OBZOR
Informační časopis
Ročník XXVIII.

Září 2016

Číslo 9/2016 (318)

Pozvánka na oslavu 90 let Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve veřejnost Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík

ve středu dne 28. září 2016
(státní svátek – Den české státnosti)
na celodenní slavnost u příležitosti oslavy

90 let Sboru Jiřího z Poděbrad
konanou pod záštitou pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D.
a starosty obce Tmaň Mgr. Pavla Pavláska s tímto programem:
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 Zahájení výstavy věnované budování sboru. Vystoupení dětí („Světlušky“).
10:30 – 11:15 „Legionáři a jejich význam při vzniku Československa“.
Přednáška odborníka Mgr. Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu
v Praze.
10:30 – 11:30 „Stavíme sbor“ – zábavné dopoledne pro děti, kreslení, kvízy
seznámení dětí s budovou a její historií hravou formou a tajné „Putování za
srdcem zvonu“ (rodiče si zatím mohou nerušeně vyslechnout přednášku).
11:30 – 11:45 Uctění památky padlých. Odchod k pomníku obětí I. a II. světové
války, zapálení svíčky, položení věnce a uctění památky padlých minutou ticha.
12:00 – 13:00 Pohoštění (pauza na oběd).
13:00 – 13:30 Výstava a komentovaná prohlídka sboru.
13:30 – 14:00 Hra O Karlu IV. (repríza dětského představení).
14:15 – 14:45 Houslový koncert Kristýny Kolářové.

•

15:00 – cca 16:30 BOHOSLUŽBA, kterou vykoná pražský biskup doc. ThDr.
David Tonzar, Th.D. s vikářkou Mgr. Růženou Adamovou. Součástí
bohoslužby
je
vystoupení
Zdického
smíšeného
sboru
pod
vedením sbormistryně Mgr. Martiny Rajtmajerové za klavírního doprovodu
Kateřiny Medové, DiS.

•

17:00 – 18:00 Hudební dárek – Bedřich Šmarda saxofon a Stanislav Mácha
klávesy (varhany).
19:00 – Závěrečné posezení s hudbou – kytara, zpěv Petr Urbánek.

•

Sbor Jiřího z Poděbrad CČSH má 90 let
Dne 24. října 2016 uplyne 90 let od dokončení stavby a slavnostního otevření
husitského sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, který byl postaven především
z nadšení a darů věřících z Tmaně, Zdic a okolních obcí. Základní kámen byl
položen dne 26. dubna 1925 při tmaňské pouti. Stavba sboru byla realizována podle
návrhu bratra stavitele Františka Šebíka ze Zdic a byla dokončena v říjnu 1926, sbor
byl slavnostně otevřen za účasti bratra vikáře Františka Kalouse z Příbrami.
Budova sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani má 20 metrů vysokou věž. Na ní je
umístěn tři metry vysoký kalich s křížem. Ve věži byly původně zavěšeny čtyři zvony
s obrazy Krista, Husa, Komenského a kalichu. Tři zvony byly nenávratně odvezeny
za II. světové války a ve věži zůstal do dnešní doby zvon pouze jediný.
Prvním farářem a iniciátorem stavby byl bratr Antonín Koula, který spolu se svým
spolužákem z teologické fakulty a pozdějším prvním patriarchou Církve
československé, bratrem dr. Karlem Farským, dali počáteční impulsy a zanechali
nesmazatelnou památku na díle nové církve ve Tmani a okolí. Po něm způsobila ve
Tmani řada duchovních. Sbor Jiřího z Poděbrad a lidé v něm zažívali mnoho
slavných a krásných, ale také bolestných chvil – tak, jak je přinášel osud naší země.
Ve sboru se i dnes stejně jako v minulých desetiletích konají bohoslužby a lidé sem
stále přicházejí do svého sboru ke křtům, svatbám nebo k poslednímu rozloučení
s věřícími. Tisíce lidí prošli za devadesát let historie tohoto bohoslužebného stánku
jeho branami, nacházeli zde v každé době svůj duchovní domov i zázemí.
Lidé, kteří dnes sbor Jiřího z Poděbrad i celou náboženskou obec Církve
československé husitské ve Tmani spravují, se snaží navázat na slavné tradice a
utvářet jeho novodobou historii. Konají se zde pravidelné i slavnostní bohoslužby o
svátcích či jiných významných událostech. Za všechny uveďme hojně navštěvované
Půlnoční bohoslužby na Štědrý den. K účasti na bohoslužbách jsou zváni nejen
pokřtění členové Církve československé husitské, ale všichni, kdo mají zájem hledat
duchovní cestu životem. Velkému zájmu obyvatel širokého okolí se těší pravidelná
kulturní setkání a koncerty vážné a duchovní hudby.
Rada starších Církve československé husitské ve Tmani děkuje všem, kdo pomáhají
sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani finančními příspěvky na zajištění jeho provozu.
V současné době celý objekt postupně prochází generální rekonstrukcí a je naším
přáním, aby byl ozdobou obce Tmaň i místem duchovního života a setkávání
místních obyvatel.
Pohled do historie
Oslava 90 let Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani je
příležitostí vrátit se v běhu času zpět a připomenout si události, které vyvrcholily
výstavbou objektu, který je od té doby opravdovým architektonickým klenotem
díváme-li se z tmaňských Chaloupek na pod námi se rozkládající centrum obce. Psal
se začátek dvacátého století a po první světové válce vznikla Československá
republika. Jednou z oblastí, na které můžeme v plném rozsahu vidět dopad
společenských změn té doby vrcholících světovou válkou a rozpadem Rakouska Uherska, je náboženský život, kde měla dosud dominantní postavení církev
římskokatolická.
Za bezprostřední podnět, vedoucí k založení nové církve, je možno považovat
nebývalý ohlas věřících na půlnoční mši, konanou katolickými reformními kněžími o
Vánocích roku 1919, krátce po vzniku Československé republiky, v českém jazyce,
tedy ne latinsky, jak bylo ještě v té době předepsáno. Na valném sjezdu „Klubu
reformního kněžstva“ dne 8. ledna 1920 za účasti 300 osob byla založena církev
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československá. Výsledek hlasování byl: 140 hlasů pro založení, 66 hlasů proti
založení a 5 hlasů nerozhodných. Vznik nové církve byl vyhlášen provoláním
„Národu československému“ datovaným 10. ledna 1920, které bylo veřejně čteno při
bohoslužbách 11. ledna roku 1920 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze.
Svoboda, národní uvědomění vyvolali potřebu věřících rozhodovat o svých věcech.
Základní teologická linie vycházela z reformační bohoslužebné tradice, v níž
prožívání společenství svátosti večeře Páně úzce souviselo s hlásáním evangelia v
rodném jazyce. Dalšími prioritami nové církve bylo zejména uplatňování
zásady svobody přesvědčení, spoluúčast laiků na řízení církve, demokratické volby,
rovnost představitelů ve „vyšších funkcích“ a zdobrovolnění kněžského celibátu spolu
s dalšími aspekty formovaly tvář Církve československé.
Dne 15. září roku 1920 získala nová církev státní schválení pod názvem Církev
československá. Charakteristiku - husitská - přijala oficiálně až na počátku 70. let
minulého století.
Se vznikem státu a změnou jeho uspořádání souviselo i vlastnictví půdy, které se
odráží i v řešení situace nově vzniklé církve, která neměla žádný majetek, neměla
kostely (na stávající si však činila historický nárok a požadovala na státu pomoc v
této situaci).
Jak píše Ferdinand Peroutka ve svém obsáhlém díle „Budování státu“, vznikl za
účelem praktického provedení zemědělské reformy (vyvlastnění půdy šlechticům a
velkostatkům a její nové přidělování) zcela nový úřad pozemkový (hlavně
požadovaný ze strany socialistů). Nejprve se dalo předpokládat, že nastalou svízel
bude řešit Ministerstvo zemědělství, to bylo však podle socialistů neobjektivní. Do
všeho se promítla také situace politická, kdy se očekávalo, že bude v úřadě co
největší počet zástupců důležitých stran, aby se tak zaručila jeho objektivnost při
rozhodování. Takže místo úřadu, který měl být složen z odborníků ve věcech
majetkových a hospodářských, vznikl úřad politický s mocí rozhodovat o obrovském
jmění. Tím se také vysvětluje nakládání s majetkem Anny Noltschové, velkostatkářky
ve Tmani.
Prvním patriarchou a jedním z hlavních zakladatelů Církve československé byl Karel
Farský. Narodil se 26. července roku 1880 ve Škodějově v okrese Semily. Jeho otec
František Farský byl truhlářem, matka Johana, rozená Bochová .
Založení církve československé na Tmani
V roce 1920 dostal místní farář Antonín Koula od pražského arcibiskupa dopis,
v němž varuje před vstupem do církve československé. Bratr farář zajel do Prahy
k zakladateli československé církve Dr. Karlu Farskému a požádal jej, aby přijel do
Tmaně.
Dr. Farský přijel do Tmaně 25. prosince 1920. V 9 hodin vykonal v chrámu sv. Jiří
první československé bohoslužby. Odpoledne promluvil na veřejné schůzi v hostinci
pana Boušky ve Tmani. Po schůzi prohlásil bratr farář Koula, že přestupuje k církvi
československé a s ním se ihned přihlásilo mnoho přítomných. Večer byla podobná
schůze u Karochů v Koněprusích, kde se k nové církvi přihlásila téměř celá obec.
Výsledkem zájezdu bratra Farského byl skvělý – ve Tmani jsme získali 75 %,
v Koněprusích 80 %, Křižatka a Lounín téměř celé.
Dne 1. ledna 1921 přišel bratr Farský znovu. Toho dne vykonal bohoslužby v kostele
na Borku, kde po odchodu tamního faráře – nyní duchovního církve československé
– nebylo kněze. Odpoledne byla schůze v Bykoši a večer v Suchomastech. V Bykoši
se stala členy církve polovina obyvatelstva. V Suchomastech rovněž jsme slibně
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započali dílo. (Bližší zprávy jsou v časopisu „Husitské Podbrdsko“, na něž
odkazujeme.) Prvním lednem začal bratr farář Antonín Koula úřadovat jako duchovní
správce první náboženské obce československé církve na celém Podbrdsku. Nastala
mu doba úmorné a vysilující práce, dlouhých cest po širém Podbrdsku za
bohoslužbami, církevními úkony a do škol. S bratrem řídícím učitelem Františkem
Zajíčkem, jenž má vedle bratra faráře Kouly největší zásluhu na rozšíření naší církve
v okolí, s bratrem J. Špačkem ze Tmaně navštívili obce Neumětely, Králův Dvůr,
Bítov, Zdice, Hostomice, Levín a jiné, kde všude získávali nové a nové příslušníky
církvi. Od března 1921 začal vyučovat v Žebráku, kde vykonal první bohoslužby
nejprve na náměstí, později ve hřbitovní kapli sv. Rocha. Tam také v starobylé té
kapli požehnal nezapomenutelný bratr Karel Farský manželskému svazku bratra
faráře Kouly se sestrou Annou Kultovou ze Žebráka.
Rozhodnutí o výstavbě vlastního stánku – sboru církve československé
Po přestoupení k církvi československé konal bratr farář bohoslužby v chrámu sv. Jiří
ve Tmani a bydlil v budově katolické fary. Dne 13. června 1921 vyzval okresní úřad
v Hořovicích radu starších ve Tmani, aby vydala kostel i faru s příslušenstvím církvi
římskokatolické. Když se tak nestalo, následovala nová vyzvání 4. srpna 1921, 10.
října 1923, 22. července 1924 a 26. července 1925. Za neuposlechnutí bylo faráři
vyměřeno na několik set pokut. Proti krokům okresního úřadu podán protest zemské
správě politické v Praze. Došlo i k osobní intervenci u ministra Bechyně. (Deputace:
Houba Václav, Špaček a Zajíček.) Aby se předešlo mnohým nepříjemnostem,
propůjčila místní školní rada ve Tmani na žádost rady starších se svolením okresního
školního výboru v Hořovicích jednu prázdnou školní učebnu po pravé straně vchodu,
kde se konaly bohoslužby až do otevření sboru. Kostel sv. Jiří byl vydán církvi
katolické 1. července 1924. Protože útulek ve škole nebyl na dlouhou dobu, bylo
nutno pomýšlet na stavbu vlastního stánku – sboru církve československé.
Nejprve bylo nutno najít vhodné místo pro stavbu sboru. Tím se stala parcela v
centru obce, kterou obec získala koupí od majitelky velkostatku paní Anny
Noltschové za 3.021 korun a 40 haléřů. Ceny se v archiváliích liší (patrně podílem
daně či slevy a konečné velikosti pozemku) „Stavební pozemek zakoupen od Anny
Noltschové, majitelky velkostatku v Tmani smlouvou trhovou ze dne 17. října 1925.
Jde o výměru (2000 m2). Přiměřenost ceny 2202.20 Kč schválena stát. pozemkovým
úřadem v Praze dne 22. III. 1926 č. 2205. Zaknihováno v Berouně 1. II. 1927 ve
vložce 162 a úřadu desk zemských a knih pozemkových v Praze 14. III. 1927 ve
vložce 1411.”
Úmysl vybudovat vlastní bohoslužební prostor vedl k hledání vhodného návrhu
architekta, který by ve svém plánu dokázal vhodně skloubit tehdejší moderní potřeby
duchovního s rodinou a lidí přicházejících na bohoslužbu.
Návrhů vzniklo několik. Jednalo se s Ing. M. Šubrtem „Stavitelství a podnikatelství
staveb Hořovice“ (plán z května 1924) a stavitelem Františkem Spoustou ze Zdic
(plán již z 8. dubna 1924 a další změněný z května 1924) návrhy byly skutečně dosti
rozdílné, mnohdy velmi okázalé a odkazující svým stylem na dobu minulou.
Obec se rozhodla svěřit úkol architektu Františku Šebíkovi ze Zdic. I tak bylo od
počátku jednání návrhů několik. Již 5. srpna 1924 byly předány CČS ve Tmani
„Podmínky pro stavbu sboru chrámového s bytem pro čsl. obec ve Tmani“ a
„Rozpočet pro stavbu sboru chrámového s bytem pro čsl. obec ve Tmani“. V těchto
původních plánech měl být větší ochoz (nejen prostorem pro chór), měl lemovat ve
tvaru písmene U celý kostel. Plány byly tedy velkolepé, jak je z pozdějšího vývoje
patrné, od některých plánů se úplně upustilo, jiné se pozměnily (kopie plánů bude
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možné shlédnout na výstavě při oslavách výročí sboru). Přesto se vše podařilo
dotáhnout do zdárného konce.
Rozpočet na stavbu:
Sbor a byt
Vnitřní zařízení
Studně
Úprava a oplocení
Celkem

470.329,40 Kč
23.000,00 Kč
5.233,14 Kč
11.611,50 Kč
510.174,04 Kč

Účty za stavbu sboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pozemek od Anny Noltschové
Kolkovné a poplatky na kupní smlouvu
Kámen a jeho lámání
Střelivo
Cihly (B. Křemen, Král. Dvůr
Vápno s dovozem (Beroun)
Písek s dovozem (Kruhovka Zdice)
Práce zednické a nádenické
Dříví a práce tesařské (Choc, Volan – Zdice)
Fasáda a materiál a dělnictvo
Dlažba (Všetička – Praha)
Krytina střešní
Truhlář (Kraisinger a Vorel – Zdice)
Zámečník (Žák – Zdice)
Sklenář (Kraisinger – Zdice)
Klempíř (Skala – Zdice)
Zázvorka – Zdice
Hromosvod a zařízení elektrické (Barášek – Beneš)
Malíř a záclony (Frolík – Zdice)
Různé výdaje
Železo (Rott – Zdice)
Cement
Povozy
Kovář
Schody
Kamna (Kubič – Beroun, Rako)
Studna
Pojištění dělnictva, režie, stavitel za plány atd.
Celkem

3.021,40 Kč
2.197,28
5.213,00
753,80
43.103,65
3.193,00
3.193,00
78.293,10
70.963,00
8.319,30
11.530,20
14.813,00
21.267,48
18.072,13
3.348,99
15.201,13
9.827,77
8.433,69
2.138,00
1.406,10
10.552,86
7.975,30
28.739,50
2.666,90
1.366,00
7.784,61
1.014,00
39.461,98
423.860,95

Státní subvence stavební
Dary v hotovosti
Darovaný materiál a povozy
Výpůjčka u Občanské záložny ve Zdicích
Celkem

130.000,00
5.727,35
15.216,00
350.000,00
500.943,35

Příjem:
1.
2.
3.
4.
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Vydání:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozemek
Darované povozy a materiál
Vyplacené částky
Vnitřní zařízení
Úroky ze zápůjček
Celkem

3.021,40
15.216,00
420.839,55
14.725,40
47.141,00
500.943,35

Popis budovy
Budova je cihlová s kamennou podezdívkou, síla zdiva je 60-90cm, fasáda
brizolitová, stropy jsou dřevěné podbíjené s omítkou, podlahy dřevěné, okna
špaletová, střecha je sedlová s vaznicovou soustavou, pokrytá eternitem šedé barvy
(přírodní), opatřená čtyřhranými žlaby (dnes jiné, ale též k opravě, díky poškození
věkem a nánosy od holubů) se svody na sever. Modlitebna je vysoká 9 m s kapacitou
pro 120 sedících a zastavěná plocha se uvádí 331,08 m2 (s užitkovou plochou
160,05 m), k té přiléhá tzv. „sborový dům“ se sklepem, s velkým přízemím a stejně
velkým prvním patrem. Hygienické zařízení bylo v roce 1984 nevyhovující, ještě
nebyla napojena kanalizace a jímka se nevyvážela, vodovod nebyl také napojen a
používala se vlastní studna.
K budově kostela patří také zahrada (která byla od samého počátku zamýšlena jako
užitková i okrasná) s „hospodářským příslušenstvím“, což je zděná stavba, která
měla sloužit jako chlívek, kůlna, kurník, dřevník, seník a prádelna v jednom. Plány
vyhotovil opět arch. František Šebík, jsou z prosince 1925 a komise je schválila 3.
listopadu 1926.
V současné době tato menší stavba stále stojí na pozemku zahrady, ale její stav je k
rekonstrukci (je zde sklad zemědělského nářadí a dřeva). Bude jednou k dispozici
„Světluškám“?
Zvony
1.
2.
3.
4.

Zvon
G
H
D
F
Celkem

Váha v kg
100,50,5
41,5
17,5
218,5

Cena + armatura
3.270,- Kč + armatura 400,- Kč
1.515,- Kč + armatura 300,- Kč
1.245,- Kč + armatura 200,- Kč
525,- Kč + armatura 200,- Kč
6.555,- Kč + armatura 1.2100,- Kč

Původně byly ve sboru výše uvedené čtyři zvony. Po II. světové válce zůstal jenom
jeden – ten nejmenší zvon F.
• Na zvonu G byl obraz Ježíšův a verš z evangelia Janova (13-34), na druhé straně
zvonu je nápis: „Zvony ulity L. P. 1926 v 6. roce trvání náb. obce církve čs. ve
Tmani při stavbě sboru firmou Arnošt Diepold v Praze. V tomto čase byl
předsedou rady starších br. Václav Houba, hostinský na Louníně, duchovním
správcem br. Ant. Koula ve Tmani. Stavbu sboru provedl br. František Šebík,
stavitel ve Zdicích.“
• Zvon H s obrazem M. J. Husa měl nápis: „Věrný křesťane, hledej pravdu, slyš
pravdu, uč pravdě se, miluj pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti.“
• Zvon D nesl obraz J. A. Komenského s nápisem: „Živ buď, národe, posvěcený
v Bohu, neumírej! Muži tvoji ať jsou bez počtu.“
• Nejmenší zvonek má na plášti obraz kalicha.
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Komplikace vztahující se k tématu „ZVONY“
1. Soudní jednání spojená s exekucí na pražskou firmu Antonín Diepold. Církev
husitská ve Tmani zaplatila firmě Diepold na vyhotovení čtyř zvonů zálohu ve výši
4.000 korun a zbývající částka 3.655 korun měla být uhrazena po vyhotovení a
usazení zvonů. Pravděpodobně už rok před tím ale byla tato firma v dluhu a
částku tedy vyžadoval splatit po NO Tmaň věřitel pana Diepolda pan Jan Mužík,
povozník v Praze a zároveň se o tento obnos přihlásil další věřitel pan Hugo
Hermann („prodej uhlí a dříví“). Pan Diepold pravděpodobně, jsa v tísni, slíbil
doplatek za zvony již vyhotovené a předané i s montáží 15. 9. 1926 hned několika
věřitelům, kterým dlužil buď za materiál, nebo za dopravu. „Poněvadž zbývající
obnos 3.655 Kč byl soudně pro tři strany zabaven, nemůžeme dosud obnos
vyplatit. Záležitost tu předáváme našemu právnímu zástupci, aby věc tu urovnal.
V Tmani, 15/12 1926.“ – vysvětluje ve svém dopise farář Antonín Koula panu
Hermannovi. Když byla věc konečně dořešena, přišla další rána.
2. Zabavení zvonů německou armádou pro vojenské účely. „Přijela dvě německá
nákladní auta a za pomocí dřevěných lyžin se zvony spouštěly bočním oknem v
kostele dolů“ (dle vzpomínky pamětníka pana Jiřího Cajthamla ze dne 7. 7. 2016)
3. Finanční náhrada za zabavené zvony. V době, kdy se sboru ve Tmani ujala Mgr.
Růžena Adamová, se také její zásluhou začalo jednat s německou stranou o
finanční náhradě za zabavené zvony (dle dokladů, byly zvony zabaveny na jaře
roku 1942 – kopie dokladů součástí výstavy). K vyrovnání mělo dojít k 13. 02. v
roce 2006 zasláním šeku ve výši 679,14 EURO, což však neproběhlo bez
komplikací a požadovaná částka byla mnohem vyšší. Nebylo použito správného
podpisového vzoru, akce se opakovala. Za výše uvedenou částku ovšem dnes
není možno odlít tři zvony (nepostačila ani na jeden, proto byla využita na drobné
opravy).
4. Oprava zbývajícího zvonu…2016?
Vybavení (výzdoba) kostela
Varhany
Varhany ve sboru na Tmani nebyly od samého počátku jeho založení. K jejich
zakoupení a instalaci došlo až po druhé světové válce. Do té doby bylo využíváno
harmonia, které církvi zapůjčil br. farář Antonín Koula.
Na pořízení varhan do Sboru Jiřího z Poděbrad byla učiněna sbírka a sepsána tzv.
„Pamětní kniha do níž se zapsali ti, kteří svým darem přispěli ku zřízení varhan do
sboru CČS Jiřího z Poděbrad v Tmani”. V roce 1947 dne 27. dubna o pouti byly
varhany slavnostně odevzdány. Krom jiných pamětní knihu podepsal také tehdejší
biskup Dr. Miroslav Novák.
Mezi prvními dárci jsou Pěvecký fond zřízený tmaňským řídícím učitelem Bohumilem
Douskem vzniklý z dobrovolných příspěvků vybraných při pohřbech a svatbách.
Částka, kterou fond věnoval jako základ na koupi varhan, činila nezanedbatelných
pět tisíc korun. Stejnou částku vložila do sbírky také rodina mlynáře Havlíčka. Dva
tisíce korun věnoval farář Antonín Koula s rodinou, i jeho syn učitel Ivan Koula
daroval dva tisíce, Václav Houba tisíc korun, a jiní. Přispěla také Kampelička
(spořitelní a záložní spolek v Tmani) jejíž razítko společně s podpisem starosty obce
Františka Ježka potvrzují vložení částky tisíc korun. Další částky (v řádech stovek a
desítek) byly k tomuto účelu vybrány při křtech, pohřbech, svatbách, na uctění
památky za zesnulé. Jsou zde i výtěžky z koncertů, které věnovali například zpěváci
českobratrské a českomoravské církve ze Svaté, také z koncertů konajících se u
příležitosti založení církve.
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Datum, které se nachází na poslední stránce Pamětní knihy, je 10. 04. 1948. Celková
částka sbírky na varhany činila 66.777 korun českých.
Varhany mají jeden manuál, jedenáct registrů (jazyk registrů je soudobý), traktura je
pneumatická, vzdušnice jsou kuželkové, měch, do kterého je vzduch čerpán,
elektrický je jeden.
Varhany stojí dodnes na svém místě. Jsou celkem v dobrém stavu, jen některé tóny
zůstávají „viset“, což bude vyžadovat menší opravu (údržbu).
Prapory
Původně si obec kvůli nedostatku finančních prostředků půjčovala prapory od místní
školy, jejíž ředitel byl členem NO, a tudíž potřebám církve vycházel ochotně vstříc.
Později byl sbor také vyzdoben prapory, které však během let zchátraly.
V roce 2016 opatřil dva nové vyšívané prapory bratr Erik Šilhavý jako dar sboru k
příležitosti svého křtu, který se konal o pouti dne 24. dubna 2016.
Jeden prapor má vyšito heslo „Pravda vítězí“ a druhý je v barvách české vlajky. Jsou
opatřeny dřevěnými silně lakovanými žerděmi od firmy Velebný & Fam s.r.o. Prapory
vyhotovila zakázková krejčovská dílna Balcarová v Berouně. Korouhve zlaté barvy a
kování vyrobilo umělecké kovářství Kučera a syn z Libečova. Konzultace ohledně
heraldických náležitostí probíhaly s panem PhDr. Zbyškem Svobodou, soudním
znalcem v oboru vexilologie, expertem podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny a členem výboru České vexilologické společnosti.
Kdo vyrobil kříž za stolem Páně a kdy, kdo lavice, to jistě vědí pamětníci, ale chcete-li
se i Vy dozvědět o celé stavbě a všem co s ní souvisí více, jste vítáni. Případně
můžete něco svými znalostmi doplnit.
Slavnost otevření Sboru Jiřího z Poděbrad
Základní kámen ke sboru byl položen při slavnosti poutní dne 26. dubna 1925.
Stavba sboru byla dokončena v říjnu roku 1926, kdy byl sbor slavnostně otevřen.
První sbor náš na Podbrdsku nese jméno slavné paměti Jiřího z Poděbrad,
husitského krále. Jemu a nezapomenutelné památce osvoboditelů – legionářů,
zasvěcena naše svatyně.
Slavnost otevření sboru Jiříka z Poděbrad se konala v neděli dne 24. října roku 1926
za velmi nepříznivého počasí. Pořad slavnosti byl tento:
1. V 9 hodin vítání hostů u školy.
2. V půl desáté sraz v horní Tmani a společný průvod ke sboru.
3. Zahájení slavnosti odevzdáním husitské vlajky školní mládeži. Proslov bratra
učitele Jindřicha Bělohlávka z Mirošova.
4. Řeč bratra poslance Ferdinanda Práška z Čáslavi.
5. Odevzdání klíčů bratrem předsedou a otevření sboru.
6. Slavnostní bohoslužby, které vykonal v zastoupení nemocného bratra patriarchy
Dr. K. Farského bratr František Kalous, profesor a duchovní správce v Příbrami
za asistence bratra faráře J. Hrdličky z Berouna a bratra faráře V. Šťastného ze
Zbraslavě.
Ke slavnosti došly pozdravné a blahopřejné přípisy rady starších v Písku, Březnici,
Lounech, Kladně, Hostomicích pod Brdy a bratra faráře Josefa Hlaváčka z Lišan.
Ze slavnosti byly odeslány pozdravné telegramy tohoto znění:
1. Panu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi – Praha: Ze
slavnosti otevření sboru Jiřího z Poděbrad církve československé v Tmani u Zdic
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zasílá vám, pane presidente, upřímný projev nehasnoucí lásky, úcty a oddanosti
za shromážděné Čechoslováky Rada starších církve československé v Tmani.
2. Panu ministerskému předsedovi Antonínu Švehlovi – Praha: Ze slavnosti otevření
chrámu Jiřího z Poděbrad sboru církve československé v Tmani u Zdic, račte
přijmout, pane ministerský předsedo, projev naší úcty a oddanosti. Za
shromážděné Čechoslováky Rada starších církve československé v Tmani.
3. Bratru patriarchovi církve československé Karlu Farskému – Praha – Vinohrady,
Havlíčkova 95: Zdravíme Tě ze slavnosti otevření sboru naší církve v Tmani.
Jménem shromážděných Čechoslováků Rada starších.
První Rada starších
Se stavbou sboru nerozlučně je spojeno úsilí, práce a jméno první Rady starších po
státním schválení náboženské obce Církve československé v Tmani, jež se stalo
přípisem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 29. dubna 1925, číslo
46.444/Vl.
Ustavující schůze rady starších se konala dne 12. července 1925 při řádné valné
hromadě náboženské obce, v níž zvoleni do rady starších tito členové:
• Houba Václav, hostinský v Louníně – předseda.
• Břeh Josef – krejčí ve Zdicích, místopředseda.
• Křemen Bedřich, majitel cihelny ve Zdicích.
• Procházka Václav, rolník v Koněprusích.
• Červenka, rolník v Málkově.
• Špaček Josef, rolník ve Tmani.
Volbu rady starších vzala na vědomí okresní správa politická v Hořovicích přípisem,
jímž sdělila schválení zemské správy z 30. října 1925, čís. 442645 / 17B-193/31.
•

•
•

Některé z významných událostí ve Sboru Jiřího z Poděbrad
V neděli dne 30. září 1928 se konala ve sboru slavnostní bohoslužba k desátému
výročí národní samostatnosti. „Pro Tmaňskou obec o to svátečnější, protože 28.
září 1918 na den sv. knížete Václava vyzval Antonín Koula (coby katolický farář,
„duší čechoslovák“) v katolickém kostele sv. Jiřího ve Tmani všechny přítomné
věřící, kterých byl plný kostel „do posledního místečka“ k přísaze na samostatnost
českého národa a slibu věrnosti.“. V tento den byl slib věrnosti republice a církvi
znovu obnoven a zůstává v obci tradicí. František Procházka, řídící učitel ze
Stašova u Zdic, legionář, přivezl k této příležitosti prsť ze Zborova, která byla
pietně uložena do výklenku na pravé straně sboru. Tato byla uschována v době
války a po válce 23. září v roce 1945 opět slavnostně uložena. Uložil ji štábní
kapitán – legionář Karel Šácha ze Zdic (velitel revoluční posádky ze Zdic). Jelikož
je kostel zasvěcen kromě Jiřího z Poděbrad také legionářům, bude těmto
statečným mužům v den připomínky české státnosti a při oslavách 90. výročí
otevření sboru vzdána čest samostatnou přednáškou pana Mgr. Tomáše Jakla z
Vojenského historického ústavu v Praze, odborníka na tuto tématiku.
Dne 13. května 1945 byl slavnostně umístěn na průčelí „palcát“ (mylně užívaný
název pro tuto husitskou zbraň, správně jde o řemdih), který byl odstraněn v roce
1942, kdy byly zrekvírovány zvony pro válečné účely německou armádou.
V roce 1945 byla do sboru také přivezena a pietně uložena schránka s úlomky z
vyhlazených Lidic, které sboru přivezly lidické ženy.
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Faráři ve Sboru Jiřího z Poděbrad
Ve Sboru Jiřího z Poděbrad se vystřídalo více farářů. Zde uvádíme tři jména – faráře
zakladatele Antonína Koulu, jeho syna Ivana, který sice farářem není, ale dlouhá léta
se sborem spolupracuje, a nynější paní farářku Mgr. Růženu Adamovou.
• Antonín Koula – Na valné hromadě 12. července 1925 vykonána byla i volba
definitivního duchovního správce, jímž jednohlasně zvolen dosavadní bratr farář
Antonín Koula ve Tmani.
Bratr farář Antonín Koula se narodil 27. února 1881 v Honicích u Lán, čp. 32,
okres Slaný. Otec Josef a matka Anna, rozená Svobodová z Řevničova, číslo 27,
vedli svému synu na tmaňské faře hospodářství a domácnost. Pro milou a
ušlechtilou povahu byli velmi oblíbeni v celé osadě tmaňské. Po přestoupení obce
šli i stařečkové za svým synem do církve československé.
Antonín vystudoval gymnázium ve Slaném, kde maturoval v roce 1900. Po
maturitě nastoupil do pražského semináře a po studiích bohosloveckých byl 29.
června 1904 arcibiskupem L. Skrbenským vysvěcen na kněze. Po vysvěcení
kaplanoval od 1. září 1904 do 31. května 1905 ve Strašicích, okresu
Rokycanského, od 1. června 1905 do 31. října 1909 v památné Litni, bývalém
působišti V. B. Třebízského, a od 1. listopadu 1909 ve Tmani. Antonín Koula
působil v CČSH na Tmani od roku 1920 do roku 1949.
• Mgr. Růžena Adamová (vikářka) – Je současnou farářkou Náboženské obce
(NO) Tmaň. Růžena Adamová se narodila 14. 6. 1956 v Praze v rodině aktivních
členů Českoslovanské církve husitské a již výchova v rodině nasměrovala její
další kroky.
Po úspěšném absolvování bohosloví na Husově teologické fakultě, přijala 2. října
1977 kněžské svěcení od patriarchy PhDr. Miroslava Nováka, spolusvětitelem byl
biskup Durchánek. Od roku 1977 byla ustanovena ve Zdicích, Žebráku a dále
také na Tmani.
Růžena Adamová se stala v roce 1990 vikářkou a v roce 1992 požádala o
ustanovení farářkou ve Tmani. V této době také začala dlouhodobá spolupráce se
sestrou Jaroslavou Záleskou (předsedkyní Rady starších).
• Ivan Koula. Syn faráře Antonína Kouly a Anny Koulové, rozené Kultové. Ivan
Koula se narodil dne 20. 1. 1923. Studia na berounském gymnáziu zakončil Ivan
Koula maturitní zkouškou, následovaly čtyři roky studií práv v Praze na UK, ze
kterých byl po prověrkách v roce 1949 (společně s dalšími 3.199 studenty)
vyloučen z politických důvodů. V době studií práv, ale i dříve před tím, vypomáhal
tatínkovi při bohoslužbách. A to hlavně hudebním doprovodem, kdy jako samouk
už v roce 1940 hrával na harmonium. Po koupi varhan do sboru na Tmani se
naučil hrát i na ně (hraje občas dodnes, především na půlnočních bohoslužbách,
a o poutích). Je zakladatelem Zdického smíšeného sboru. Vystoupení Zdického
sboru, jsou již léta ozdobou místních slavností.
Současnost
V současné době se o zlepšení stavu sboru významně zasadili Obecní úřad Tmaň,
pan Zdeněk Vinš (instalatérské práce), pan Vladimír Hošek (oprava kritických míst na
střeše), pan Horký (okna), pan Erik Šilhavý (zhotovení praporů), pan Jaroslav Šimek
(pomoc s vyčištěním věže), pan Jiří Hora (sádrokartony), pan Kamil Pyško (obklady),
pan Petr Krejčí, pan Jozef Bucko a další při zabezpečení studny společně s pány
Oldřichem Skálou, Zdeňkem Motykou a Milanem Jalčem, kteří se přičinili o další
zlepšení stavu stavby a okolí. A mnoho dalších, kterým děkujeme.
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Vyhlídky do budoucna Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH ve Tmani
Rekonstrukce budovy
Zde se dostáváme opět na začátek. Místo ke shromažďování, místo otevřené lidem.
Budova existuje, ale její stav není dobrý. Díky jednání se podařilo oslovit místní
Obecní úřad a ten odsouhlasil a přidělil obci ze svého rozpočtu 300.000,- na opravu
střechy. Za což opět velmi děkujeme. Tato částka sice nepokryje celkové náklady na
rekonstrukci celé střechy, ale na její podstatný díl nad obytnou částí budovy, která je
v havarijním stavu a nejvíc ohrožená, tato částka postačí.
S pokrývačskou firmou Hošek se již jedná a oprava by měla začít na podzim tohoto
roku.
Další fází by také mělo být dokončení rekonstrukce vnějšího pláště budovy, spodního
bytu k využití Dětským centrem Světlušky.
Mezi plány dlouhodobějšími je rekonstrukce podkroví a zahradního „hospodářského “
domku. Ve vylepšování, osazování a zkrášlování zahrady se už začalo a pokračuje.
Účet Náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani
Vážení přátelé!
Příspěvek na opravu Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani a na Dětské centrum
Světlušky je možno poslat na stávající účet Náboženské obce CČSH ve Tmani a pro
rozlišení příspěvku slouží rozdílný variabilní symbol:
Číslo účtu: 135 035 286 / 0300 –
• Oprava kostela – variabilní symbol: 222.
• Dětské centrum Světlušky – variabilní symbol: 333.
Děkujeme za Vaši iniciativu, bez které bychom nemohli pokračovat v opravě budovy
a zajistit činnost Dětského centra Světlušky na odpovídající úrovni.
Žádost o pomoc s přípravou oslav 90. výročí Sboru Jiřího z Poděbrad:
Dovoluji si tímto požádat všechny občany, kteří mají jakékoliv fotografie, či jiné
archiválie týkající se Sboru Jiřího z Poděbrad, zda by je byli ochotni poskytnout na
připravovanou výstavu (k ofocení nebo naskenování - okamžitě poté Vám budou
vráceny). Možná máte unikátní záběr, který by si zasloužil zveřejnění a rádi se o něj
se všemi podělíte. Pokud máte i jiný námět, jak oslavy podpořit, budu ráda, když mě
kontaktujete.
Děkuji a těším se, že doplníme výstavu o zajímavé archiválie.
Jana Šmardová Koulová (kazatelka CČSH) – kontakt: 602 766 899.

Rozbory vody z obecních studní
Vážení spoluobčané,
na konci měsíce června a počátkem července byly odebrány vzorky ze čtyř obecních
studní. Výsledky rozborů zveřejňujeme nyní v příloze této informace i s komentářem
(stanoviskem) Krajské hygienické stanice.
Komentář se vztahuje pouze ke dvěma ze čtyř vzorků (Havlíčkův Mlýn, pramen u
potoka a Lounín, studna na návsi u rybníka).
Zbývající dva vzorky (Chaloupky – p. Klika, tj. u č.p. 77 a Chaloupky – pí. Sarvašová,
tj. naproti č.p. 65 a 11) lze hodnotit jako předchozí, tzn. že voda nevyhovuje jako
pitná. Jak z hodnot vyplývá, voda je silně bakteriálně znečištěna.
Předpokládáme, že obec nechá provést další rozbory vody ze zdrojů v jejím
vlastnictví. S jejich výsledky seznámíme občany stejným způsobem.
Hodnocení rozborů vzorků je zveřejněno na webových stránkách obce Tmaň
www.obectman.cz a tímto na stránkách OBZORU.
Mgr. Pavel Pavlásek, starosta obce
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Hodnocení kvality pitné vody: Tmaň – Havlíčkův Mlýn – pramen
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Hodnocení kvality pitné vody: Lounín, na návsi u rybníka
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Stanovisko k rozborům vody – Havlíčkův Mlýn a Lounín
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Hodnocení kvality pitné vody: Tmaň, Chaloupky – p. Klika
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Hodnocení kvality pitné vody: Tmaň, Chaloupky – pí Sarvašová
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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v Kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 19. září 2016 od 19,00 hodin s tímto programem:
Zahájení. Organizační věci. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Zpráva z rady obce. Různé. Diskuse. Usnesení, závěr.
Nová e-mailová adresa na Obecní úřad ve Tmani
Upozorňujeme občany, že od 15. srpna 2016 používá Obecní úřad ve Tmani novou
e-mailovou adresu ou@obectman.cz .
Volby do senátu – obvod č. 16 – Beroun, Praha-západ
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2016 se uskuteční 7. a 8. října 2016,
případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy 14. a 15. října 2016. V tomto
termínu proběhnou senátní volby také v naší obci, jež je částí volebního obvodu č.
16: Beroun, Praha-západ. Dosavadním senátorem je Jiří Oberfalzer za ODS. O místo
senátora se v těchto volbách bude ucházet osm kandidátů, kteří mají tato pořadová
čísla: 1. Petr Hampl (APAČI 17), 2. Jiří Oberfalzer (ODS), 3. Jiří Holásek (KDUČSL/SZ/NK), 4. Bohumil Stibal (ANO), 5. Jiří Peřina (ČSSD), 6. Tomáš Trč (TOP
09/STAN), 7. Miroslav Matyáš (KSČM), Jiří Hroník (HOZK). Představujeme
kandidáty, kteří poslali tiskové materiály o sobě:
• Kandidát č. 3 – Mgr. Jan Holásek LL.M. (KDU-ČSL/SZ/NK):
Chci v senátu dělat věci (s)právně. Jan Holásek je významným českým
právníkem, advokátem, který se svými domácími i zahraničními zkušenostmi chce
přispět Senátu hlavně v oblasti zákonodárné. Má podporu významných osobností
jakými jsou například Petr Pithart, Olga Sommerová, Václav Láska, Karel
Janeček nebo Jiří Rückl, dlouholetý senátor na Berounsku. Bohatými
zkušenostmi z oblasti práva chce přispět k tvorbě kvalitních zákonů jak v
tuzemské tak zahraniční politice. V Dobřichovicích, kde žije, založil bezplatnou
právní poradnu pro občany, obce a spolky. Věnuje se mnohým filantropickým
aktivitám.
o Proč by lidé měli volit právě Vás?
o Jsem právník s více než 20letou právní praxí jak v oblasti domácího, tak
v oblasti mezinárodního práva. Právníků je v našem Senátu velmi málo,
konkrétně z 81 senátorů je pouze 5 právníků. Přitom hlavní rolí Senátu by
mělo být projednávat a přijímat kvalitní zákony. Jsem přesvědčen, že je
potřeba, aby právníků v Senátu bylo více. V senátech ve vyspělých
západních zemích bývá mnohem více právníků, než je tomu zatím u nás.
V soukromé právní praxi jsem si již své odpracoval a něco jsem dokázal.
Nyní bych rád nabídl své zkušenosti a znalosti práci v Senátu a přispěl tak
ke kvalitním zákonům a spravedlnosti, k právnímu bezpečí a ochraně naší
země. Mám jasný cíl a jsem připraven Senátu věnovat maximum.
o Jaký případný první krok byste udělal v Senátu?
o Navrhl bych nový zákon o bezplatné právní pomoci, protože náš současný
systém právní podpory je nedokonalý. Lidé se často práva bojí a do boje o
spravedlnost se raději nepouští. Přitom právo na spravedlnost má každý
z nás. Chci ale hlavně celkově a ostře hlídat znění dalších přijímaných
zákonů, aby byly správně definované, nebyly šité na míru šedým
praktikám, nebyly účelové. Zákony mají být logické a pro občany přínosné.
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•

•

o Co je bezplatná právní poradna a koho tam potkám?
o Bezplatná právní poradna - informační centrum má za úkol pomoci
občanům s řešením právních problému. Není však advokátní kanceláří.
Nezastupujeme v soudních ani jiných řízeních, nesepisujeme právní
posudky, smlouvy ani jiné právní úkony. Bezplatně poskytneme informace,
na který úřad se při řešení právního problému obrátit. Zda právní problém
řešit s advokátem, notářem nebo jiným právním odborníkem. Zároveň
zajistíme potřebné kontakty. Rovněž poskytneme informaci, kdy lze využít
bezplatnou právní pomoc poskytovanou advokáty České advokátní
komory. V bezplatné právní poradně potkáte mne nebo kolegu, téměř
absolventa právnické fakulty, který mi v bezplatné právní poradně asistuje.
Veškerá doporučení však vždy jako advokát reviduji.
o Jaké jsou nejčastější či nejtypičtější případy, které v právní poradně řešíte?
o Velmi obvyklé jsou například situace, kdy někdo nedostane zaplaceno, ale
neví jak situaci řešit. Bohužel často to nechá být a přijde o peníze. V
takovém případě vysvětlíme možnosti a případný postup. Dále
představíme rámec, kolik by právní zastoupení a případné náklady řízení
stály a kdo je zaplatí. Mnohdy je také možné využít bezplatnou právní
pomoc, Následně doporučíme vhodného advokáta, pokud není možné věc
řešit dohodou. Časté jsou rovněž problémy v souvislosti v exekucemi. Zde
je třeba lidem vysvětlit, že je nutné věc řešit rychle, jinak se náklady
spojené s exekucí zvýší. Pokud to vezmeme z pohledu obcí, tak jedna
v tomto kraji řeší problematiku výstavby čističky odpadních vod ve
spolupráci s další obcí. Zde jsme doporučili vhodnou a specializovanou
advokátní kancelář, která se na tuto problematiku specializuje.
Kdo by chtěl Jana Holáska poznat, má možnost v rámci letního kina – více na
www.janholasek.cz
Kandidát č. 4 – Bohumil Stibal (ANO):
o Chci lepší venkov pro nás a naše děti. Máme štěstí, že žijeme v krásné
zemi plné šikovných lidí. Povinností politika by mělo být spravovat ji
selským rozumem a s péčí řádného hospodáře …
o Absolvent vysoké školy obchodní v Praze, dlouholetý starosta obce
Všeradice, podnikatel, lokální patriot, ženatý otec dvou dcer, podporovatel
krajanů v Rumunsku a Chorvatsku.
o Budu usilovat o zdravý, klidný a příjemný venkov, bezpečný, dostupný a
moderní venkov, výstavbu nové infrastruktury, zachování typického rázu
venkovské krajiny, obnovení tradičních sousedských vztahů a uchování
lidových zvyků a obyčejů.
Kandidát č. 5 – Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta Hořovic:
o Proč jdu do boje o Senát? Mnohokrát jsem dostal otázku, proč chci být
senátorem, jako by mi prý nestačilo, že jsem starostou Hořovic a
náměstkem hejtmana Středočeského kraje. Ale tady nejde o to, co stačí
mně osobně, ale o možnost, jak pomáhat lidem ve svém obvodu, jak hájit
jejich zájmy. Senátor může oslovit prezidenta, premiéra, ministra nebo
hejtmana a chtít po něm, aby pomohl. To se mi na této pomoci líbí, v tom
vidím její hlavní význam, a je to i důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat.
Je toho spousta, co čeká na řešení, a často hodně dlouho a marně. Větší
města potřebují klid, a proto by jim pomohly obchvaty, které by je zbavily
nekonečného dopravního ruchu. Mladé rodiny potřebují pomoci
s dostupným bydlením a předškolními zařízeními, starší lidé si stěžují na
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nedostatek lékařů a prodejen, a to nejen v malých obcích. A všichni by
uvítali více příležitostí ke sportovnímu nebo kulturnímu vyžití. K tomu má
každý člověk nějaké vlastní trápení a problém. Nezávislému starostovi
málokdo naslouchá, senátor toho zmůže víc. Navíc jsem sociální
demokrat, a to je strana, která má tradičně svoje priority ve zdravotnictví,
sociální oblasti, bezpečnosti, ale i školství a dopravě. Ve svém životě jsem
potkal lidi, kteří mi pomohli, a když jsem jim to chtěl nějak vrátit, řekli mi, že
od toho jsme přece lidé, abychom si pomáhali, a já opravdu vidím smysl
svého života v tom, že chci být prospěšný a zanechat za sebou nějakou
stopu. Už proto, že se jmenuji PEŘINA, protože pod ní má lidem prostě být
dobře a mají se tam cítit bezpečně.
•

•

Opustily naše řady …
Ve středu dne 27. července 2016 zemřela ve věku 50 let paní Lenka Matyášová.
S drahou zesnulou se rodina a přátelé rozloučili ve čtvrtek dne 4. srpna 2016 v
14:00 hodin v chrámu Páně Navštívení Panny Marie v Lašovicích a po církevních
obřadech byla uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově.
V úterý dne 23. srpna 2016 zemřela po krátké nemoci ve věku 61 let paní Jitka
Macourková, rozená Jankovská. S drahou zesnulou se rodina a občané naší
obce naposledy rozloučili ve středu dne 31. srpna 2016 v 11:30 hodin ve hřbitovní
obřadní síni v Berouně.
Čest jejich světlé památce!

I n f o r m a č n í
•
•

•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se koná v obvyklém termínu
– tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. září 2016 v 16:30 hodin.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit každou neděli
v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích.
Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Tmani se v měsíci září 2016
konají v neděli dne 11. září 2016 v 17:00 hodin a ve středu dne 28. září 2016
v 15:00 hodin – podrobnosti viz strana 1.
Žádost o pomoc s přípravou oslav 90. výročí Sboru Jiřího z Poděbrad:
Dovoluji si tímto požádat všechny občany, kteří mají jakékoliv fotografie, či jiné
archiválie týkající se Sboru Jiřího z Poděbrad, zda by je byli ochotni poskytnout
na připravovanou výstavu (k ofocení nebo naskenování - okamžitě poté Vám
budou vráceny). Možná máte unikátní záběr, který by si zasloužil zveřejnění a
rádi se o něj se všemi podělíte. Pokud máte i jiný námět, jak oslavy podpořit,
budu ráda, když mě kontaktujete. Děkuji a těším se, že doplníme výstavu o
zajímavé archiválie.
Jana Šmardová Koulová (kazatelka CČSH) – kontakt: 602 766 899.

•

Informace pro DC Světlušky:
Milí rodiče a milí mladí přátelé,
v pondělí dne 5. září 2016 v 15:00 hodin se koná schůzka pro rodiče
stávajících členů Světlušek. Od 5. září 2016 se vzhledem k přípravám na
oslavy sboru (kostela) budeme setkávat zatím ve stávající sestavě. Čeká nás
repríza hry O Karlu IV., tak je třeba si vše připomenout. Další nové děti se proto
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mohou hlásit až v polovině října. Termín schůzky rodičů těchto dětí (mohou přijít i
rodiče „mazáků“) bude ještě upřesněn v říjnovém vydání OBZORU. Moc se těším
na další setkávání! Více na webových stránkách obce Tmaň www.obectman.cz .
Jana Šmardová Koulová

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v září 2016 otevřeno od pondělí do pátku od 8:30
do 18:00 hodin, v sobotu od 8:30 do 13:00 hodin, o nedělích a ve středu 28.
září 2016 (státní svátek) bude zavřeno.
V naší nabídce máme velké množství okrasných rostlin na podzimní výsadbu.
Již nyní jsme připraveni na zimu a nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro
ptáčky.
Nabízíme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice, králíky
apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přejeme našim zákazníkům krásný zbytek léta!
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus. Prodej se uskuteční
v pondělí 3. října 2016 v 16:20 hodin ve Tmani v prostoru autobusové zastávky
nad školou. Při prodeji slepiček bude prováděn výkup králičích kožek – cena dle
poptávky. Případné další informace: pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hodin – telefon:
601 576 270, 606 550 204 a 728 605 840.
Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v září 2016 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

3.+4.9.2016

MUDr. Zímová Marie
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Závorová Iva
Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Averko Mykhaylo
Králův Dvůr, Průmyslová 614

311 583 140

10.+11.9.2016
17.+18.9.2016
24.+25.9.2016
28.9.2016

311 533 447
311 513 313
608 020 878
311 572 135

Kalanetika
Všem pohybu chtivým oznamuji, že naše cvičení KALANETIKY se z důvodu přípravy
oslav 90. výročí otevření Sboru Jiřího z Poděbrad přesouvá na polovinu října, přesný
termín bude uveden v říjnovém vydání OBZORU a na webových stránkách obce
Tmaň. Děkuji za pochopení.
Jana Šmardová Koulová
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Výkup jablek
Výkup jablek se provádí v Berouně v areálu bývalého cukrovaru (dnes kovošrot)
vedle autobusového nádraží a nádraží ČD od 22. srpna 2016. Kontaktní osoba: pan
Mayer – telefon: 311 625 239. Výkupní doba: pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hodin,
sobota 8:00 – 11:00 hodin. Při větším množství po dohodě i mimo tuto výkupní
dobu. Nejvyšší výkupní ceny!

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Druhá brigáda na fotbalovém hřišti. Jaromír Frühling.
V neděli 24. července 2016 od deseti hodin dopoledne proběhla v našem fotbalovém
areálu druhá z plánovaných letních brigád, do které se postupně zapojilo 23
dobrovolníků, kteří se s chutí a s elánem zapojili do díla. Hlavním cílem této brigády
byla finální příprava základové desky, na kterou bude v nejbližších dnech
namontována plechová garáž, která bude sloužit k uskladnění údržbové techniky i
ostatního sportovního vybavení.
Práce na této základové desce již započaly o několik dní dříve, kdy byly původně
vyhloubené pásy vybetonovány, s pomocí ztraceného bednění připraven obvod této
desky a vše potřebné nachystáno na nedělní brigádu, při které pak již proběhlo
finální vylití desky. Veškeré nářadí a techniku na tuto činnost poskytl bezplatně pan
Vladimír Černovský, kterému za toto patří velký dík. Stejně tak je třeba vyzdvihnout a
poděkovat panu Oldřichu Skálovi, který se jako odborník z oboru, výstavby základové
desky ujal a ve spolupráci především s Kamilem Piskáčkem a Markem Černovským
připravili desku s naprostou svědomitostí, takže v budoucnu na ni lze postavit stavby
podstatně těžší, než bude aktuální avizovaná garáž.
Zároveň došlo v rámci brigády k novému vymalování kabin a k přípravám na
kompletní rekonstrukci kantýny, která proběhne při další plánované brigádě. Byly
také dokončeny práce na pergole, provedena oprava některých částí plotu a ta více
poškozená část byla stržena k výměně. Byl také proveden nátěr tréninkových branek.
Nejsledovanější částí brigády všech brigádníků se však stalo zkompletování nového
grilu, které by mělo v následující sezóně zajistit dostatek kvalitního občerstvení pro
příchozí diváky. Po jeho úspěšném zkompletování tak mohla být brigáda zakončena
jeho prvním slavnostním zapálením a následným prvním zkušebním grilováním
klobás.
Spousta práce však na nás všechny ještě čeká při závěrečné, třetí brigádě, kdy je
krom jiného v plánu nové oplocení části areálu, nátěr sloupků a zábradlí, instalace
bezpečnostních kamer, nátěr nových boxů do kabin, vymalování kantýny a její
přestavba, nastěhování materiálu do nové garáže a mnoho dalšího.
Zaveden bude tímto dnem také nový provoz areálu, při kterém bude mimo konání
sportovních akcí vstup veřejnosti povolen pouze v určené časy, aby nedocházelo ve
večerních hodinách k vandalismu a tím k ničení sportovního areálu.
Poslední letošní brigáda je plánována na neděli 7. srpna 2016 od 10:00 hodin,
abychom společně již areál nachystali pro zahájení nové sezóny, které se
nezadržitelně blíží. Poděkování patří všem účastníkům, kteří se zúčastnili druhé
letošní brigády a na které se podařilo udělat tolik práce.
Turnaj gard nad 35 let v Novém Jáchymově. Slavomír Malík.
V sobotu 20. srpna 2016 se v Novém Jáchymově uskutečnil turnaj gard složených
z hráčů nad 35 let věku za účasti týmů Garda Nový Jáchymov „A“, Garda Nový
Jáchymov „B“, Garda Tmaň, Garda SK Policie České Budějovice.
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Výsledky jednotlivých zápasů:
1. Jáchymov „A“ – Tmaň 3:2, proti favoritovi turnaje jsme dobře začali. Nechali
jsme běhavějšího a hlavně mladšího soupeře tvořit a vyráželi do rychlých
protiútoků, které zakládali Olda Slabý a Zdenek Tlach. Obrana hrála spolehlivě, a
co prošlo, řešil v klidu Radek Štolba. Oba kraje obrany Pepa Lepka a Kulda byly
nepropustné. V útoku tvrdili hru Kamil Piskáček a David Jungwirth. Z rychlého
brejku využil Kamil Piskáček přečíslení a prostřelil stopera i gólmana. Na obou
stranách hráči zahodili několik příležitostí a domácí zaútočil přes naše stopery a
po několika zaváháních nám vstřelili dvě branky. Ve druhé půli domácí přidali třetí
branku. Přesto jsme zabojovali a 3 minuty před koncem snížil opět Kamil
Piskáček na konečných 2:3. V závěrečném tlaku jsme již míč do sítě nedostali,
ale bojovalo se až do závěrečného hvizdu.
2. Nový Jáchymov „B“ – České Budějovice 1:0.
3. Nový Jáchymov „A“ – České Budějovice 6:1.
4. Nový Jáchymov „B“ – Tmaň 2:3, posíleni o Ládíky Kincla st. a ml. jsme vstoupili
do utkání sebevědomě, ale béčko nás vrátilo rychlou brankou na zem a o
vítězství jsme museli těžce bojovat. Na 1:1 srovnal David Jungwirth, na 2:1 střílel
Láďa Kincl ml. Domácí rezerva nás překvapila ještě jedním brejkem na 2:2.
Převaha Tmaně byla stále větší a Kamil, David a hlavně benjamínek Kincl
zahodili 6 šancí. A tak musel napřáhnout padesátník Pepa Lepka z 25 metrů šajtlí
překvapil domácího brankáře a slavili jsme první tři body. Bohužel jsme přišli po
20 minutách o Kincla st. z důvodu zranění a o Oldu Slabého, který si musel splnit
své manažerské povinnosti v Unionu.
5. Nový Jáchymov „A“ – Nový Jáchymov „B“ 5:1.
6. Tmaň – České Budějovice 2:1, opět ten začátek! Obrana zaváhala a
vybíhajícího Radka soupeř prostřelil. Zvýšili jsme obrátky a Kincl ml. a David
Jungwirth provětrávali soupeře, jehož výsledkem bylo vyrovnání, o které se
postaral Kincl ml. Soupeř zaútočil občas, ale obrana, a hlavně vybíhající Radek
Štolba několikrát zachránili. V útoku jsme nebyli přesní. Navíc byl Kamil Piskáček
po těžkém faulu chvíli otřesen. Opět rozhodl Pepa Lepka prudkou ranou z 28
metrů téměř do šibenice. Soupeř se už na nic nezmohl a tak 2. místo v turnaji
bylo okořeněno dalšími třemi body. Konečná tabulka turnaje:
1.
2.
3.
4.

Garda Nový Jáchymov „A“
Garda Tmaň
Garda Nový Jáchymov „B“
České Budějovice

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

14:4
7:6
4:8
2:9

9
6
3
0

Hodnocení hráčů Garda Tmaň:
V bráně čaroval Radek Štolba, vybíhal po celém vápně a zmařil tak několik šancí
v každém utkání. Obrana: Pepa Lepka, Láďa Jungwirth, Petr Svoboda a Míra
Piskáček, spolehlivost krajních, jistota – někdy až na hranici rizika – u stoperů. Láďa
Kincl st. bohužel jen 20 minut. Záloha: Olda Slabý, Zdeněk Tlach, Zdeněk Stuna,
Slávek Malík – jasně nejstarší formace turnaje hrála na jistotu, míče do nohy a za
obranu soupeře na mladou vozbu. Útok Kamil Piskáček, David Jungwirth a Láďa
Kincl ml. (2 zápasy), stálá hrozba pro soupeře, Kamil Piskáček přehledem a střelou a
mladíci (povoleno 2 hráči mladší 35 let) David Jungwirth a benjamínek Láďík Kincl
stálým pohybem a hlavně rychlostí, jen to proměňování šancí ...
Všem hráčům, kteří vybojovali 2. místo v turnaji patří dík. Příkladný byl boj v prvním
utkání s áčkem NJ, celý zápas bez střídání a v závěru drtivý tlak! Další dva týmy už
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sílu vítěze neprověřili. Soupeři měli 14, 15 hráčů. O to víc nás těší, že první a třetí
zápas jsme zvládli bez střídání a maximálně na place spolupracovali a pomáhali si.
První kolo poháru FAČR – OFS Beroun. Jaromír Frühling.
V sobotu dne 20. srpna 2016 se od 16:00 hodin hrálo pohárové utkání prvního kola
na Berounsku VČS Tmaň – TJ Libomyšl 4:1 (2:1), branky domácích: 2x Fron, L.
Fiala, V. Motyka, rozhodčí zápasu Kros, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: D. Šlégr – J. Sulík, J. Foltýn (8. K. Piskáček), O. Svoboda, L.
Hrubý, – J. Večeřa, J. Frühling (45. L. Fiala), P. Malík, M. Smíšek – R. Fron (70. V.
Motyka), M. Kincl.
První kolo poháru, které bylo zároveň poslední přípravou týmu před zahájením nové
sezóny, nezačal náš tým zrovna nejšťastněji. Již v 8. minutě se po nevybíravém
zákroku hostujícího útočníka zranil stoper Foltýn a je otázkou, na jak dlouhou dobu
ho toto zranění kolene vyřadí ze hry. O několik minut později se navíc dopustil hrubé
chyby brankář Šlégr, jehož nedůrazný výhoz potrestali hosté rychlým protiútokem a
vedoucí brankou. Domácí tým si však udržoval v poli mírnou převahu, která byla brzy
korunována dvěma góly Frona i dalšími pěknými akcemi. Svou chybu navíc tím
nejlepším způsobem dokázal napravit i brankář Šlégr, jenž v závěru poločasu
dokázal zlikvidovat i trochu sporný pokutový kop hostí. Ve druhé půli již tempo hry
postupně sláblo, ať už z důvodu menší fyzické kondice obou týmů nebo i z důvodu
velkého vedra. Domácí tým však i přes tyto potíže dokázal přidat další dvě branky, o
které se postarali střídající hráči Fiala a Motyka a definitivně si tak pojistil svůj postup
do druhého kola, ve kterém ho čeká 31. srpna na domácím hřišti favorizovaný
Stašov. Tým jako celek zaslouží pochvalu především za bojovnost i celkový přístup,
který je příslibem pro nadcházející sezónu. Z jednotlivců zaslouží vyzdvihnout výkon
O. Svobody, který se po několikaleté pauze vrátil na trávník a vzhledem
k okolnostem byl nucen odehrát celých 90. minut.
Fotbalisté VČS Tmaň postoupili po tomto vítězství do druhého kola a utkají se
v něm opět na domácím hřišti ve středu 31. srpna 2016 od 17:00 hodin se
Stašovem, který hraje okresní přebor.
Úspěšné vykročení do nového ročníku IV. třídy. Jaromír Frühling.
V sobotu dne 27. srpna 2016 se od 14:00 hodin hrálo mistrovské utkání prvního kola
IV. tříd nového ročníku 2016 / 2017, v němž naši fotbalisté vysoko porazili
drozdovské béčko.
VČS Tmaň – TJ Drozdov B 6:1 (3:0), rozhodčí zápasu: Závora, diváků: 40.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový (65. Frühling), Piskáček, O. Svoboda (45. Hrdina),
Sulík – Večeřa, Malík, Smíšek (75. Motyka), Hrubý – Fron (70. Zikmund), Kincl
Branky domácích: 17. Smíšek, 28. Fron, 43. Hrubý, 58. Fron, 67. Piskáček, 86. Kincl.
První mistrovské utkání nové sezóny hrané v místy až tropickém vedru, probíhalo již
od první minuty zcela v režii domácího týmu. Počáteční nápor byl již v 17. minutě
korunován vedoucí brankou Smíška. Tým si pak po zbytek prvního poločasu
udržoval územní převahu, která vyústila v další dvě branky Frona a kapitána
Hrubého. Soupeř zahrozil jen začátkem druhé půle, kdy z ojedinělé šance snížil na
1:3. Hned z následného protiútoku jsme však na tuto branku dokázali odpovědět
stejným způsobem, v podobě zvýšení vedení druhým gólem Frona na 4:1 a zbytek
druhého poločasu se již odehrával především na soupeřově polovině hřiště. Do
útočných akcí se postupně začali zapojovat i naši obránci a tak se v 67. minutě mohl
ze své první branky v sezóně radovat i stoper Piskáček. Za zmínku také stojí dělovka
Večeři, která však pouze orazítkovala brankovou konstrukci. Lahůdku na závěr, si
pro diváky přichystal Kincl, jehož původně signalizovaný centr skončil nakonec
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krásně umístěným obloučkem za zády překvapeného brankáře. Tým jako celek
zaslouží pochvalu za svoji aktivitu po celých 90 minut, z jednotlivců na sebe nejvíce
poutali pozornost Smíšek a Kincl svými rychlými úspěšnými ataky po křídlech.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozlosování IV. třídy – podzimní část ročníku 2016 / 2017
1. kolo – sobota 27. srpna 2016 – 14:00 hodin – Tmaň – Drozdov B 6:1 (3:0).
Další zápas 1. kola: Vižina – Libomyšl 1.2, Liteň – Rpety 1:3, Lochovice B –
Chyňava B 1:0, Újezd B – Tetín B 4:2, Osek B – Osov 1:1.
2. kolo – neděle 4. září 2016 – 17:00 hodin – Rpety – Tmaň, rozhodčí Kareš
Miroslav. Další zápasy 2. kola: Osov – Újezd B, Vižina – Osek B, Libomyšl –
Drozdov B, Tetín B – Lochovice B, Chyňava B – Tlustice B.
3. kolo – sobota 10. září 2016 – Tmaň volný termín.
4. kolo – neděle 18. září 2016 – 17:00 hodin – Chyňava B – Tmaň. Další
zápasy 4. kola: Vižina – Lochovice B, Libomyšl – Rpety, Osov – Tlustice B, Tetín
B – Liteň, Osek B – Újezd B.
5. kolo – sobota 24. září 2016 – 13:30 hodin – Tmaň – Tetín B. Další zápasy 5.
kola: Drozdov B – Chyňava B, Lochovice B – Osek B, Újezd B – Libomyšl, Liteň –
Osov, Tlustice B – Vižina.
6. kolo – sobota 1. října 2016 – 13:30 hodin – Osov – Tmaň. Další zápasy 6. kola:
Vižina – Liteň, Újezd B – Lochovice B, Osek B – Tlustice B, Tetín B – Drozdov B,
Chyňava B – Rpety.
7. kolo – sobota 8. října 2016 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina. Další zápasy 7.
kola: Drozdov B – Osov, Tlustice B – Újezd B, Lochovice B – Libomyšl. Litaň –
Osek B, Rpety – Tetín B.
8. kolo – neděle 16. října 2016 – 16:00 hodin – Osek B – Tmaň. Další zápasy 8.
kola: Libomyšl – Chyňava B, Osov – Rpety, Vižina – Drozdov B, Újezd B – Liteň,
Lochovice B – Tlustice B.
9. kolo – sobota 22. října 2016 – 12:30 hodin – Tmaň – Újezd B. Další zápasy 9.
kola: Drozdov B – Osek B, Tlustice B – Libomyšl, Chyňava B – Tetín B, Liteň –
Lochovice B, Rpety – Vižina.
10. kolo – neděle 30. října 2016 – 14:30 hodin – Lochovice B – Tmaň. Další
zápasy 10. kola: Libomyšl – Tetín B, Osov – Chyňava B, Osek B – Rpety, Tlustice
B – Liteň, Újezd B – Drozdov B.
11. kolo – sobota 5. listopadu 2016 – 11:00 hodin – Tmaň – Tlustice. Další
zápasy 11. kola: Rpety – Újezd B, Chyňava B – Vižina, Liteň – Libomyšl, Drozdov
B – Lochovice B, Tetín B – Osov.
12. kolo – neděle 13. listopadu 2016 – 14:00 hodin – Liteň – Tmaň. Další zápasy
12. kola: Vižina – Tetín B, Libomyšl – Osov, Tlustice B – Drozdov B, Lochovice B
– Rpety, Osek B – Chyňava B.
13. kolo – sobota 19. listopadu 2016 – 10:30 hodin – Tmaň – Libomyšl. Další
zápasy 13. kola: Osov – Vižina, Drozdov B – Liteň, Tetín B – Osek B, Rpety –
Tlustice B, Chyňava B – Újezd B.
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