ukončení realizace akce
uvedený v oddílu A písm. e) se mění na 20. 12. 2015;
6) Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
(změna),
název
akce:
CZ.1.02/3.2.00/14.25397 Zateplení ZŠ a MŠ Tmaň;
7) plán práce RO a ZO;
8) podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště v lokalitě Na Boru;
9) rozpočtové změny č. 12.
III. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně
využít ve prospěch obce;
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů,
a na případné negativní poznatky včas reagovat.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
V sobotu 28. listopadu 2015 – v předvečer první adventní neděle – proběhla v naší
obci akce, kterou již můžeme bez jakékoliv nadsázky nazvat tradiční, přestože se
konala teprve počtvrté. Důkazem, že se podařilo slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu ve Tmani dostat Tmaňákům doslova pod kůži, je již pouhé číslo o počtu
návštěvníků, kterých bylo kolem dvou set. A to počasí nebylo nic moc – vystupujícím
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i návštěvníkům se pokoušel narušit slavnostní atmosféru nepříjemný vítr a chladno.
Hlavními hrdiny byli účinkující – především děti ze Základní školy ve Tmani, kteří
opět po roce předvedli pásmo o narození Ježíška plné zpívaných vánočních koled.
Poděkujme jim za nezapomenutelný umělecký zážitek, kterým nás uvedli do
adventního období a mohli jsme si ještě výrazněji uvědomit význam Vánoc v dnešní
poněkud uspěchané době – těchto nejvýznamnějších a nejsentimentálnějších
rodinných svátků v kalendářním roce, a těšme se na stejné setkání opět za rok.
Požádejme teď ředitelku Základní školy a Mateřské školy Tmaň Mgr. Růženu
Kybikásovosou o pár slov k této slavnosti. Zde jsou:
Vážení spoluobčané, milí žáčci, vážení rodiče,
v sobotu 28. listopadu 2015 nás čekal důležitý den. Společně jsme zapálili první
adventní svíci, která symbolizuje MÍR, a to mír v našich duších. Přála bych všem na
naší planetě, aby se jim v letošním adventním čase dostalo právě tohoto daru – mít
mír v duši a v míru žít. Bohužel vím, že v současné velmi nejisté a napjaté době je
toto mé přání nesplnitelné. Naše letošní setkání v předvečer první adventní neděle
bylo již čtvrté v řadě, proto můžeme směle mluvit o tradici. Jsem velmi ráda, že jsme
se opět sešli v hojném počtu při vystoupení „našich = vašich“ dětí, které nám zahrály
hru o narození Ježíška, onen věčný příběh zrození spasitele lidských duší. Věřím, že
jsme se při této příležitosti opět všichni rádi setkali se svými přáteli, kamarády, s
dobrými známými i neznámými lidmi a společně jsme si užili poklidný sobotní
podvečer, který se pro nás všechny stal milou vzpomínkou. Vždyť naše děti jsou nám
motivací, proč my dospěláci každoročně nasloucháme dětským hláskům,
když vyslovují svá přání. Někdy splnitelná hravě, jindy obtížně a někdy i nesplnitelná.
Mezi ta splnitelná přání bezesporu patří společně strávené chvíle dětí s rodiči.
Chvíle, kdy vám rodičům mohou říci o svých přáních, touhách, starostech, ale
především o radostech a úspěších. Na oplátku od vás pak chtějí slyšet, že jim věříte,
že jim pomůžete, že je nezklamete, zkrátka že u vás vždy najdou bezpečí. Na závěr
nám všem přeji poklidně a příjemně prožitý adventní čas i šťastný a úspěšný rok
2016. Také mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí slavnostního
podvečera. V první řadě děkuji dětem, Anetě Špačkové i hudebnímu kvartetu, že
adventní program zvládly na velkou pochvalu, jako kdyby při nich stála sama Thálie,
která je Múzou veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů. Děkuji panu
starostovi a dalším zaměstnancům obecního úřadu i rodině Špačkových za
technickou pomoc. Poděkování za spolupráci patří také Mysliveckému sdružení
HORA Tmaň a Sboru dobrovolných hasičů Tmaň. Rovněž děkuji rodinám
Koubíkových, Plátěnkových a Klepáčových, které nám poskytly zvířátka pro vytvoření
živého betlému. Můj dík patří také paním učitelkám i panu školníkovi, kteří vše
připravili tak, aby vystoupení našich dětí dopadlo na jedničku s hvězdičkou. Celý
pedagogický sbor a také děti velmi děkují všem, kteří nás podpořili nejen svou účastí
a potleskem, ale také finančním příspěvkem. Na dobrovolném vstupném se vybralo
4719,- Kč, které ihned použijeme na nákup výtvarného materiálu pro děti na výrobu
adventní výzdoby a dárečků.
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.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň
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Základní škola Tmaň
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Na internet se můžeme připojit kdykoli a pak může být toto médium nejen
výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem. Proto se
naši žáci v rámci projektu Bezpečný internet seznamují s různými riziky a
situacemi, které internet přináší i se způsoby, jak je řešit, protože společným
cílem rodičů i školy je uchránit děti před reálnými nebezpečími, které zde hrozí a
také naučit děti dodržovat daná pravidla pohybu na internetu. K tomu nám
pomáhá celostátní projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), kde se formou elerningových kurzů s touto problematikou mohou seznamovat nejen žáci, ale také
jejich rodiče a široká veřejnost. Možno se přihlásit zde: http://kpbi.cz/ .
Klub důchodců ve Tmani již tradičně pořádal o víkendu ve dnech 21. a 22.
listopadu 2015 v přístavbě kulturního domu krásnou výstavu, která na všechny
návštěvníky konečně dýchla předvánoční náladu. V pondělí 23. listopadu jsme na
ni byli pozváni i my a nelitovali jsme. Nakoupili jsme si mnoho vánočních dárků
pro naše blízké a obdivovali jsme krásné vánoční ozdoby, keramické kapry, lesklé
šperky a další výrobky, které vyrobily šikovné ruce našich seniorů. Moc jim za
krásnou výstavu, milé přijetí i sladkou odměnu v podobě vánočního cukroví, které
jsme mohli ochutnat, děkujeme!
V pondělí 23. listopadu jsme se předvánočně naladěni vypravili na krásnou
výstavu Klubu důchodců ve Tmani. I příroda nám zřejmě chtěla připomenout, že
se blíží čas Vánoc a z nebe se na nás sypal první sníh. Udělal nám obrovskou
radost, proto jsme neodolali, a i když ho bylo jen maloučko, postavili jsme z něj
našim mladším kamarádům několik sněhuláčků. Doufáme, že jim udělaly radost!
Ve škole nám pak ještě náš spolužák Matyáš Horný předvedl moc zajímavý
pokus o tom, jak si v televizi vytvoří umělý sníh, když jim při natáčení nepřeje
počasí, tak jako dnes nám. Byli jsme opravdu překvapení, jak se z malé
hromádečky speciálního bílého prášku, který se pomalu zavlažuje vodou, vytvoří
několikanásobně větší množství bílého „sněhu", který je velmi příjemný na dotek
a nepromáčí nás a ani nestudí.
Na workshop, který se v naší škole konal v úterý 1. prosince jsme se velmi těšili.
Navštívila nás paní Lenka Kadeřábková z Atelieru Lůca ve Zdicích. S její pomocí
jsme si všichni vyrobili krásný vánoční dárek – pískovaný obrázek nebo mandalu.
Moc jí za její trpělivost a ochotu děkujeme. Na naše výtvory jsme byli jistě právem
pyšní a věříme, že se líbí nejen čtenářům našich školních webovek, ale že budou
mít úspěch i pod vánočním stromečkem. Těm, kteří by snad nevěděli, co to
mandala je – malé vysvětlení. Mandala je kruhový obrazec. Ačkoliv toto slovo
pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a
rovnováhy vyskytující se ve všech dobách a kulturách, jsou staré jako lidstvo.
V mandalách se potkává barva a tvar – to vše dohromady utváří harmonický
celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši
malíře nebo pozorovatele. Pro tvoření mandal můžeme použít mandalové
předlohy nebo můžeme také tvořit mandaly vlastní. Mandaly lze tvořit různým
způsobem, jedním z nich je tvorba z obarveného písku, rýžové mouky či jiného
sypkého materiálu. Jejich tvorba vyžaduje velkou pečlivost a trpělivost. Mandala
je vytvářena obvykle při příležitosti nějaké slavnosti či obřadu a její forma se řídí
smyslem a významem příležitosti, ke které je vytvářena – a tím jsou Vánoce …
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U příležitosti 70. výročí založení UNESCO1 vyhlásila naše škola výtvarnou
soutěž, ve které žáci ztvárnili jednu ze 12 českých památek světového dědictví.
Na obrázcích, které malovaly všechny děti v rámci výtvarné výchovy, se objevily
obrázky Holašovic2, Kutné Hory3 nebo Prahy4. Porota jen těžko vybírala 3 nejlepší
obrázky z každé třídy, které by byly oceněny diplomem a drobnou cenou, neboť
všechny měly svůj půvab, ale nakonec se to podařilo. Teď vybrané obrázky
poputují do regionálního kola výtvarné soutěže malotřídních škol. My tvůrcům
držíme palce na pěkné umístění v konkurenci.
Ve čtvrtek 3. prosince k nám do II. třídy zavítal Anděl, který si pro nás připravil
velké překvapení. Andělem na dnešní dopoledne se stala maminka našeho
kamaráda a spolužáka Jonáška Šmída, paní Jana Šmídová, protože jak ona
sama krásně řekla: „Maminky, jsou totiž andělé bez křídel, které drží ochrannou
ruku nad svými dětmi a pomáhají jim.“ Na celé dopoledne si pro nás připravila
krásné a zajímavé vyrábění dárků pro naše maminky. Přinesla s sebou nejen
spoustu materiálu a dárečků i pro nás, ale hlavně klidnou a milou atmosféru do
předvánočního shonu. Chtěli bychom našemu „Andílkovi“ moc a moc poděkovat
za krásné dopoledne a trpělivost, jenž s námi měla a budeme se těšit na další
spolupráci, kterou nám „teta“ Jana přislíbila. Maminky, pokud byste měly zájem
něco pěkného nás naučit, budeme moc rádi a uvítáme Vás mezi námi.
V pátek 4. prosince do naší školy zavítal posel přímo z Pekel. Ukázal se
statečným dětem a nakonec se s nimi i skamarádil. Než ale bylo jasné, že je to
čert dobrák, některým dětem malinko zatrnulo … Nakonec všechny děti naší
školy dostali nebeskou odměnu v podobě ovoce v mikulášské nadílce od
pana Skučka, kterému patří velký dík.
V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je od roku 2013
zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu (POKOS) do vzdělávacích
oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“, protože zákonná povinnost
občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky.
Žáci tak v rámci vzdělávání získávají základní informace o současném

1

UNESCO je jedna z 15 mezistátních odborných organizací organizace OSN (Organizace spojených
národů) pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations Educational Scentific and Cultural
Organization), sídlí v Paříži a má 195 členských zemí. Podnětem ke vzniku organiace před
sedmdesáti lety byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO bylo proto
usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a
prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.
2
Jihočeská vesnice Holašovice zapsaná na seznamu památek UNESCO je nejlépe zachovaným
příkladem jihočeské architektury druhé poloviny 19. století, které se říká selské baroko. Na půdorysu,
který byl typický pro středověkou vesnici se zde dochovalo množství venkovských staveb z 18. a 19.
století. Právě zachovalost a původnost staveb nabízí věrný obraz vesnice poloviny 19. století.
Jedinečný ráz vesnice je umocněn také tím, že se nejedná o skanzen, ale o trvale osídlenou ves, čímž
je vytvořeno živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo formováno v druhé polovině
19. století.
3
Město Kutná Hora bylo zapsáno jako městská památková rezervace na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO v roce 1995. Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem
svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou
středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším
významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv.
Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily.
4
Historické centrum Prahy bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce
1992. Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866
hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova
mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města,
Vyšehradu i jejich jednotlivé památky.
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•

•

bezpečnostním prostředí, o výhodách členství ČR v mezinárodních
bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a
o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru. Zároveň se seznamují s povinnostmi, které jim, jako
občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají z platných právních norem. S
naplněním tohoto úkolu nám pomáhá Oddělení ochrany objektů MO Velitelství
Ochranné služby Vojenské policie Praha. Mnoho zajímavého jsme se dnes
dozvěděli od kapitána Tomáše Procházky, zástupce náčelníka a rtm. Martina
Kociána. Velmi jim děkujeme za opravdu zajímavě strávené dopoledne a těšíme
se na jejich další návštěvu.
Naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž pro ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor a
ZŠ Tmaň. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 70. výročí založení UNESCO
Téma soutěže: ČESKÉ PAMÁTKY = ČESKÉ DĚDICTVÍ jako součást světového
kulturního dědictví. Cíl soutěže: – představit žákům 12 českých památek
světového dědictví a 4 památky nehmotného kulturního dědictví ČR, které jsou
zapsány na seznamu UNESCO; připomenout žákům, že máme právo být na naše
předky za jejich práci a díla hrdí. Účastníci soutěže si mohli vybrat kteroukoliv
českou památku zapsanou na seznamu Unesco. Převažovaly památky Staré
Prahy – Karlův most, starobylá Telč a lidová architektura v Holašovicích.
Z každé školy se účastnili vítězové jednotlivých ročníků. Porotu, která
rozhodovala o umístění, tvořily ředitelky všech zúčastněných škol. Rozhodování
bylo velmi těžké, protože se všem obrázky povedly a děti dokázaly nápaditým
způsobem památky ztvárnit. Takto dopadlo umístění žáků naší školy.
1. ročník – Patrik Náčin: 3. místo, 2. ročník – Anička Macíková: 2. místo, 3. ročník
– Zuzana Muroňová: 4. místo, 4. ročník – Jirka Cikánek: 3. místo, 5. ročník –
Majda Krpcová: 1. místo. Všem dětem gratulujeme k umístění a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
Protože zábavy, legrace a čertů s Mikulášem není nikdy dost, konala se v neděli
13. prosince v Kulturním domě ve Tmani Mikulášská nadílka, kterou pořádal
obecní úřad ve spolupráci s naší školou. Atmosféra byla perfektní, i když ze
začátku se děti trošičku obávaly příchodu čertů. Ale při bezva zábavě, kterou
provázel čert Karel Moravec s čerticí Dádou, na strach úplně zapomněly.
Tancovaly, zpívaly a soutěžily s velkou vervou a za svoji snahu byly odměněny
bonbonky a dalšími sladkostmi. Pak už ale nastala ta dlouho očekávaná chvíle a
na parketu se objevili čerti, kteří byli opravdu pekelní. Četli ve své knize hříchů a
hledali ty největší zlobivce. Zjevil se i samotný Mikuláš s andělem. Děti jim
přednesly krásnou básničku nebo písničku, za kterou dostaly nebeskou nadílku.
Závěrem si mohly zatančit spolu s Mikulášem, andělem i čerty, takže domů
odcházely spokojené a vyřáděné a na cestu jim svítila světýlka vánočního
stromku ve Tmani.
Během listopadu a prosince jsme se účastnili další charitativní akce na podporu
nemocných dětí, kterou formou Veřejné sbírky pořádá Fond Sidus, o.p.s.
Zakoupením drobných předmětů a zasláním 1.500,- Kč na účet Fondu jsme
přispěli konkrétním dětem na léčebné pobyty, aby se mohly vrátit zpátky mezi své
kamarády, nebo na nákup nezbytných lékařských přístrojů a pomůcek nemocným
z partnerských nemocnic, kterými jsou Pediatrická klinika Univerzity Karlovy – 2.
Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Dětská klinika Fakultní nemocnice
Olomouc a Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce.
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Zápis do první třídy v ZŠ Tmaň pro školní rok 2016 / 2017
Termín zápisu do ZŠ a MŠ Tmaň je 25. ledna 2016 od 13:00 do 16:00 hodin
v budově Základní školy ve Tmani. Rodiče budoucích prvňáčků si vyzvednou žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání v mateřské škole ve Tmani, v Suchomastech nebo
v základní škole ve Tmani. Vyplněnou a oběma zákonnými zástupci podepsanou
žádost vezmou s sebou k zápisu společně s rodným listem dítěte a svým platným
občanským průkazem. Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné
školní docházky, je nutné k žádosti o odklad doložit doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velikou životní změnu. Mění
se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i
požadavky, aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů,
mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Následující přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy.
Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo materiál nazvaný Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku upřesňující, co by dítě před vstupem do první třídy
mělo znát a umět. Jedná se osmistránkový dokument, s nímž se lze seznámit
v úplném znění na webových stránkách tmaňské školy. Jak vyplývá z jeho názvu, je
určen především pro rodiče. Jak je v každodenním životě běžné, nezanedbatelnou
roli při formování charakteru dětí odehrávají i prarodiče. Nejenom pro ně přinášíme
seznam deseti bodů, které se od budoucích školáků předpokládají a budou se u
zápisu vyžadovat.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své
tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě.
•

•

Prosinec v Mateřské škole Tmaň
V pátek 4. prosince přišel do naší školky vzácný host. Byl to Mikuláš, který přinesl
spoustu ovoce. Byl hodný a čerty nechal tentokrát v pekle. Zazpívali jsme mu
písničku, a přiznali se, že někdy trošičku zlobíme. Nakonec Mikuláš odměnil
všechny děti a rozloučili jsme se mikulášskou básničkou.
V úterý 8. prosince jsme u nás ve školce přivítali lektorku Zdravé 5, s programem
„Zpívánky Zdravé 5". Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro
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základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového
bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem
hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
přirozené implementaci do životního stylu. Obohatili jsme si tak své dosavadní
znalosti o tom, co a jak správně jíst, v jakém množství, třídili jsme potraviny,
poznávali ovoce a zeleninu podle chuti, zpívali a tancovali, prostírali správně stůl
a mnoho dalšího. Na závěr jsme si u stolečků sestavili panáčky z pokrájené
zeleniny a ovoce, které jsme pak s velkou chutí snědli.
V neděli 13. prosince na všechny děti čekal v kulturním domě Mikuláš s andělem
a přišli i dva čerti. Pro děti bylo připraveno velké množství her a soutěží, písniček i
tanečků, ale také sladkých odměn.
V pondělí 14. prosince jsme se vypravili na vánoční výlet do Muzea betlémů v
Karlštejně. Tam jsme si prohlédli kolekce českých historických betlémů
vyřezávaných ze dřeva, doplněné betlémy z dobových raritních materiálů na
příklad z vosku, cukru, perníku nebo chleba. Po starých schodech jsme sešli do
sklepa, kde jsme zahlédli Bílou paní. Největším zážitkem byl Karlštejnský
královský betlém, který svítil, hrál a pohyboval se. K tomu jsme měli možnost
vyslechnout i starý příběh o Ježíškovi. Ve vánoční dílničce jsme si ozdobili
skleněnou baňku.
V úterý 15. prosince jsme na generální zkoušku Vánoční besídky MŠ pozvali
naše velké kamarády ze základní školy. Zatancovali jsme jim, zazpívali i přednesli
básničky. Odměnou nám byl velký potlesk školáků. V odpoledních hodinách jsme
předvedli besídku svým nejbližším. Besídku jsme zakončili přáním hezkých a
klidných svátků, poté jsme se rozešli do svých domovů.
Ve čtvrtek 17. prosince jsme navštívili místní husitský kostel, kde na nás čekala
paní Šmardová, aby nás přivítala. Usadili jsme se do lavic a povídali si společně o
narození Ježíška, o betlémě, ale i o tom, proč slavíme Vánoce a co je na
Vánocích to důležité. Zazpívali jsme si společně koledy a nakonec jsme byli
odměněni andělíčkem, který na děti čekal pod stromečkem. Děkujeme paní
Šmardové, že si na nás udělala čas, připravila pro děti malý dáreček, jako
poděkování děti nakreslily vánoční obrázky.
Kolektiv Mateřské školy Tmaň přeje všem čtenářům hezké klidné Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v roce 2016!

Nové jízdní řády autobusových spojů do Tmaně
Autobusové spojení naší obce s Berounem a Hostomicemi zajišťuje třemi linkami
akciová společnost PROBO BUS se sídlem v Králově Dvoře, která působí na trhu
veřejné dopravy přes dvacet pět let a ročně přepraví statisíce spokojených
cestujících. Nově si již začínáme zvykat na přemístění autobusového nádraží
v Berouně ze Závodí na hlavní berounské železniční nádraží.
• Linka 210014 s označením C14: Beroun – Suchomasty – Bykoš.
• Linka 210023 s označením C23: Beroun – Suchomasty – Libomyšl.
• Linka 210025 s označením C25: Beroun – Hostomice.
Zastupitelstvo obce věnovalo a stále věnuje otázce zajištění dopravní obslužnosti
naší obce a jejich osad velkou pozornost. Na zajištění provozu těchto linek v roce
2016 přispívá ze svého rozpočtu Obec Tmaň. V roce 2016 předpokládá rozpočet
obce s příspěvkem na dopravní obslužnost ve výši 250.000,- Kč. Od 13. prosince
2015 do 10. prosince 2016 platí nové jízdní řády, jejichž tištěnou podobu
přinášíme na následujících třech stránkách.
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Projekt Tmaňská čítanka
Pokud se jedná o záznam událostí v naší obci, vzniká každý rok zápis do kroniky
obce. Vedle toho vzniká projekt pracovně nazvaný Tmaňská čítanka. Jedná se zatím
o dvanáctidílný soubor materiálů mapujících historii obce, který je výsledkem
několikaletého hledání v různých knihovnách a archivech.
V současnosti je hotových sedm dílů:
• I. díl má titul Těžba vápence 1957 – 2014. Jedná se o soubor materiálů
publikovaných v denním tisku a v odborné literatuře od počátku výstavby závodu
Velkolom Čertovy schody do konce roku 2014. Tento díl má celkem 598 stran
textu.
• II. díl obsahuje dva tematické soubory. První – menší – se jmenuje Volby do
zastupitelstva obce 1990 – 2014. Přináší volební programy, kandidátky a výsledky
voleb do zastupitelstva obce po sametové revoluci ve Tmani. Druhý soubor se
jmenuje Antonín Plátěnka 1976 – 2012 a obsahuje projevy a vystoupení Antonína
Plátěnky, který byl po tři volební období starostou obce a je dlouhá léta
předsedou Mysliveckého sdružení HORA Tmaň. Tento díl má 432 stran textu.
• III. díl je sborník článků o Tmani v regionálním (většinou) i celostátním (v menším
měřítku) tisku o dění v naší obci, které byly otištěny celkem v 53 různých
novinách a časopisech. Nejstarší články pocházejí z roku 1908, Bohatá je část
pocházející z meziválečného období dvacátých a třicátých let minulého století a
najdeme tam články až do konce roku 2014, s výjimkou Berounska a
Berounského deníku, kterým je věnován samostatný díl. Tento díl má 588 stran
textu.
• IV. díl je sborník článků o Tmani v regionálním tisku – Berounsko a Berounský
deník – z let 1990 až 2014. Má 588 stran textu.
• V. díl přináší v jedné knize mající 540 stran textu základní prameny, které lze bez
nadsázky považovat za základní kánon informačních zdrojů vztahujících se
k historii naší obce:
o Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí, kterou napsal Václav Krejčík,
kde najdeme historii Tmaně do konce devatenáctého století.
o Pamětní kniha Tmaně z let 1922 – 1956, kterou psali dva první kronikáři
Tmaně – František Zajíček a Bohumil Dousek.
o František Zach 1929 – 2010 – jedná se o soubor prací Františka Zacha
věnovaný problematice historie Tmaně, jež byly otiskovány v Tmaňském
informačním časopise OBZOR a které jsou poprvé shromážděny do
jednoho souboru.
o Práce Ing. Vratislava Jana Trmala z Toušic nazvaná Rod Trmalů z Toušic
– Tmaňská větev, která mapuje historii tohoto rodu až do současnosti.
o Poslední je práce Ing. Michala Hejny Minulost dávná i nedávná věnovaná
těžbě vápence v Koněpruské a Tetínské oblasti.
• VI. díl je věnován historii sportu ve Tmani od dvacátých let dvacátého století do
konce oku 2014 obsahuje především hokejové a hlavně potom fotbalové výsledky
tmaňských fotbalistů v okresních fotbalových soutěžích. Celek je doplněn několika
fotografiemi. Tento díl má 364 stran textu.
• VII. díl je nazvaný Zajímavosti z historie Tmaně, má 528 stran textu a obsahuje
celou řadu kratších prací na různá témata, které doplňují předcházející díly
projektu Tmaňská čítanka:
o Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí nalezené v různých pramenech a
seřazené do jednoho souboru.
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o Tmaň na internetu – různé příspěvky, které bylo možno nebo lze najít o
Tmani na internetu.
o Galerie Čerťák – přehled výstav, které se konaly za dobu existence Galerie
Čerťák doplněný o podrobnosti o autorech nebo o vlastních výstavách.
o Velkostatek Tmaň – materiál o tmaňském velkostatku, který je uložen
v Oblastním státním archivu v Praze.
o Občanské sdružení Zlatý kůň – zmapování krátkého období činnosti tohoto
občanského sdružení, jehož činnost byla zaměřena na ekologické otázky.
o Knihy o Tmani – přehled knih, v nichž se lze dočíst o naší obci. je to až
neuvěřitelné v kolika knihách najdeme odkaz na naši obec. V nabízeném
přehledu najde čtenář odkaz na šedesát titulů, v nichž je řeč o Tmani nebo
o Louníně – a to je opravdu úctyhodné množství, není-li pravda? K tomu je
třeba dodat, že tento seznam není zcela určitě úplný a v budoucnu bude
zcela určitě ještě hodně mnoha tituly doplněn.
o 20 let činnosti základní organizace Odborového svazu STAVBA České
republiky akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve
Tmani.
o Černá kronika – přehled článků z denního tisku nebo odborných periodik
věnovaných kriminalitě ve Tmani v průběhu celého dvacátého století.
o František Zajíček – vzpomínky prvního tmaňského kronikáře.
o Buzek ze Tmaně – materiály o této historické postavě.
o Kontakt s rodinou Nolčových v devadesátých letech minulého století.
To je přehled sedmi dílů, které jsou již hotové a existují v elektronické podobě jako
pdf soubory.
Výše zmiňovaných sedm dílů Tmaňské čítanky představuje 3638 stránek textu.
Mohlo by se to zdát, že to je dost. Téma Tmaně a její historie není však zatím zcela
vyčerpáno, a tak se průběžně pracuje nad dalšími minimálně pěti díly, které jsou
v současnosti v různém stadiu rozpracovanosti:
• VIII. díl bude pokračováním Zajímavostí z historie obce Tmaň. Existuje ještě celá
řada témat, která si zasluhují zpracovat do menších samostatných
monotematických souborů.
• IX. díl bude mapovat volební období zastupitelstva obce Tmaň v letech 1994 –
1998, kdy došlo k zastavení výstavby Nové Králodvorské cementárny ve Tmani.
• X. díl se bude zabývat historií Lounína se zaměřením na rok 2024, kdy si za
necelých devět roků budeme připomínat 700 let od vysazení Lounína. Druhá
polovina tohoto dílu bude mapovat církevní život ve Tmani.
• Zatím poslední dva plánované díly mají být dodatky – XI. díl dodatky k I., II. a VI.
dílu, a XII. díl budou dodatky k III. a IV. dílu.
V současnosti nelze říci ani předvídat, v jakém pořadí budou jednotlivé plánované
díly dokončeny. Zda se bude jednat o konec projektu Tmaňská čítanka nebo zda
vznikne potřeba rozšířit ji ještě o třináctý díl, ukáže čas. V každém případě je
záměrem shromáždit do jednoho souboru encyklopedického charakteru informace o
minulosti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík jak pro potřeby současníků,
tak – a to především – jako poselství nás nyní zde žijících budoucím generacím,
které přijdou po nás. Celé dílo představuje zaznamenání veřejně přístupných
materiálů v denním tisku, v časopisech či v jiných periodicky vydávaných tiskovinách,
na internetu nebo v knihách s přesnou datací jejich otištění a názvu zdroje původu –
a to bez jakéhokoliv dalšího hodnotícího komentáře autora takto shromážděných
informací – případné závěry si bude muset udělat každý čtenář této práce sám, nebo
badatel, který je bude chtít použít ve své práci, případně je ještě prohloubit.
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Opustili naše řady …
V sobotu dne 5. prosince 2015 zemřel po delší nemoci ve věku 83 let pan Václav
Zykán. S drahým zesnulým se rodina za hojné účasti veřejnosti z Lounína,
Tmaně, Havlíčkova Mlýna a Slavík naposledy rozloučila v úterý dne 15. prosince
2015 v 12:00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Ve čtvrtek dne 17. prosince 2015 zemřela po krátké nemoci ve věku 92 let paní
Zdeňka Procházková, rozená Havlíčková. S drahou zesnulou se rodina za
hojné účasti veřejnosti Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík naposledy
rozloučila ve středu dne 23. prosince 2015 v 11:00 hodin ve hřbitovní obřadní síni
v Berouně.
Čest jejich světlé památce!

Poděkování
V sobotu dne 5. prosince 2015 nás opustil drahý a milovaný manžel, tatínek, švagr,
strýc, tchán, dědeček a pradědeček pan Václav Zykán a v naší rodině vznikla
mezera, která se nikdy nezacelí. Poslední rozloučení s drahým zesnulým proběhlo
v úterý dne 15. prosince 2015 ve hřbitovní obřadní síni v Berouně, po němž byl
uložen do rodinné hrobky na hřbitově ve Tmani.
Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům Lounína, Tmaně, Havlíčkova Mlýna a
Slavík, kteří se v tak hojném počtu zúčastnili posledního rozloučení v Berouně,
členům Sboru dobrovolných hasičů Tmaně za čestnou stráž u rakve v obřadní síni a
za kytici, smutečnímu řečníkovi panu Jaroslavu Horáčkovi za jeho projev, za všechny
květinové dary a za každé vyjádřené nebo napsané slovo útěchy.
Rodina Zykánova, Lounín

Poděkování
Ve čtvrtek dne 17. prosince 2015 nás navždy opustila drahá a milovaná maminka,
babička, prababička a tchyně paní Zdeňka Procházková ze Tmaně. Poslední
rozloučení s drahou zesnulou proběhlo ve středu dne 23. prosince 2015 ve hřbitovní
obřadní síni v Berouně.
Děkujeme
touto
cestou
všem
našim
ostatním
příbuzným,
všem
spoluobčanům Tmaně, Lounína a Havlíčkova Mlýna, děkujeme všem maminčiným
známým, kteří se zúčastnili posledního rozloučení v Berouně, děkujeme za všechny
květinové dary, děkujeme smutečnímu řečníkovi panu Jaroslavu Horáčkovi za jeho
projev, děkujeme za každá vyjádřená nebo napsaná slova útěchy.
Rodina Buckova, Zikmundova a rodiny Procházkovy

VAK Beroun – Tisková zpráva
V ceně vody se promítají investice.
Dne 9. prosince se uskutečnila schůzka hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun,
které se zúčastnili starostové měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák.
Kromě přípravy valné hromady společnosti projednali zejména investiční plán a cenu
vodného a stočného na roku 2016. Díky úsporám, nižšímu růstu nákladů i zisku
z jiných podnikatelských činností se navýší cena v příštím roce jen o necelá dvě
procenta.
„Již třetím rokem se daří držet růst ceny pod dlouhodobým plánem. Ten vychází
zejména ze zákonné povinnosti obnovovat vodárenskou infrastrukturu, kterou
společnost vlastní. V roce 2016 vynaložíme na investice rekordních 84 milionů korun,
z toho 71 milionů na obnovu majetku,“ uvedl technický ředitel společnosti Jiří Paul.
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O jaké investice v příštím roce půjde, upřesňuje Roman Badin, provozní ředitel: „V
roce 2016 zahájíme postupnou obnovu našeho nejdůležitějšího skupinového
vodovodu, který přivádí vodu z Prahy až do Hořovic. První rekonstruovaný úsek je
mezi Zdicemi a Praskolesy a bude stát zhruba osm milionů korun. Pokračujeme také
v rekonstrukci čistíren odpadních vod. Deset milionů bude investováno do dvou
největších – berounské a hořovické. Dokončíme také rekonstrukci hlavního vodojemu
v Berouně. v Hořovicích budou pokračovat práce související s odkanalizováním
Sklenářky.“
Ačkoliv rekonstrukce vodovodů a kanalizací zaujímají největší objem investic, nemalé
částky se investují také do zlepšení služeb a rozvojových projektů. V rámci
rekonstrukce bude na vodojemu Beroun instalována malá vodní elektrárna, která
bude využívat spád vody v potrubí přivaděče. Je to příklad účelné investice, která
nám, podobně jako moderní čerpadla na rekonstruovaných objektech, umožní snížit
náklady v budoucnosti,“ uzavírá Paul.
Cena pro vodné se zvyšuje o 20 haléřů a cena pro stočné o 1,35 Kč na jeden
metr krychlový. Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody
v roce 2016 tak bude 80,55 Kč/m3, s DPH 92,63 Kč/m3.
Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3. Platba za
vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě 9 Kč na osobu za jeden den.
Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2.870,- Kč na osobu za rok, tj. 240,- Kč za
měsíc.
V Berouně, dne 10. prosince 2015.

2014
Vodné
Stočné
Celkem

2015
Vodné
Stočné
Celkem
2015
3

Vodné
Stočné
Celkem

Bez DPH
Kč/m3
44,90
32,08
76,98

Včetně 15% DPH
Kč/m3
51,63
36,89
88,52

Bez DPH
Kč/m3
45,40
33,60
79,00

Včetně 15% DPH
Kč/m3
52,21
38,64
90,85

2016
3

Kč/m bez
DPH

Kč/m bez
DPH

45,40
33,60
79,00

45,60
34,95
80,55

K a p i t o l y

z

Meziroční
změna
3
Kč/m

Meziroční
změna
%

0,20
1,35
1,55

0,44%
4,02%
1,96%

h i s t o r i e

2016
Kč/m3 včetně
DPH

52,44
40,19
92,63

T m a n ě

Přednáška „Prof. Antonín Krbec“
Ve středu 28. října 2015 se v kulturním domě ve Tmani uskutečnila přednáška
věnovaná památce prof. Antonína Krbce.
Přednášku připravil z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří, s jehož členy jsme se
v minulosti již setkali při ukázce práce četnictva za I. republiky – tehdy se však ještě
jmenovali. Klub 1938 – Četnická stanice Habersbirk. Hlavním důvodem přejmenování
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byla nová legislativa, kdy v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1.
ledna 2014 zaniklo označení občanské sdružení (o.s.) a nově se zavedlo tradiční
označení spolek či zapsaný spolek (z.s.). Tento administrativní zásah do jejich jména
však nenesl s sebou žádné změny v náplni jejich činnosti. Druhým důvodem bylo
rozšíření jejich působnosti, kde vedle armádní sekce přibyli i příslušníci finanční
stráže a uniformovaného sboru stráže bezpečnosti (policie) a Masarykův svaz žen a
původní název již nevystihoval plnou šíři jejich aktivit.
Kolem dvaceti návštěvníků přednášky si vyslechlo zajímavé vyprávění o události,
v níž zahynul tmaňský občan prof. Antonín Krbec doplněné o ukázky tehdejších
uniforem a výzbroje. Po skončení přednášky se členové spolku odebrali na místní
hřbitov a položením květin na hrobu prof. Antonína Krbce uctili jeho památku.
Fotografie z této akce jsou umístěny na webových stránkách Obce Tmaň.
Zde je několik poznámek k životu a úmrtí prof. Antonína Krbce, jejichž autorem je
František Zach a které byly otištěny v červnovém vydání OBZORU v roce 1992..
Antonín Krbec pocházel z chudé povoznické rodiny. Jeho rodiče měli malé
hospodářství v č. p. 56 v části obce Tmaň zvané Chaloupky. Otec byl povozník –
vápeník a matka se starala o malé hospodářství. Základní školu vychodil ve Tmani,
vyšší třídy na Měšťanské škole v Počaplech. Vystudoval obchodní akademii
v Berouně a její nástavbu v Praze.
Během celého studia dojížděl z Prahy domů, aby mohl vypomáhat matce
v hospodářství, neboť otec vápeník byl stále na cestách. Aby své rodiče příliš
finančně nezatěžoval, chodil ze Tmaně do Berouna na vlak pěšky. Díky své
houževnatosti a píli s úspěchem dokončil i vysokou školu.
Až do roku 1938 učil jako středoškolský profesor na obchodní akademii v Jihlavě.
Ještě před vyhlášením mobilizace nastoupil tak jako mnoho jiných našich občanů,
k ochraně státních hranic do oblasti tehdejšího Falknova (dnešní Sokolov).
V Gossengrünu (dnešní Krajková) došlo k prvním přestřelkám s henleinovci již 13.
září 1938. Proto sem vyslal velitel čtvrté mechanizované brigády první rotu 1.
cyklistického praporu ze Slaného jako vojenskou asistenci. Rota, které velel štábní
kapitán Stůj, měla asi 120 mužů. Velitelem jednoho z družstev byl desátník aspirant
Antonín Krbec.
Když se čtvrt hodiny před desátou večer 15. září vracela vystřídaná stráž desátníka
aspiranta Krbce na ubikace, propukla před budovou městského úřadu mezi strážnými
přestřelka. Vojín německé národnosti Franz Ludwig zákeřně zastřelil postupně pět
svých kamarádů: desátníka aspiranta Antonína Krbce, vojína Boh. Čapka, vojína
Netíka, četaře Stanislava Kareše a svobodníka Čmedlu. Původce neštěstí, německý
vojín Franz Ludwig se nakonec sám posledním nábojem zastřelil. Tolik ve stručnosti
o gossengrünské tragedii, při níž zemřel tmaňský občan prof. Antonín Krbec.
Byl jedním z prvních obětí ještě nevyhlášené války. Ve Tmani mu byl z jeho rodného
domku vypraven státní pohřeb se všemi vojenskými poctami. Na místní hřbitov jej
doprovodila vojenská jednotka a kapela, četnictvo, hasiči, mládenci s drůžičkami a
občané Tmaně i z širokého okolí. Nechyběl ani věnec od presidenta republiky Dr.
Eduarda Beneše. Pohřeb se stal velkou protifašistickou manifestací.
Ulice, v níž stojí domek, ve kterém prof. Antonín Krbec bydlel, byla nazvána jeho
jménem, jako důstojné připomenutí jeho hrdinství v době ohrožení našeho státu.
V prosinci to bylo 15 let, co Tmaň obdržela svůj znak a prapor
Tmaň má již patnáct let svůj znak a prapor. V prosinci 2000 byla úspěšně završena
více než roční jednání rady obce o získání znaku a praporu naší obce. Jaké byly
nejdůležitější mezníky této cesty?
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Začátkem roku 2000 byly předány všechny potřebné a dostupné materiály kanceláři
Stanislava Kasíka „Dauphin“ v Roudnici nad Labem a ta vypracovala návrh znaku a
praporu, který zastupitelstvo obce následně schválilo, tak mohla být v březnu 2000
žádost o udělení obecních symbolů odeslána k projednání podvýboru pro heraldiku
Parlamentu České republiky. Ten žádost naší obce projednal dne 1. listopadu 2000 a
doporučil, aby byly symboly v navrhované podobě uděleny. Rozhodnutí o udělení
znaků a praporů obcím a městům spadá do kompetence předsedy Poslanecké
sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus svým rozhodnutím č. 74
ze dne 28. listopadu 2000 toto stanovisko podvýboru pro heraldiku potvrdil a 18.
prosince 2000 osobně v budově Poslanecké sněmovny předal tehdejšímu starostovi
obce Antonínu Plátěnkovi rozhodnutí o udělení znaku a praporu obci Tmaň.
Znak. Znak obce vznikl v roce 1974. Autorem návrhu znaku byl Karel Liška, který
v té době patřil k předním badatelům a publicistům v oboru komunální heraldiky.
Obecní znak vznikl i přesto, že jeho bytí bylo výrazně umenšeno faktem nemožnosti
být znakem oficiálním. Protože Tmaň neměla statut města, nemohl jí být znak nikdy
schválen a nemohlo být povoleno jeho užívání. Za uvedených okolností byla
existence znaku rovna jeho neexistenci. V současné době jsou již udělovány znaky
všem obcím bez rozdílu. Proto se obec Tmaň rozhodla svůj znak z roku 1974 řádně
konstituovat a řadu obecních symbolů doplnit i obecním praporem.
Znak obce Tmaň v podobě navržené Karlem Liškou byl tvořen podle heraldických
pravidel, odpovídal všem požadavkům na nové obecní znaky. Liška při svém návrhu
vyházel z rodového znaku významných předbělohorských šlechtických držitelů obce
Trmalů z Toušic z let 1544 – 1622, kteří zde založili jednu z větví rodu v genealogiích
zvanou Tmaňskou a z lamačské profesní symboliky. Svůj návrh ale nedoprovodil
řádným heraldickým popisem a proto bylo nutné vytvořit novou grafickou podobu
znaku. Tohoto úkolu se ujala a úspěšně zhostila heraldická kancelář Stanislava
Kasíka „Dauphin“ v Roudnici nad Labem.
Popis znaku obce: Ve štítě polceném modro-červeně stříbrný zúžený kůl, vpravo tři
červené květy o šesti okvětních lístcích a se zlatými semeníky, každý na stonku
s dvěma listy, vše zelené, vynikající ze zlaté vázy s uchy, vlevo dva zkřížené stříbrné
lamačské špičáky na zlatých násadách.
Prapor. Prapory měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva
štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list praporu v podélných pruzích
stejné šířky. Snahou bylo přenést na prapor naší obce informace obsažené ve znaku
a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi. Vexilologická
terminologie popisující prapory je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly
v pojmenování a popisování též figury, či téhož jevu.
Popis praporu: List tvoří modrý žerďový pruh do jedné třetiny délky s třemi červenými
květy o šesti okvětních lístcích a se žlutými semeníky, každý na stonku s dvěma listy,
vše zelené, vynikající ze žluté vázy s uchy a pět vodorovných pruhů.
V sobotu 8. září 2001 po více než půlročním období intenzivních příprav předal
v průběhu oslav Tmaň 2001 na mimořádném slavnostním veřejném zasedání
zastupitelstva obce v Kulturním domě ve Tmani zástupce Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Ing. Vlastimil Tlustý občanům naší obce znak a prapor.
Tmaň v četnickém okrsku Zdice
V dochovaném Památníku četnické stanice ve Zdicích z období záhy po vzniku
Československé republiky se dochoval následující zápis:
Dne 1. listopadu 1919
Zřízena v Suchomastech četnická stanice a týmž dnem odpadly zdejšímu obvodu
obce Tmaň, Slavíky, Lounín, Málkovy a pohodnice na Borku
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Nebylo to naposledy, kdy se měnil
m
policejní obvod, kam Tmaň
ň náležela – i v tomto
druhém případě se jednalo o Zdice.
Zdice Od 1. června 1991 došlo k přesunu
př
naší obce
z okrsku Obvodního oddělení
ělení Veřejné
Ve
bezpečnosti
nosti ve Zdicích do působnosti
pů
nově
opět otevřeného
eného Obvodního oddělení
odd
Veřejné bezpečnosti v Králově Dvoře, tedy tak,
jak tomu v minulosti bývalo.
Pro toho, komu by se snad nezdálo používání termínu Veřejná
Veřejná bezpečnost
bezpe
ještě
v polovině roku 1991 – tedy téměř
tém dva roky po sametové revolucii – následuje malé
vysvětlení.
Veřejná bezpečnost
nost (zkráceně
(zkrácen VB) byla složka Sboru národní bezpečnosti,
bezpe
která
vykonávala činnost,
innost, které v demokratických
tických státech obvykle vykonávala policie. Na
rozdíl od Státní bezpečnosti,
čnosti, která zanikla rozkazem ministra vnitra
vn
Richarda
Sachera dne 1. února 1990, byly části Veřejné bezpečnosti
nosti na základě
základ zákona O
Policii České republiky č. 283/1991
283
Sb. ze dne 21. června 1991, přeměněny
přem
dne 15.
července 1991 v Policii České republiky

I n f o r m a č n í
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
ímskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém
ímskokatolickém kostele sv. Jiří
Ji ve Tmani se koná v obvyklém termínu
– tj. čtvrtou sobotu v měsíci
ěsíci – tzn. 23. ledna 2016 v 16:30
:30 hodin.
hodin
Nejbližším místem, kde mohou věřící
v
z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli
ned v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny
Marie ve Zdicích.
Náboženský život
ot ve Tmani: Církev československá
eskoslovenská husitská

Církev československá
eskoslovenská husitská ve Tmani zve
zv do sboru Jiřího z Poděbrad
ěbrad na bohoslužby,
které se konají v pátek dne 1. 1. 2016 v 15 hodin a v neděli
li 24. 1. 2016 v 17 hodin.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň,
Tma ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň
ň bude v lednu a v únoru 2016 otevřeno
eno od stř
středy do pátku od
8:30 do 16:00 hodin,
odin, ve zbývajících dnech týdne bude zavřeno.

Další podrobnosti, včetně
četně fotogalerie nabízených produktů,
ů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň:
Tma www.zahradnictvitman.cz .
Skončil rok 2015 – byl to další úspěšný
šný rok provozu Zahradnictví Tmaň.
Tma Již teď se
pečlivě připravujeme
ipravujeme na další sezónu, ve které chceme opět
opět nabídnout našim
zákazníkům některé
které novinky, o nichž budeme průběžně
pr
ě informovat v OBZORU a
na našich webových stránkách.
Děkujeme
kujeme všem našim zákazníkům
m za jejich návštěvu
návště
a nákupy
v Zahradnictví Tmaň
ň v roce 2015 a přejeme jim hodně
ě zdraví, štěstí
št
a životní
spokojenosti v Novém roce 2016!
Těšíme
šíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich p
přání.
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Pivovarská hospoda v Suchomastech zve k návštěvě
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 24:00 hodin
11:00 – 20:00 hodin

První zmínky o vaření piva v Berouně se vztahují k roku 1295, kdy král Václav II
povýšil Beroun na královské město a měšťanům udělil právo várečné a sladovnické,
městu udělil právo mílové. V roce 1872 měšťané postavili společný pivovar, který
vařil pivo až do roku 1978, kdy byl jeho provoz zastaven. Po dvacetileté odmlce
oživili manželé Mayerovi tradici vaření piva v Berouně a založili rodinný pivovar
Berounský medvěd. Pivovarská hospoda v Suchomastech je další restaurací
Pivovaru Berounský medvěd. Restaurace je součástí areálu bývalého
Suchomastského pivovaru, kde je provozována sladovna vyrábějící slad pro pivovar
Berounský medvěd.
Restaurace je umístěna uprostřed obce u silnice naproti zámečku, což umožňuje
občerstvení všem okolo jedoucím, zvláště cyklistům, pro něž je v létě připravena
otevřená pergola. V zimě je pergola uzavřená a vytápěná krbem. Lze ji využít jako
salonek pro firemní večírky, rodinné oslavy, svatby, taneční zábavy, různá setkání
atd., pojme cca 70 osob, vlastní restaurace má kapacitu cca 50 osob a je otevřena
denně. Kontaktní telefon pro zajištění rezervace: +420 774 121 331.
Nabídka nápojů: Čepuje se pivo ze soukromého pivovaru Berounský medvěd*.
Pivo je vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu,
hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako
nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Dále jsou v nabídce piva
z jiných pivovarů. Limonády a další nealko nápoje.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru roku 2015 a v lednu 2016
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
29.+30.12.2015
31.12.2015
1.1.2016
2.+3.1.2016
9.+10.1.2016
+ 16.+17.1.2016
23.+24.1.2016
30.+31.1.2016

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29
MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49
MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49

Telefon
311 610 225
605 420 898
605 420 898
311 585 165
608 020 878
311 516 660
311 516 660

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
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