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Tmaňský backers meeting 2017
Po úspěšné obnově tradice Sportovního maškarního bálu, který proběhl v dubnu
letošního roku, se fotbalový tým rozhodl pokusit zavést do budoucnosti také jednu
novou kulturní akci, kterou by mělo být každoroční setkání všech sponzorů,
podporovatelů a fanoušků – Tmaňský backers1 meeting.

První ročník této sportovně kulturní události se uskuteční

v sobotu 19. srpna 2017 od 10:00 hodin
v areálu fotbalového oddílu TJ VČS Tmaň.
•

•
•
•
•

V rámci programu se návštěvníci mohou těšit na:
Fotbalový firemní turnaj v malé kopané (5 + 1 hráčů, bez věkového
omezení, aktivní účast druhého pohlaví v rámci zatraktivnění zápasů
vítána, každý tým bude v případě zájmu či malého počtu hráčů
doplněn o fotbalisty týmu VČS Tmaň).
Bleskový turnaj brankářů o „Pláničkovu robinzonádu“ (individuální
soutěž pro brankáře všech zúčastněných týmů v dovednosti při
chytání pokutových kopů).
Dovednostní soutěž fotbalistů o „Ronaldovu šibenici“ (soutěž
vybraných hráčů jednotlivých týmů v dovednostní soutěži kopání míče
na cíl).
Turnaj vybraných jednotlivců v „Headis“2, novém sportovním odvětví,
spojují dovednosti kopané a stolního tenisu.
Součástí odpoledne bude také televizní projekce nejlepších momentů
české kopané či společné focení na kalendář pro rok 2018.

Zveme širokou sportovní veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
na tuto akci, která je poděkováním nejen všem sponzorům našich fotbalistů,
ale i všem fanouškům za podporu v právě skončené sezóně 2016 / 2017.
Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň
1

Backer (anglicky) – podporovatel, mecenáš
Headis vznikl v Německu zhruba před 5 lety. Sport vymyslel a nechal si jej celosvětově patentovat
učitel tělocviku Rene Wegner. Princip spočívá v hraní speciálně vyrobeným gumovým míčem na
pingpongovém stole hlavou (Headis – head a koncovka is z německého slova Tischtennis ), přes
kovovou „síťku“.
2

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 12. června 2017
V pondělí 12. června 2017 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani v pořadí již
třetí letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce. V červencovém vydání OBZORU byl
otištěn nejdůležitější dokument z tohoto jednání – usnesení. Další dokumenty z tohoto
jednání – zápis a zprávu z Rady obce – přinášíme v tomto srpnovém vydání.

Zápis č. 3 /2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 12. června 2017 v Kulturním domě ve Tmani
Přítomno:

13 zastupitelů, omluveni: Roman Sudík, Slavomír Malík
19 občanů
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň, a tudíž je schopné usnášení.

K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a jeho další průběh řídil starosta obce pan Mgr.
Pavel Pavlásek ml.
Seznámil přítomné s navrženým programem:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
4. Zpráva revizního a kontrolního výboru.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Zpráva z Rady obce.
7. Ocenění dárců krve v roce 2016.
8. Projednání návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky obce Tmaň.
9. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky DSO Mikroregion Klonk.
10. Záměr obce Tmaň uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu pro p.č. 342/4.
11. Záměr obce požádat o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského
kraje a záměr darovat pozemky Středočeskému kraji.
12. Výsledky hodnocení nabídek a smlouva s dodavatelem na realizaci stavby „ZŠ a MŠ
Tmaň přestavba záchodů v 1 nadzemním podlaží a 2 nadzemním podlaží“.
13. Výsledky hodnocení nabídek a smlouva s dodavatelem na zpracování Územního
plánu obce.
14. Rozpočtové změny č. 6
15. Pasport komunikací obce Tmaň.
16. Plán rozvoje obce Tmaň.
17. Diskuse
18. Závěr a usnesení
Byla navržena návrhová komise ve složení Mgr. Miroslava Kepková a Petra Reková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Do návrhové komise byly zvoleny Mgr. Miroslava Kepková a Petra Reková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Mgr. Pavel Pavlásek st. a Jiří Eschner.
K bodu 3.
Pan Jiří Eschner přednesl kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva
obce a seznámil přítomné s kontrolou zápisů č. I a II z VZZO včetně usnesení bez
nedostatků
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K bodu 4.
Pan Jiří Eschner přednesl zprávu kontrolního výboru. Revisní a kontrolní výbor provedl
kontrolu kulturní a školské komise - bez nedostatků
K bodu 5.
Zprávu finančního výboru přednesla Mgr. Hana Laňová, hlavním bodem zprávy byl rozbor
hospodaření obce za předchozí měsíce.
K bodu 6.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z Rady obce, jejíž hlavní body
byly:
• pronájem pohostinství-vyvěšen záměr, vítěz výběrového řízení pí. Luxemburgová;
• dopis na firmu Geosan – oprava střechy v DPS – vypracoval Mgr. Špot;
• záměr prodeje Multicar – prodáno za 10.000,- Kč;
• prodej kontejnerů;
• žádost o odprodej pozemků – zamítnuto – sledovat tvorbu ÚP;
• umístění vagonu na areál SDH, přípojky budou realizovány v průběh měsíce června;
• v ZŠ a MŠ Tmaň proběhla kontrola hygienické stanice s výsledkem: WC nevyhovuje,
je třeba provést rekonstrukci, která bude hrazena z vlastních zdrojů, během letních
prázdnin;
• navýšení mezd v ZŠ a MŠ Tmaň;
• výstavba kabin;
• nákup herních prvků a revize na dětském hřišti u hasičárny a revize;
• příslib dotace na nákup herních prvků na dětské hřiště na Boru;
• smlouva s AVE na uložení odpadu;
• kácení topolů ve Slavíkách;
• plošná deratizace na Louníně;
• výběrové řízení na vypracování ÚP;
• oprava křižovatky u ZŠ;
• schválená dotace na DD a církvi;
• neschválená dotace Klubu důchodců;
• obměna hasičské techniky.
K bodu 7.
Poděkování dárcům krve přednesl p. Josef Sakáč a poté jim byly předány věcné dary a
poděkování z rukou starosty obce pana Mgr. Pavla Pavláska ml.
.
K bodu 8.
Návrh závěrečného účtu včetně příloh byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 22. 5. 2017 do
dnešního dne. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Tmaň s výhradou nedostatků:
• Zjištěné stavy účtů nebyly zaznamenávány v inventurních soupisech obsahující
náležitosti vyhlášky, jedná se o účty 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 199 – bude
napraveno do 31. 12. 2017.
• Inventurní soupisy neobsahovaly požadované údaje a informace pro zjišťování
skutečných inventurních stavů, zejména závazků a dále uvedení způsobu, jak byly při
inventuře využity pomocné evidence, jedná se o účty 331, 336, 337, 342, 343, 384,
389 – bude napraveno do 31. 12. 2017.
• Obec nezveřejnila na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne 15. 8. 2016, se
zhotovitelem Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o, předmět smlouvy: Rekonstrukce
místní obslužné komunikace v obci Tmaň, cena díla ve výši 5 492 108,23 Kč bez
DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 8. 2016 – opraveno 16. 5. 2017.
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Hlasování o návrhu závěrečného účtu:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Projednání účetní závěrky za rok 2016.
K projednání byly předloženy tyto podklady:
• rozvaha k 31. 12. 2016;
• výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016;
• příloha pro ÚSC k 31. 12. 2016;
• inventarizační zpráva za rok 2016.
Hlasování o účetní závěrce:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2016.
K bodu 9.
Zastupitelstvo Obce Tmaň bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO
Mikroregion Klonk, který byl schválen dne 12. 6. 2017 na shromáždění starostů
Mikroregionu.
K bodu 10.
Záměr obce Tmaň uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu pro p.č. 342/4
Hlasování o záměru uzavřít smlouvu:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
K bodu 11.
Záměr obce požádat o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje a
záměr darovat pozemky Středočeskému kraji.
Hlasování o záměru požádat o bezúplatný převod:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Pan Eschner podal návrh, aby rozpočtové změny byly projednány před projednáváním
dalších bodů.
Hlasování o návrhu přesunutí bodů programu:
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželi 2 členové zastupitelstva obce.
K bodu 14.
Rozpočtové změny č. 6.
Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovými změnami č. 6.
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželi 2 členové zastupitelstva obce.
K bodu 12.
Výsledky hodnocení nabídek a smlouva s dodavatelem na realizaci stavby „ZŠ a MŠ Tmaň
přestavba záchodů v 1 nadzemním podlaží a 2 nadzemním podlaží“. Byla navrhnuta
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hodnotící komice pro hodnocení nabídek ve složení: Jiří Eschner, Jarmila Rysová, Zdeněk
Vinš, Mgr. Růžena Kybikásová, Antonín Kiml. Náhradníci: Mgr. Pavel Pavlásek ml., Josef
Sakáč, Jiřina Soukupová.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo zněním bodu usnesení
Hlasování o bodu usnesení:
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželi 2 členové zastupitelstva obce.
V části III. usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce bude uvedeno:
„Vybrat nejvhodnější nabídku na základě hodnocení hodnotící komise a projednat a schválit
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci přístavby WC v 1. a 2. NP v ZŠ a MŠ
Tmaň.“
K bodu 13.
Výsledky hodnocení nabídek a smlouva s dodavatelem na zpracování Územního plánu
obce. Byly doručeny 3 nabídky. Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu obce schválit
jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Ivana Vavříka za nabídkovou cenu 490 000 bez DPH.
Hlasování o doporučení hodnotící komise:
• Pro hlasovalo 13 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Ivana Vavříka za
nabídkovou cenu 490 000 bez DPH.
K bodu 15.
Pasport komunikací obce Tmaň.
Hlasování:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu vybraných úseků místních komunikací.
K bodu 16.
Plán rozvoje obce Tmaň.
Zastupitelé obce se seznámili s tvorbou Plánu rozvoje obce.
K bodu 17.
Diskuse:
• parcely Na Boru – nesekané – urgovat majitele;
• sekat okolí domu zahradníka;
• pití před zeleninou (možnost upravit vyhláškou);
• přestěhovat kontejnery u Jednoty;
• altán u „zeleného kříže“ v nevyhovujícím stavu;
• vytrhané značky na cestě k Málkovu.
K bodu 18.
Starosta obce pan Mgr. Pavel Pavlásek ml. předal slovo předsedkyni návrhové komise paní
Mgr. Miroslavě Kepkové, která přednesla návrh usnesení, a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
• Pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva obce.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
• Hlasování se zdržel 1 člen zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno. Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce
vyčerpán, prohlásil starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.
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Zpráva Rady obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 12. června 2017
přednesená starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce proběhlo celkem sedm zasedání
Rady obce. Na svých zasedáních Rada projednala několik záležitostí v nakládání
s majetkem obce.
Hlavní záležitostí bylo vyhlášení záměru na pronájem pohostinství v budově obce poté, co
bývalý nájemce – pí. Jindrová skončila ke konci března činnost. Situace se postupně vyvíjela
od konce roku 2016, kdy se právě pí Jindrová pokoušela s obcí jednat o změnách
v podmínkách nájmu prostor pohostinství. Krátce po ukončení nájemního vztahu s pí.
Jindrovou byl záměr vyvěšen a později z pouze dvou nabídek vybrána jako nejvýhodnější
nabídka paní Aleny Luxemburgové, dosavadní zaměstnankyně paní Jindrové. Je třeba
uvést, že nová smlouva zvyšuje nájemné o cca 20 procent a daleko přesněji definuje vztah
obce a nájemce. V souvislosti s přestávkou v provozu pohostinství proběhly snahy domluvit
realizaci úprav WC, ale v krátkém termínu dodavatelé nebyli schopni zareagovat.
Rekonstrukce tedy proběhne v termínu, který vzejde s domluvy s nájemcem.
Obec také prostřednictvím právníka oslovila firmu Geosan stavební, s.r.o, nástupce spol.
Geosan, která byla dodavatelem stavby DPS, a to v souvislosti se zhotovením a závadami
ve střeše budovy. Společnost reagovala na dopis vysláním pracovníka, který vykonal
prohlídku střechy. Reakce společnosti je v zásadě odmítavá s tím, že závady měly být
řešeny při předání a že na střeše byly provedeny pozdější zásahy. S obsahem dopisu lze
polemizovat, ale právník doporučuje se společností nejednat a závady řešit ve vlastní režii.
Těmi drobnějšími záležitostmi bylo vyhlášení záměrů na prodej nepotřebného majetku, tj.
vozidla Multicar M25 a kontejnerů na tříděný odpad. Na první výzvu na prodej Multikár za
cenu minimálně 35.000,- Kč nikdo nereagoval, a proto byla minimální prodejní cena snížena
na 10.000,- Kč. Přesto obec neobdržela v termínu žádnou nabídku. Krátce po lhůtě se
zájemce objevil a Rada obce proto schválila prodej vozidla za minimální cenu právě jemu.
Na záměr na prodej kontejnerů nereagoval rovněž nikdo, a tak Rada obce schválila prodej
„kontejnerů – zvonů“ společnosti Rumpold oproti její nabídce, tj. v cenách od 300,- Kč do
2000,- Kč podle velikosti.
Další záležitost se týká problematiky financování technické infrastruktury v případě
stavebního pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Tmaň v ulici Gregoryho ve vlastnictví Cholevových, o
kterém jste byli v minulosti informováni. Rada obce rozhodla o projektování úseku kanalizace
a vodovodu tak, aby byl pozemek plně obsloužen, a zároveň stanovila podmínky, které by
měly být zahrnuty do plánovací smlouvy mezi obcí a vlastníky pozemku. Připomínám, že
uzavírání plánovacích smluv s vlastníky pozemků ještě před povolením výstavby je jediná
cesta jak se vyhnout neúměrným nákladům na financování infrastruktury ze strany obce. To
platí pro všechna území zahrnutá v územním plánu jako zastavitelná.
Rada obce také projednala dvě žádosti o odprodej pozemků obce, které se nachází při
komunikaci III. třídy pod lesíkem Višňovka na okraji Lounína. Rada obce žádosti zamítla s
tím, že záměry obce se všemi pozemky v jejím vlastnictví zřejmě vyplynou z nového
územního plánu. Zájemcům pak doporučila sledovat tvorbu nového územního plánu.
V měsíci dubnu byl také umístěn na hasičský areál železniční vagón. Tento týden bude
realizována přípojka vodovodu a poté přípojka elektrické energie. Po propočtech a
zhodnocení s projektantem nakonec nebude na areálu kvůli nerentabilitě realizována jímka.
Záměrem je ještě zhotovení přístřešku, ovšem v rámci normálního povolovacího procesu na
stavebním úřadu.
Během jara také proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – územní
pracoviště Beroun v budovách Základní školy a Mateřské školy Tmaň. Výstupem byla mimo
jiné informace o stavu záchodků a umyváren v ZŠ i MŠ. Jedná se o nejstarší část sociálního
zařízení z první poloviny sedmdesátých let, které je užíváno v téměř původní podobě.
Zařízení nevyhovuje v souvislosti se změnou jednak hygienických nároků a jednak
s podmínkami vzdělávání dětí v mateřské škole. Tyto potřeby nám byly nějakou dobu známy,
ale dosud jsme je řešili méně náročnými řešeními. Po konzultacích s vedením ZŠ a MŠ a
KHS byl zadán projekt rekonstrukce záchodků v 1NP i ve 2NP a urychleně získáno povolení

6

Stavebního úřadu a rozpočet akce. Zároveň jsem jako starosta kontaktoval představitele
Místní akční skupiny (MAS) Karlštejnsko, MAP (Místní akční plán) při ORP (obec
s rozšířenou působností) Beroun a pracovnice programů ITI (Institut technické inspekce)
Praha kvůli možnostem získání prostředků z dotačních programů. Po zhodnocení a
rozhovorech se zastupiteli jsme vyhlásili zadávací řízení s úmyslem financovat rekonstrukci
z vlastních – obecních prostředků během letošních prázdnin. Dnes vám proto mělo být
předloženo hodnocení nabídek. Oslovení dodavatelé mě však koncem minulého týdne
požádali o prodloužení lhůty zadávacího řízení kvůli prostoru na kalkulaci subdodávek a
harmonizaci prací na firmách během vrcholící sezóny. Po dnešní schůzce hodnotící komise
– rady obce jsme rozhodnuti termín posunout. Výsledkem je ovšem mimořádné VZ ZO za 14
dní, které by schválilo výběr nejvhodnější nabídky a smlouvu s dodavatelem. Dále bychom
se této záležitost věnovali v bodě č. 12 tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Rada obce dále schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tmaň za rok
2016. Zároveň projednávala a schválila potřebu navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Tmaň
v důsledku zvýšení nároků na počet pracovníků – pedagogů v provozu mateřské školy.
Změny podobně jako záležitost WC souvisí se změnami vzdělávací politiky dětí předškolního
věku, tj. s přítomností dětí do dvou let věku. Návrh na navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o
100.000,- Kč je součástí rozpočtových změn, které jsou Vám předkládány ke schválení.
Po zamítnutí žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
stavbu s názvem „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“ byl projekt konzultován ze strany
tělovýchovné jednoty panem Jaromírem Frühlingem a došlo k dohodě o změně projektu tak,
aby lépe odpovídal potřebám tělovýchovné jednoty. Změny projektu včetně rozpočtování
jsou nyní dokončovány autorkou Ing. arch Zuzanou Tlachovou. Následně existují dvě
možnosti, jak stavbu realizovat. Buď v rámci dotačního programu, anebo svépomocí, tj.
z prostředků obce.
Na jaře byla také objednána dodávka herních prvků, které by měly nahradit a doplnit
zchátralé části dětského hřiště za Kulturním domem. V červnu pak proběhla revize tohoto
hřiště, na jejíž výsledky čekáme. Spolu s revizní zprávou bychom měli obdržet i návrhy na
úpravu největší atrakce – hradu a podle nich zhodnotit, zda nahradit i ten. Dodávka
zmíněných prvků by měla proběhnout do začátku prázdnin.
S žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na herní prvky dětského hřiště
Na Boru na pozemku p.č.115/114 v k.ú. Tmaň obec uspěla a v současnosti je podepsána
smlouva o dílo. Protože se jednalo o zakázku do 500.000,- Kč bez DPH, schvalovala znění
smlouvy Rada obce. Realizace proběhne během srpna až září. Dopadové plochy některých
prvků budou realizovány svépomocí pracovníky obce.
V průběhu jara obec uzavřela tři smlouvy s obchodními partnery. Jde o rámcovou smlouvu
s firmou K & V ELEKTRO na nákup elektromateriálu, smlouvu s Ochranným svazem
autorským (OSA) na provozování rozhlasu a především smlouvu se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. o ukládání komunálního odpadu na skládce Hořovice –
Hrádek. Smlouva vyplynula z uzavření skládky komunálního odpadu na Stašově.
V současnosti ještě dopad změny místa skládkování neznáme, ale skládkování za
Hořovicemi přinese určitě zvýšené náklady na systém nakládání s odpady a ze strany obce
si možná vynutí nějaké změny v provozu tohoto systému, především dosažení větší míry
třídění odpadu.
V oblasti životního prostředí se Rada obce zabývala situací okolo topolů v blízkosti rybníka
ve Slavíkách, kterou obec řeší opakovaně. Na konci minulého roku jsme byli kontaktováni
paní Kudovou – majitelkou nemovitosti, v jejíž blízkosti se dřeviny nacházejí v souvislosti
s obavami z ohrožení. Připomínám, že topoly se nachází na pozemku soukromého vlastníka
– pana Plátěnky. Obec zadala ještě v r. 2016 zhotovení dendrologického posudku na
skupinu všech topolů vlašských kolem rybníku. Další jednání se rozběhla na jaře, kdy obec
oslovil p. Plátěnka s žádostí o pomoc při řešení. Proto jsem svolal na 12. dubna 2017
schůzku s obyvateli a majiteli nemovitostí ve Slavíkách. Schůzka proběhla před jednáním
Rady obce a přítomným jsem na ní vysvětlil úlohu obecního úřadu v oblasti ochrany
životního prostředí a zároveň prezentoval postoj obce, která nebude v budoucnu přispívat na
údržbu a péči o podobné dřeviny na pozemcích soukromých majitelů. Následně požádal p.
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Plátěnka úřad ORP Beroun o závazné stanovisko k zásahu do krajinného prvku – Rybníku
ve Slavíkách. V současnosti je stanovisko vydáno a obecní úřad se jím bude v odpovědi na
případnou žádost o pokácení řídit.
V jiném případě, bohužel po podnětu, resp. stížnosti na souseda, jsem prověřoval situaci
výskytu potkanů v části Lounína. Po obhlídce, návštěvách a rozhovorech s obyvateli dotčené
části obce a po konzultaci s KHS jsem kontaktoval pana Šimka a zadal mu plošnou
deratizaci této části obce. Ta nyní patrně ještě není u konce, ale zjištění napovídají, že
zamoření bylo značné.
Jak již bylo uvedeno, dnes odpoledne proběhlo jednání hodnotící komise. Plánovanou
součástí jednání bylo také hodnocení nabídek na zpracování nového územního plánu obce.
Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší cenou, tj. nabídka Ing. arch
Vavříka s cenou 490 000,- Kč bez DPH.
Na letní měsíce je také naplánována úprava přechodu u základní školy, jejíž povolení se
však oproti loňskému roku zkomplikovalo a v současnosti vyvíjíme značné úsilí o získání
stavebního povolení.
Tato stavba by měla být následována úpravou – zjednosměrněním provozu v ulici K Sídlišti
tak, aby nový školní rok začal s provozem v novém režimu.
Doufejme, že povolení úpravy místního provozu proběhne rychleji, než povolení parkovacích
míst, které je nyní snad již naposled projednáváno na Dopravním inspektorátu Městského
úřadu Beroun, odbor dopravy. Předchozí dva pokusy projektanta firmy Adsum, která se na
dopravní značení specializuje, byly totiž neúspěšné.
Po předchozím veřejném zasedání zastupitelstva obce, kdy jsem Vás seznámil s podstatou
a významem Programu rozvoje obce (PRO), jsem poskytl materiál spolkům působícím
v obci, aby se na doplnění a tvorbě PRO podíleli. Na Radě obce jsem pak učinil během jara
totéž. Nyní jsme ve fázi, kdy bychom měli podobu Programu rozvoje obce schválit, a protože
Rada obce žádné připomínky neobdržela, je Vám předkládán v podobě, která zahrnuje jen
aktivity, u kterých je potřeba realizace nezpochybnitelná a vyplývá z vývoje v uplynulých
letech.
Rada obce schvalovala na jednáních také dotace subjektům podle pravidel Směrnice pro rok
2017. Rada obce rozhodla o poskytnutí dotace Náboženské obci Církve československé
husitské na projekt „Po stopách Mikoláše Alše.“, ovšem ve výši 6.000,- Kč oproti
požadovaným 10.000,- Kč. Druhou žádost Klubu důchodců o dotaci na pořízení počítače
pro potřeby klubu Rada obce zamítla s tím, že notebook bude zakoupen obcí a Klubu pouze
zapůjčen. Individuální žádosti o dotace na účast dětí na škole v přírodě a na lyžařské
zájezdy schválila Rada obce všechny, které byly předloženy.
Rada obce také projednala náplň oslav Dne dětí 2017 a způsob jejich financování. Na
schůzce organizátorů – zástupců spolků, školy a obce pak byla rozpracována organizace.
Musím se zmínit, že letošní oslavy považuji za jedny z nejúspěšnějších jak návštěvou, tak
realizací programu. Myslím také, že tuto akci můžeme směle označit za kolektivní dílo. Chtěl
bych proto na tomto místě vyjádřit velký dík všem, kteří se na přípravě jakýmkoliv způsobem
podíleli, či oslavy podpořili.
Dnes dopoledne jsme na schůzi starostů Dobrovolného sdružení obcí (DSO) Mikroregion
Klonk projednávali zajištění vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných obcemi DSO.
Vše směřuje nevyhnutelně k tomu, že ještě letos bude třeba uzavřít veřejnoprávní smlouvu
mezi obcemi o zajištění vzdělávání a následně na veřejném zasedání zastupitelstva obce
přijmout vyhlášky o školských obvodech.
Poslední záležitost, kterou uvedu, je v programu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva
obce neočekávaně klíčovým bodem. Jedná se o možnost nákupu cisternové automobilové
stříkačky CAS Tatra 815 z majetku městyse Karlštejn. Již delší dobu s potížemi udržujeme
naši CAS, na které se nedaří dlouhodobě udržovat brzdový systém podobně, jako jiné části
vozu. V letošním roce opět hrozí, že neprojdeme technickou kontrolou.
Vozidlo z Karlštejna je z kategorie techniky, která je v dobrém stavu a její koupě by byla
optimální cestou, jak techniku obnovit a na minimálně 10 – 15 let zajistit vhodné vozidlo pro
zásahovou jednotku. Také nynější čas, kdy jednotky s vyšším zařazením odprodávají
zásahová vozidla je ideálním časem, jak techniku získat. Karlštejn nakoupil nové vozidlo
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z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a do středy tohoto týdne vyvěsí
záměr na prodej nepotřebného majetku. Prodej se uskuteční oproti nejvyšší nabídce a
doposud s námi představitelé městyse a SDH hovořili o částce 500 000,- Kč s tím, že zájem
o vozidlo má minimálně ještě obec Lety. Dne 28. června 2017 se uskuteční v Karlštejně
veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde budou nabídky vyhodnoceny. Vzhledem k termínu
a nabídce přes 500 000,- Kč navrhuji detailněji dohodnout postup při jednání o rozpočtových
změnách. Zdůrazňuji ale, že jde skutečně o klíčový moment a příležitost se nemusí
v dohledné době opakovat.
Tolik zpráva z Rady obce za období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Případné dotazu budou zodpovězeny v průběhu dalšího programu nebo v diskuzi. Děkuji za
pozornost.

Evropské Minerální Dny 2017
Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v
Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (22. – 24. 9. 2017) na sobotu
23. září 2017 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy
schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby.
Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky nejen Caterpillar
používaných v lomech a presentovaných tentokrát v technických prostorách (nikoliv na dně)
lomů doplněnou malým občerstvením. Součástí programu je i komentovaná prohlídka
Geologicko – paleontologické expozice Muzea Českého krasu v Berouně a Geoparku
Barrandien vedená paleontology a geology muzea Mgr. Štěpánem Rakem, RNDr. Petrou
Přidalovou a Mgr. Pavlem Bokrem.
„V rámci Minerálních dnů 2017 si pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Českého
krasu, p.o. připravili pro zájemce – kromě komentované prohlídky Geoparku, kdy budou
návštěvníci seznámeni s geologickým vývojem Českého krasu a Barrandienu a
komentované prohlídky stálé geologicko-paleontologické expozice – také paleontologickou
poradnu. Zájemci si mohou donést své nálezy zkamenělin, hornin či minerálů a pracovníci
MČK, p.o. se pokusí vše pourčovat, zjistit sběratelskou hodnotu nálezu či jejich potenciální
vědecký význam.“
Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p.o. až do 17.
hodiny zpřístupněny za symbolické vstupné stálé expozice muzea či vyhlídka na město a
okolí z ochozu Plzeňské brány. V prostorách muzea bude možno zhlédnout jedinečnou
výstavu obrazů a kreseb Káji Saudka s názvem Saudek nejen speleo.
Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků
jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám.
87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz).
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 osob v jedné skupině. V případě zájmu
volejte na telefonní číslo 311 624 101: 9:00 (ne od 10:00) – 12:00, 12:45 – 17:00 do
pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech úterý – neděle. Přihlášky do neděle 17.
září. Účast na exkurzi je zdarma.

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

•

Základní škola Tmaň
Prázdniny se prvním srpnem přehoupnou do své druhé poloviny, ale to nám ani trochu
nebrání, abychom si na stránkách tohoto vydání OBZORU nemohli připomenout události,
jež předcházely zakončení toho již z pohledu historie minulého školního roku a které se
nevešly do červencového čísla.
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Dopravní výchově jsme věnovali v naší škole hodně času. Při její výuce spolupracujeme
s Autoškolou Kvasnička Beroun, trénovali jsme teorii i praxi na dopravním hřišti a
zúčastnili jsme se různých soutěží, mezi nimi i výtvarné soutěže Bezpečně po škole, kde
se můžeme pochlubit dalším pěkným úspěchem. Naše spolužačka Adéla Zikmundová z
IV. třídy se ve své kategorii umístila na krásném 2. místě. Všichni jí moc gratulujeme!
Škola v přírodě je akce, na kterou se vždycky moc těšíme, a proto ji plánujeme už dlouho
dopředu! Letos jsme všichni vyrazili ve stejném termínu, ale na tři různá, staršími
spolužáky ověřená místa. I. a V. třída se vypravila do Horského areálu Antýgl na
Šumavě. Do stejného pohoří zavítala i III. a IV. třída, která strávila krásný týden v
Pensionu U Jandů v Úborsku. II. třída se vydala na sever do Krkonoš do Hotelu Sumo v
Jilemnici. Počasí nám všem přálo nadmíru, a tak jsme si plně užívali krásnou přírodu
našich hor, zajímavá místa, která jsme navštívili, i bezva chvíle strávené s kamarády.
Skvělý týden plný zábavy, zážitků, sportování, kamarádství i poznávání nových lidí a věcí
nám všem utekl jako voda. Domů jsme si z něj přivezli spoustu krásných vzpomínek na
společné chvíle, které jsme spolu prožili a už teď se těšíme na příští školu v přírodě
v novém školním roce!!!
Na poslední školní týden jsme se moc těšili. Nejen, že už se mílovými kroky blíží
prázdniny, ale také si pro nás paní učitelky připravily bezva program. V pondělí jsme se v
hasičském areálu setkali se zástupci MS Hora Tmaň a jejich pejsky, za což jim moc
děkujeme! Od pana Hoška jsme se dozvěděli, jak psi rostou, co potřebují, jak a co je
možné je naučit, jak se o ně správně starat, jak se nazývají „po myslivecku" různé části
jejich těla a ještě spoustu dalších zajímavostí. Viděli jsme také ukázku výcviku psů a
dokonce jsme si je mohli pohladit i pohrát si s nimi, což byl pro nás velký zážitek. Později
si třeťáci, čtvrťáci i páťáci vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky a pan Tlach
z TJ ve Tmani jim poskytl informace o letním biatlonu, kterého by se mohli 10. září 2017
zúčastnit. Střelba se mnoha sportovcům opravdu dařila, proto doufáme, že nás budou v
tomto závodu reprezentovat. Mohou soutěžit jako jednotlivci nebo s sebou vzít tatínka,
maminku či jiného příbuzného a vytvořit také rodinný tříčlenný tým.
Rozloučení s našimi „nejstaršími" letos proběhlo ve škole v přírodě na Antýglu. Díky
ochotnému personálu chaty, především paní vedoucí, zasedli společně ke slavnostní
tabuli, na které nechyběla hojnost jídla a pití. V úvodu večera při proslovu paní učitelky a
některých žáků neteklo proudem dětské šampaňské ale hodně slziček. Postupně
nostalgická nálada opadla a vzpomínalo se na veselé historky ze společných pěti let.
Slzy vystřídal smích a konečně i „šampáňo“. My našim odcházejícím Páťákům přejeme
na II. stupni v okolních školách hodně úspěchů, veselé kamarády a hodné paní učitelky.
Ve středu 28. června nás čekala další skvělá akce posledního školního týdne – výlet do
ZOO v Plzni. Někteří z nás se už nemohli ani dočkat, vždyť zvířata, to je naše! Celá
ZOO se rok od roku stále mění a rozšiřuje, takže si přišli na své i ti z nás, kteří už tu byli.
Velice jsme se těšili na lvy, klokany, žirafy, opice, ale i želvy, lemury nebo tučňáky.
Prostě každý z nás si tu vybral své oblíbené zvíře a u některých výběhů jsme měli pocit,
že mohou přijít až k nám. Výlet se nám opravdu vydařil a my jsme si v ZOO užili opravdu
krásný den také díky všem účastníků a sponzorům dobročinného plesu, protože vstupné
i autobusy byly hrazeny z jeho výtěžku. Všem vám proto moc děkujeme!
Ve čtvrtek 29. června jsme se zúčastnili předposlední skvělé akce závěrečného školního
týdne, divadelního představení. Naše spolužačky a spolužáci z různých tříd, členové
souboru Světlušky, nám pod vedením paní Jany Šmardové zahráli v kostele Církve
československé husitské krásné představení věnované důležitým událostem naší historie
a národnímu povědomí. Divadlo se opravdu povedlo, proto dětem i paní Janě děkujeme
za moc pěkně. Divadlo se opravdu povedlo, proto dětem i paní Janě děkujeme za moc
pěkně strávené dopoledne, které nás nejen pobavilo, ale i poučilo a dovedlo k zamyšlení.
A to už je opravdu všechno o průběhu školního roku 2016 / 2017. Děkujeme všem, kdo
jste četli informace o dění v Základní škole Tmaň a věříme, že jste si neopomněli
prohlédnout bohatou fotodokumentaci k jednotlivým zmiňovaným akcím na našich
webových stránkách! Nashledanou v novém školním roce 2017 / 2018!
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Matriky vyprávějí … (1)
Jak to vůbec začalo …
Matriky jsou relativně mladou záležitostí – jejich vedení nařídil Tridentský koncil3 až v roce
1563. V českých zemích nařídila vedení matrik olomoucká synoda v roce 1591. V roce 1614
jako vůbec první předpis římský rituál předepsal formulář matričního zápisu, jenž však nebyl
v našich zemích dodržován. V roce 1631 pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil
reformu církevní správy a v rozhodující většině farností se zavedly matriky – ta však nebyla
pro nedostatek kněží v plném rozsahu realizována. Důležitým datem je 1. květen 1781, kdy
byly matriky prohlášeny za veřejnou listinu a od této doby bylo také důsledně psáno datum
narození a úmrtí a nikoliv jako předtím – datum křtu a pohřbu. Toleranční patent z 13. října
1781 byl počátkem evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik,
které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí
duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do
římskokatolických matrik. Patent Josefa II. o matrikách z 20. února 1784 nařídil nový
formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949 a židovským rabínům bylo
nařízeno vést stejné matriky, jaké vedla římskokatolická církevní správa.
Jak to začalo ve Tmani …
Z níže podaného přehledu je zřejmé, že Tmaň a její okolí jsou na tom velmi dobře, neboť
počátek psaní matrik je roku 1632. Další dobrou zprávu pro současné badatele v matričních
záznamech je fakt, že jsou v digitalizované podobě volně přístupné na internetu. Přehled
digitalizovaných matrik, v nichž najdeme odkazy na jména osob majících své bydliště ve
Tmani, na Louníně nebo ve Slavíkách:
• Kniha narození 1632 – 1664, Kniha manželství 1633 – 1661: Lounín, Tmaň – původce:
Římskokatolická církev Beroun;
• Kniha manželství 1686 – 1727: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce Římskokatolická církev
Tmaň;
• Kniha narození 1657 – 1708, Kniha manželství 1668 – 1708: Tmaň – původce:
Římskokatolická církev Lochovice;
• Kniha narození 1663 – 1743: Lounín, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Žebrák;
• Kniha narození 1685 – 1707, Kniha úmrtí 1689 – 1710: Lounín, Slavíky, Tmaň –
původce: Římskokatolická církev Tmaň;
• Kniha narození 1664 – 1675, Kniha manželství 1664 – 1676, Kniha úmrtí 1677 – 1689:
Lounín, Tmaň - původce: Římskokatolická církev Beroun;
• Kniha manželství 1687 – 1734: Tmaň – původce: Římskokatolická církev Beroun;
• Kniha narození 1678 – 1710, Kniha manželství 1680 – 1710, Kniha úmrtí 1686 – 1687 –
Lounín, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Borek u Suchomast;
• Kniha manželství 1707 – 1743: Lounín, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Žebrák;
• Kniha úmrtí 1707 – 1743: Lounín, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Žebrák;
• Kniha narození 1708 – 1728, Kniha úmrtí 1713 – 1728: Lounín, Slavíky, Tmaň –
původce: Římskokatolická církev Tmaň;
• Kniha narození 1710 – 1747, Kniha manželství 1710 – 1748, Kniha úmrtí 1710 – 1748:
Lounín, Tmaň – původce Římskokatolická církev Borek u Suchomast;
• Kniha narození 1728 – 1784, Kniha manželství 1728 – 1784, Kniha úmrtí 1728 – 1784:
Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Tmaň; kniha narození 1784 –
1796: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Tmaň;
• Kniha manželství 1784 – 1797: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická
církev Tmaň;
• Kniha úmrtí 1784 – 1799: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
3

Tridentský koncil svolal papež Pavel III. roku 1545 a zasedal v italském Tridentu, reagoval na vznik
protestanství a položil základ katolické reformace.
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Kniha narození 1796 – 1814: Lounín, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Tmaň;
Kniha manželství 1797 – 1818: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická
církev Tmaň;
Kniha úmrtí 1799 – 1818: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha manželství 1819 – 1858: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická
církev Tmaň;
Kniha úmrtí 1819 – 1858: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha narození 1815 – 1842: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha narození 1843 – 1861: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha narození 1862 – 1880: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha manželství 1859 - 1880: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická
církev Tmaň;
Kniha úmrtí 1859 – 1880: Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev Tmaň;
Kniha narození 1881 – 1895: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická církev
Tmaň;
Kniha manželství 1881 – 1907: Lounín, Slavíky, Tmaň – původce: Římskokatolická
církev Tmaň;
Kniha manželství 1920 – 1922: Lounín, Tmaň – původce: Okresní úřad Hořovice;
Kniha úmrtí 1899 – 1923: Tmaň – původce: Okresní úřad Hořovice.

V těchto matrikách najdeme také údaje vztahující se k osobám bydlícím v Málkovech,
Křižatkách, Koněprusích nebo v některých případech i v Litohlavech (Pod-Bítov), které patřily
do farní osady Tmaňské.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že matriky pro Tmaň a okolí začaly být vedeny od samého
počátku jejich existence v českých zemích. Pro jejich pojmenování byly použity názvy
předepsané současným zákonem o matrikách. Listováním ve výše uvedených knihách
zjistíme, že jejich názvy bývaly různé:
• Kniha narození: matriky narozených, Geburtsbuch (německy) nebo matrica baptisatorum
(latinsky).
• Kniha manželství: matrika oddaných, Trauungsbuch (německy) nebo matrica
copulatorum (latinsky).
• Kniha úmrtí: matriky zemřelých, Sterbebuch (německy) nebo matrica mortuorum
(latinsky).
Návštěvníky digitalizovaných matrik na internetových stránkách budou především ti, kdo
pátrají po svých předcích a snaží se doplnit rodokmen své rodiny. Je však třeba upozornit na
jedno úskalí, které je nezbytné překonat – uvedené matriky jsou psány ručně a je třeba umět
je číst.
Nejedná se nejenom o fakt, že narazíme na ne zrovna čitelné písmo. Písmena abecedy se
psávala dříve poněkud jinak než je tomu dnes a proto musíme věnovat mnoho hodin učení,
abychom je správně přečetli.
Jak je to dneska …
Zákon4 nám říká, že matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku
registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky. Rozeznáváme
zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí:
4

Zákon ze dne 13. září 2013, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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Do knihy narození se zapisuje
o jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,
o den, měsíc a rok narození dítěte,
o rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
o jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa
narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,
o datum zápisu a podpis matrikáře.

•

Do knihy manželství se zapisují:
o jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození,
rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství,
o den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,
o jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození
rodičů manželů,
o dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní
příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru,
o jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo,
datum a místo jeho narození,
o datum zápisu a podpis matrikáře.

•

Do knihy úmrtí se zapisuje:
o den, měsíc, tok a místo úmrtí,
o jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a
místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo
trvalého pobytu zemřelého,
o jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo
žijícího manžela, partnera,
o datum zápisu a podpis matrikáře.

Matriky se dělí podle doby, pro kterou byli / jsou vedeny, na tzv. živé a mrtvé. Živé výše
uvedené matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního
úřadu:
• kniha narození po dobu 100 let,
• kniha manželství po dobu 75 let,
• kniha úmrtí po dobu 75 let.
Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy označují jako mrtvé a předávají se k archivaci
příslušnému státním oblastnímu archivu: Archiv hlavního města Prahy a pět státních
oblastních archivů v Praze, Plzni, Třeboni, Zámrsku a Litoměřicích, dvou zemských archivů
v Brně a Opavě. Židovské archivy jsou uloženy v Národním archivu v Praze, vojenské
matriky pak ve Vojenském historickém archivu. Matriky mrtvé jsou uložené v archivech a
jsou na rozdíl od těch živých přístupné široké veřejnosti – v množství z nich můžeme listovat,
aniž bychom opustili náš domov, neboť jsou k dohledání v naskenované podobě na
webových stránkách příslušných archivů. K živým matričním záznamům mají přístup pouze
oprávněné osoby.
Digitalizované tmaňské matriky lze najít na webových stránkách Státního oblastního archivu
v Praze www.soapraha.cz → Digitalizované archiválie http://ebadatelna.soapraha.cz →
Matriky → vyplnit název požadované lokality (Tmaň, Lounín, Slavíky) → vyhledat.
Příště …
začneme postupně nabízet našim čtenářům ukázky z toho, co lze vyčíst z matrik Tmaně,
Lounína a Slavík a přiblížit si tak život v našich obcích v devatenáctém století, o němž se
nám toho v písemné podobě s výjimkou zápisů právě v matrikách, moc do dnešní doby
nedochovalo.
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Opustili naše řady …
Ve čtvrtek dne 29. června 2017 zemřela náhle ve věku nedožitých 61 let paní Dana
Karmazínová, rozená Plátěnková. S dranou zesnulou se naposledy rozloučila rodina a
široká veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík v úterý dne 11. července
2017 ve 12:00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
V sobotu dne 15. července 2017 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 let pan
Pavel Němec. S drahým zesnulým se nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém
kruhu rodinném ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Čest jejich světlé památce!

Vzpomínka na Danu Karmazínovou
Nikdo z nás neví, kolik mu všemocný čas popíše v naší knize života. Ale na to nemyslíme a
je to dobře. Stále si děláme plány – co ještě uděláme dnes, co zítra, kam bychom se chtěli
podívat, koho navštívit. Náš život, naše životní cesta, to je dětství, mládí, produktivní věk pro
rodinu i společnost – jsou to léta protknutá prací, láskou, radostí, i smutkem, nesplněnými
sny i neustálou nadějí. A naděje často bývá naší jedinou oporou. Každý den nové životy
začínají – každý den jiné životy končí …
Ve čtvrtek dne 29. června 2017 nás zasáhla smutná zpráva,
že nás navždy opustila tmaňská kadeřnice paní Dana Karmazínová
ve věku nedožitých pouhých 61 let.
Při pohledu do její symbolické profesní knihy života vidíme, že od roku 1974 pracovala ve
Tmani jako kadeřnice. Milovala svoji práci, byla nesmírně aktivní a pracovitá nejenom ve
svém zaměstnání, ale i na poli společenském. Bez její přímé nebo nepřímé účasti či pomoci
se v několika posledních desetiletích neobešla žádná akce – všechny oslavy v obci, plesy,
práce ve sboru pro občanské záležitosti nebo v komisi věcí sociálních. Její profese jí dávala
možnost neustálých kontaktů se širokou veřejností. Jejím odchodem zmizelo z mapy Tmaně
místo, které pro její – především ženskou klientelu – představovalo jeden z mála pevných
bodů v dnešním poněkud rozbouřeném světě. V závěru její pozemské životní pouti jí
začínalo ubývat sil, snažila se však nedávat tento fakt najevo a práce pro ni byla jediným
lékem, kterým léčila své zdravotní neduhy. Nejen svým nejbližším, ale všem, kdo paní Danu
Karmazínovou znali, nesmírně obohatila život a zklamala je pouze jedinkrát – a to teď, když
odešla tam, odkud není návratu.
Dano, děkujeme! Nikdy nezapomeneme!
Zákaznická klientela, přátelé, známí

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

5

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červnu 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 26. srpna 2017 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Ze srpnového liturgického kalendáře5:
o Neděle 6. srpna 2017 – svátek Proměnění Páně označuje v křesťanství jednu
epizodu života Ježíše Krista, kterou podávají synoptická evangelia, kdy Ježíš
vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu, kterou tradice ztotožňuje s
horou Tábor, kde byl proměněn, jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s
Elijášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna.

Český liturgický kalendář
církevní provincii

- liturgický kalendář římskokatolické církve pro českou a moravskou
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Úterý 15. srpna 2017 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je v některých
křesťanských církvích nejdůležitější mariánský svátek, který se slaví 15. srpna.
Vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista již dosáhla života „v dokonalé a
oslavené tělesnosti“, to jest jako individuální osoba.[1] Toto učení vyznává
římskokatolická církev, pravoslavné církve a část církví anglikánské tradice. V
římskokatolické církvi je papež Pius XII. vyhlásil roku 1950 jako dogma.
Biblické hodiny v příjemném prostředí Městské knihovny ve Zdicích, během kterých
farář Římskokatolické farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski jednou měsíčně seznamuje
přítomné s výkladem vybraného oddílu bible, budou po prázdninové přestávce
pokračovat opět v září.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.
o

•

•

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•
•

•

Církev československá husitská ve Tmani všechny srdečně zve do Sboru Jiřího
z Poděbrad na srpnové bohoslužby, které se konají v neděli 6. srpna 2017 a v neděli 20.
srpna 2017 – vždy v 17:00 hodin.
Po bohoslužbě je možné shlédnout výstavu z pořádaných akcí a krom toho i unikátní
fotografie z právě probíhající rekonstrukce věže. Jak se ukázalo, i kalich na věži byl v
havarijním stavu, a je nutné vyrobit zcela novou repliku. I tohoto nelehkého úkolu se ujala
firma pana Bohumila Stibala, kterému tímto děkujeme opět za pomoc v pravou chvíli.
Delegace zástupců Náboženské obce CČSH ve Tmani společně s tmaňským starostou
panem Mgr. Pavlem Pavláskem si ve středu 19. července 2017 měla možnost
prohlédnout v dílně ve Všeradicích zbytky dřevěné kostry původního kalicha i dokumenty,
které byli uloženy uvnitř. Na trosky, jež zbyly z třímetrového kalicha, byl opravdu žalostný
pohled. O to větší radost máme, že jsme mohli být u zrodu nového. Další fotografie z
probíhajících prací budou aktuálně zařazeny do výstavy ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve
Tmani, který je možné navštívit po předchozí telefonické domluvě na čísle 602 766 899 i
v jiném termínu, než se konají bohoslužby.
Jakákoliv částa na rekonstrukci věže, kalicha a dlaší opravy sboru nám velice pomůže.
Děkujeme za Vaši případnou podporu na
č.ú. 135035286/300 (ve zprávě pro příjemce napište REKONSTRUKCE).

•

Ve dnech 1. – 3. července se konala Národní pouť do Zborova na Ukrajině, které se
účastnila také naše Náboženská obec CČSH Tmaň.
Církev husitská ve Zborově
Československá církev husitská, u příležitosti 100. výročí vítězství československých
jednotek u Zborova, navázala na historické tradice a ve spolupráci s Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky, Ministerstvem obrany České republiky,
Generálním konzulátem ČR ve Lvově a Československou obcí legionářskou se ve dnech 1.
až 3. července zúčastnila pietního aktu přímo v ukrajinském Zborově. Záštitu této Národní
pouti poskytl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček.
Církev československá husitská vznikla na počátku 20. století z hnutí katolického
modernismu v návaznosti na dědictví české reformace. Jejímu vzniku předcházely Vánoce
roku 1919, kdy byly spontánně slouženy reformními kněžími bohoslužby v českém jazyce v
mnoha katolických kostelech, a to i přes zákaz tehdejší církevní hierarchie. V jejím
programu došlo k určitému souznění s názory T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních
hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka. V zásadě těch
samých hodnot, za které bojovali a umírali naši legionáři, kteří právě u Zborova vybojovali
právo na samostatný stát Čechů a Slováků. A opět to byli legionáři, kteří často stáli u zrodu
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jednotlivých náboženských obcí Církve československé, jako například Josef Mojžíš a
Václav Kuník v Žebráku. A stejně tomu bylo na mnoha dalších místech naší vlasti včetně
Rakovnicka. Téměř každá rodina měla, nebo znala osobně někoho, kdo v legiích působil.
Proto nám bylo velkou ctí, že i Náboženská obec Československé církve husitské v
Rakovníku, měla možnost se této Národní pouti do Zborova zúčastnit a důstojně uctít činy
legionářů, kteří na základě společných sdílených hodnot stáli nejen u vzniku naší
samostatné republiky, ale mnohdy i u vzniku jednotlivých náboženských obcí Církve
československé husitské.
br. Ing. Bc. Jiří Macoun – kazatel CČSH v Rakovníku
•

•

•

Naše Náboženská obec CČSH ve Tmani se k tomuto připojuje s poděkováním za
možnost se Národní pouti ve Zborově zúčastnit.
V naší obci si připomínáme několik legionářů, mezi nimi i faráře Františka Procházku,
který působil I na Tmani a v roce 1930 věnoval Sboru Jiřího z Poděbrad “prsť od
Zborova”, jež dovezl z Ukrajiny v roce 1927. Bylo deset let po bitvě, kdy se na místa, kde
také bojoval, vrátil při velké Národní pouti.
Poděkování patří též tmaňským Světluškám, které nastudováním poměrně náročné
divadelní hry „Se Světluškami za Husem, Lutherem a legionáři” přiblížili svým
vrstevníkům, a nejen jim, hrdinství, těchto lidí, kteří dali svůj život za pravdu, lásku k vlasti
a svobodu.
Prapor Světlušek tak zazářil na místě, kde v Bratrské mohyle odpočívají naši předci.
Předali jsme tím symbolicky poděkování za svobodu, za naši zem. Slova naší státní
hymny „Kde domov můj” se nesla do širokých plání bývalého bitevního pole a vyjadřovala
naši ohromnou vděčnost. Myšlenka každého vojáka umírajícího v poli se jistě obracela k
domovu, k rodinám, pro které se jako lvi rvali do posledních chvil a slova hymny to
připomněla.
Husitský chorál „Kdož jsou Boží bojovnicí” orámoval bohoslužbu CČSH a připomněl i
spojení legií se jmény Mistra Jana Husa, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky a sílu, kterou
nacházeli vojáci inspirovaní historií naší země, v boji za své sebeurčení.
Kéž je to pro nás všechny stále živý odkaz, abychom si uvědomovali, jaký dar jsme
dostali do svých rukou a s láskou o něj pečovali.
Boží požehnání všem, kdo pečovali a pečují o dobro našeho národa.
Dne 7. července 2017 se konala pouť na počest Mistra Jana Husa. Děti si ve Sboru
Jiřího z Poděbrad prohlédli výstavu fotografií dětských prací, které jsou umístěny ještě v
současné době na Krakovci. Následovalo zábavné vyrábění kacířských čepic. Fantazii se
meze nekladly. Pak jsme se vydali ze sboru pod dohledem přísných stráží na „břeh Rýna
(v našem případě k tmaňské hasičské nádrži). Zde jsme zazpívali píseň „Na břehu Rýna”
a „Ó, veď nás, Pane, v slovu svém”. A jako vyjádření našeho nesouhlasu s označení
moudrého a pravdivého muže za kacíře jsme kacířské čepice spálili. Vše ještě uhasil
déšť a náhlá bouřka ještě umocnila tento zážitek. Akce byla velice vydařená, škoda, že
nebyl větší zájem mezi dospělými. Příští rok se na náš průvod kacířů vydáme znovu.
Osobnost Mistra Jana Husa si náš zájem zaslouží.
Dne 26. července jsme si připomínali narození Dr. Karla Farského – zakladatele Církve
československé husitské a prvního patriarchy naší církve. Jeho, poměrně krátký život,
zemřel 12. června 1927, byl naplněn obrovskou prací, pokorou a láskou. Jeho dílo pro
CČSH je rozsáhlé a stále ne zcela doceněné. ThDr. Karel Farský je pro nás velkým
vzorem čestného, spravedlivého a pracovitého člověka a pro naši náboženskou obec je o
to významnějším, jelikož byl spolužákem a přítelem Antonína Kouly, zakladatele naší
církve ve Tmani a Tmaň navštěvoval. Z postily ThDr. Karla Farského:
„Kdo myslil, že dýše a žije jen pro sebe, aby sám svůj život zvelebil na úkor druhých
vykořistěním druhých, ten ztratí svůj život, přijde o něj, dožije a odejde a nebude znát, že
tu byl. Protože žíti, znamená býti užitečný a prospěšný. A člověk žije jen tolik, na kolik je
užitečný. Náplní života jest položiti jej „pro Krista“, tj. pro ty ideály, kterým on učí, pro
lásku k lidem.“
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„Čechové, Slováci, vpřed!“
(Závěr telegramu T. G. Masaryka vítězům od Zborova)6
„Je to ohromný hrdinský čin, který uskutečnila ruská revoluce, a já jsem to celou dobu
očekával s nezničitelnou vírou ve veliký a ušlechtilý ruský lid. Jsem zaskočen obrovským
nadšením ruského vojska! Význam ofenzivy je obrovský, neboť ji vede svobodná armáda a
bude s radostí přivítána všemi světovými demokraciemi, a zvláště pak porobenými národy,
které pochopí, že se konečně blíží vítězství pravdy a svobody. Je to poprvé, co se
Čechoslováci zúčastnili útoku jako organizovaná bojová jednotka, a pokud mohu soudit
z obdržených telegramů, bojovali skvěle.“ T. G. Masaryk tato nadšená slova uvedl
v rozhovoru pro Petrogradskij Listok krátce po prvních zprávách o úspěšném bojovém
vystoupení vojáků Československé střelecké brigády u Zborova 2. července 1917.
V Masarykově vyjádření je znatelné nadšení a možná víra v zastavení rozvratu ruské
armády, který zvláště po jarní revoluci začal narůstat. Realita ale měla do ideálu daleko.
Nejen rozklad armády měla zastavit tzv. Kerenského ofenziva (A. F. Kerenskij, ministr války
v Prozatímní vládě). Osobně objížděl jednotky a jako vynikající řečník přesvědčoval vojáky
k boji ve jménu revoluce) - mohutný útok třiceti pěších divizí a více než tisíce děl na
jihozápadní frontě se strategickým cílem Lvov. V řadách těchto vojsk útočila i nedávno
sestavená Československá střelecká brigáda s početně slabými třemi střeleckými pluky.
Zatímco ruské jednotky vlivem bolševické agitace a nechuti válčit často bez boje opouštěly
frontu, české vojsko nadšeně bojující za samostatný stát se v očích politického ruského
vedení po bitvě u Zborova změnilo z podivných nacionalistických a podezřelých Slovanů na
takřka spasitele revolučního, demokratického Ruska.
Hned po vypuknutí války v roce 1914 se české krajanské spolky ve velkých městech v Rusku
přihlásily carovi s deklarováním své loajality. Navrhovaly vytvoření české dobrovolnické
jednotky (následně vznikla Česká družina, o které bude ještě zmínka). Představa o
osvobození byla na počátku války taková, a vzhledem k dobovým okolnostem nijak
přehnaná, že by se české království stalo jakousi svébytnou součástí carovy říše. Navíc to
do porážky Rusů u Gorlice v květnu 1915 vypadalo, že carská vojska brzy vstoupí na území
Čech.
V memorandu českých spolků v Rusku k carovi např. zaznělo zvolání: „Nechť zazáří
svobodná a neodvislá koruna svatého Václava v paprscích koruny Romanovců“.
Masarykova koncepce vzniku samostatného státu měla za hlavní cíl vytvořit vlastní vojsko,
které by o samostatný stát bojovalo pod vlastním praporem, i když v rámci spojeneckých
armád. Vzhledem k velkému počtu českých zajatců z c. a k. armády, a českým krajanům,
jichž v Rusku působily desetitisíce, byl právě tady předpoklad pro vznik nejpočetnějšího, a
tím i politicky nejvýznamnějšího vojska.
Masaryk jako kritik carského Ruska se obával, aby se osamostatněný český stát nestal
vazalem Ruska. Počítal s Ruskem jako s významným spojencem, ale také chtěl získat pro
myšlenku samostatného Československa západní státy Dohody, především Anglii a Velkou
Británii. Do Ruska se Masaryk dostal až ve chvíli, kdy se tamní monarchie zhroutila.
Poprvé společně
Československá střelecká brigáda vznikla v dubnu 1916, měla dva pluky, z nich každý dva
prapory o čtyřech rotách, dohromady asi 5750 mužů. Základem pro ni byla Česká družina,
první dobrovolnická jednotka složená především z krajanů žijících v Rusku. Tady je třeba
říct, že to byli většinou kvalifikovaní, vzdělaní pracovníci, úspěšní ve svých zaměstnáních.
Tito muži se osvědčili jako rozvědčíci přidělení po jednotkách k ruským divizím, žádný
z českých velitelů nebyl předtím profesionální voják.
V úspěchu českých rozvědčíků sehrály roli jejich znalost nepřátelského prostředí a také
jazyková vybavenost, vlastně se stali v rámci carské armády vojenskou elitou a mnozí si
vysloužili vysoké ruské vojenské vyznamenání – svatojiřský kříž. Spokojení ruští velitelé
potřebovali počet rozvědčíků navýšit. Přihlásil se jen zlomek českých zajatců rozesetých po
6

Tento příspěvek byl otištěn v čtrnáctideníku Národní osvobození číslo 16, srpen 2017, autorem je
zástupce redaktora Karel Štusák
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zajateckých táborech (táborů bylo na tři tisíce) v Rusku. Do války se nehrnuli, odrazovaly je
útrapy fronty a také fakt, že v případě zajetí nepřítelem budou jako občané rakouskouherského mocnářství považováni za vlastizrádce a popraveni. Přístup bývalých vojáků
rakousko-uherské armády změnil vývoj války, program vzniku samostatného státu, který
získával konkrétnější obrysy, a v neposlední řadě úspěch českých vojáků u Zborova, kde
poprvé bojovali společně. Zdrženlivost a nedůvěra ruského politického vedení k české
jednotce se s pádem monarchie nezměnily, až po Zborovu Kerenskij, který předtím
formování československých jednotek zastavil, nyní povolil neomezený nábor zajatců,
osobně Brigádu navštívil a jejího velitele V. P. Trojanova povýšil na generála.
Ve středu sestavy s nejdelším úsekem
Vojáci Československé střelecké brigády se během června 1917 před plánovanou ofenzivou
soustřeďovali v Jezerné. Do té doby bojovali roztroušení na rozsáhlé frontě. Vůbec fakt, že
nyní budou stát proti nepříteli v jednom šiku, na ně bezesporu působil velmi emocionálně a
zřejmě i díky tomuto nadšení snadněji překonávali nesecvičenost a další nedostatky. Brigáda
neměla předepsaný počet mužů ani zbraní. Mnozí měli ještě zimní výzbroj. Velitel Trojanov,
u vojáků oblíbený, pochyboval o bojeschopnosti Brigády. Měla původně útočit ve svazku 7.
armády pověřené vedením hlavního útoku. Byla nakonec přidělena k 11. armádě pověřené
vedlejším útokem, a s pomocným úkolem z 21. na 22. června obsadila šest a půl kilometrů
dlouhý úsek jihozápadně od Zborova, který převzala od ruských jednotek opouštějících
houfně a bezstarostně frontu. Podle vzpomínek našli vojáci Brigády místo zákopů mělké
příkopy. Kde měla být munice, nebylo nic. Měli deset dnů na jejich opravu a museli také
dohnat to, co se nestihlo ve výcviku. Při ostřelování zákopů rakouským dělostřelectvem
došlo k prvním ztrátám. Pozice Československé střelecké brigády byla uprostřed postavení
ruského 49. armádního sboru, na severu sousedila se 4. a na jihu s 6. finskou divizí. Měla
z nich nejdelší úsek. Proti 49. sboru stála rakousko-uherská 2. armáda, proti úseku Brigády
byla rozmístěna část 86. pěšího pluku 32. uherské divize a 19. divize, kterou tvořil 35.
plzeňský a 75. jindřichohradecký pluk.
Finské divize na křídlech (ruské jednotky s názvem podle místa posádky), vybavené,
v plném počtu a s daleko větší dělostřeleckou podporou útoku, měly zajistit dobytí Mogily,
vyvýšeniny představující nejdůležitější opěrný bod v obraně nepřítele na severním úseku
oproti pozicím Brigády vybavený sítí zákopů a stanovišť dělostřelectva a těžkých kulometů.
Čs. brigáda měla nastoupit až poté, co se třikrát tak početnějším sousedům podaří prolomit
frontu.
Dopadlo to jinak
O bitvě u Zborova se často říká, že to byla nevýznamná srážka, která neměla žádný vliv na
výsledek války. Je to pravda jen do jisté míry. Nikdo nemohl vědět, jak bitva dopadne, jak
v ní příslušníci Československé střelecké brigády obstojí, jestli jejich bojové nadšení nezmaří
rozklad ruských jednotek. Vznikl by bez zborovského vítězství Čechoslováků legendami
opředený příběh šedesátitisícové armády, o kterém se dozvěděl celý svět?
Poručíci a velitelé rot Čeček, Švec a Syrový vypracovali plán útoku, který plk. Trojanov
schválil, ale nijak významně se na něm s ostatními ruskými veliteli Brigády nepodílel. Útok
měl proběhnout úplně jinak, než byly zvyklé ruské jednotky. Češi, ostřílení z rozvědek, se
rozhodli útočit v malých skupinkách s využitím terénu a zákopů. Při přípravě útoku využili
znalosti poručíka Otakara Husáka (zraněného těsně před zahájením útoku), který v těchto
místech právě s rozvědkou byl.
Kerenského ofenziva začala 29. června, 49. sbor měl zaútočit 2. července. Hlavní útok
Československé střelecké brigády vedl 1. pluk posílený praporem 3. pluku z opěrného bodu
Marusja. Jako první měli vyrazit tzv. granátníci a proklestit průchody nepřátelskými zátarasy.
Pravděpodobnost, že v otevřené palbě padnou, byla vysoká. V chatrných předsunutých
zákopech se ocitli pod soustředěnou rakouskou dělostřeleckou palbou. Granátníci jen
s bombami v ruce vyrazili v 9.07, za nimi další roty a čety prvního pluku. Přes
všudypřítomnou smrt v pekle palby Čechoslováci brzy pronikli do první obranné linie, kterou
do desáté hodiny obsadili, do další hodiny pronikli do zbylých dvou linií.
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Nejkrvavější byl boj o Mogilu. Ale i tu se s posilami ruského 328. pluku ze zálohy, ztrátami
oslabenému I. praporu 1. pluku Stanislava Čečka a původně neúspěšné 4. finské divizi
podařilo konečně dobýt okolo druhé hodiny odpoledne. II. prapor uherského 86. pluku při její
obraně vykrvácel do posledního muže.
7. armáda, které připadl úkol hlavního útoku, na svém úseku u Břežan neuspěla. O to
překvapivější byl úspěch v místech, kde se to neočekávalo, navíc od nedocvičené a
nedozbrojené jednotky. Frontu se podařilo prolomit v šíři 12 km a hloubce 5 km. V boji padlo
167 mužů, dalších 11 bylo nezvěstných, 17 raněných zemřelo v příštích dnech. Počty
raněných jsou odhadovány okolo tisíce. Brigáda zajala 4000 vojáků a důstojníků. Přitom ve
vojsku bojujícím za samostatnost tehdy u Zborova bylo asi 3500 mužů. Byli oproti nepříteli
v menšině, ale plni odhodlání jít na smrt za vznešený cíl.

Pozvánka na výtvarnou dílnu
Ve dnech v sobotu 26. a v neděli 27. srpna 2017
se uskuteční výtvarná dílna
„Po stopách Mikoláše Alše na Tmani“,
kterou pro zájemce různého věku i nadání připravuje
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
společně s Dětským centrem Světlušky a za podpory Obecního úřadu Tmaň.
Jak je všeobecně známo, Mikoláš Aleš pobýval na Tmani celkem čtyřikrát v letech 19091912, a z jeho letních pobytů vzešly tzv. „tmaňské skicy“. Na nich zachytil malíř krajinu,
architekturu, ale i obyvatele zdejší vsi a velkostatku. Naším cílem je pokusit se Tmaň
zachytit podobně, jako ji zachytil Aleš před 105 lety, najít místa, odkud se díval a tvořil a
vystihnout i proměnu krajiny. Výsledkem našeho společného tvoření bude výstava prací
účastníků, která si klade za úkol objevovat krásu našeho kraje, vzdát hold umělci k jeho
výročí narození (M. Aleš se narodil před 165 lety 18. listopadu 1852) i k výročí jeho pobytu v
naší obci, a podnítit tak zájem širší veřejnosti. Rovněž se tímto počinem pokusíme vytvořit
budoucí minigalerii M. Alše ve Tmani.
Více informací pro zájemce o výtvarnou dílnu na tel. : 602 766 899.
Sraz účastníků ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
o
o

Časový rozvrh:
sobota 26. 8. od 9:00 do 11:30 odpoledne od 14:00 do 16:30
neděle 27. 8. od 9:00 do 11:30 odpoledne od 14:00 do 15:30 (16:00).
Pauza na oběd od 11:30 do 14:00 – oběd není zajištěn.

Skicáky a a kreslící potřeby jsou zajištěny, stojany v omezeném množství také
(máte-li svůj polní stojan a oblíbené barvy, můžete vzít vlastní).
•

•

Srdečně zveme všechny v sobotu dne 9. září 2017 na BEROUNSKÉ HRNČÍŘSKÉ
TRHY, kde jsme dostali nádhernou příležitost vystoupit s naší divadelní hrou „SE
SVĚTLUŠKAMI ZA HUSEM, LUTHEREM A LEGIONÁŘI – CESTA ZA SVĚTLEM“.
Představení se bude konat na náměstí Joachima Barranda jako doprovodná akce k
prvnímu výročí otevření naší spřátelené kavárny „Rambajs Cafe park“. Moc děkujeme
přátelům z Rambajsu za tuto možnost a rádi přijedeme oslavit jejich krásné narozeniny.
Rodiče Světlušek jsou žádáni, aby s tímto dnem počítali. O přesné hodině budeme
informovat v příštím čísle OBZORU, na FB stránkách a webových stránkách obce.

Soukromá bezplatná řádková inzerce
Med ze zahrady ze Slavík možno koupit na telefonu 606 923 895.
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Pozvánka na výlet do Čimelic

•
•
•
•

Klub důchodců Tmaň pořádá ve čtvrtek dne 24. srpna 2017 zájezd na výstavu květin,
zahradních doplňků, drobného zvířectva a ochrany přírody Čimelice 2017.
Proč navštívit výstavu květin v Čimelicích:
Jedná se o naprosto unikátní akci, kdy se areál obyčejného zahradnictví během léta
přemění na výstavní areál, který za 4 dny navštíví 25 tisíc návštěvníků. Zahradnické
prostředí dodává výstavě netradiční atmosféru.
Akce je oceňována u odborné i laické veřejnosti. Hodnoceno je zejména kvalitní a
umělecké zpracování květinové části výstavy a také široký výběr zahradnických produktů
od pěstitelů z celé České republiky.
Výstava květin má dlouholetou tradici, která sahá až do 60. let 20. století. Výstavu každé
dva roky připravují desítky profesionálů i nadšených amatérů.
Na výstavě květin jsou pouze prověření prodejci, kteří nabízejí své produkty z oblasti
zahradnictví, květinářství, lidových řemesel i odborné literatury. Prodejci/zahradníci Vám
zároveň ochotně poradí či doporučí správný způsob pěstování.
Přihlášky u paní Hrubé do 10. srpna 2017 – telefon: 607 708 412.
Odjezd od DPS ve Tmani v 8:00 hodin. Cena 200,- Kč.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v srpnu 2017 otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, o nedělích bude zavřeno.
• Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či
větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky,
rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny,
jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů,
které používáme např. při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme
u nás vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své nové majitele.
• V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky
aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
• Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou poslední červencový víkend a v srpnu 2017
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
29.+30.7.2017

5.+6.8.2017
12.+13.8.2017
19.+20.8.2017
26.+27.8.2017

MUDr. Davidová Petra
Beroun, Politických vězňů 40
Srpen 2017
MUDr. Fiala Martin, Beroun, Holandská 123
MUDr. Hanzlíková Jitka
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, Komenského 49
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775 595 704

728 961 496
311 611 298
608 020 878
311 516 660

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Turnaj gard nad 40 let
TJ VČS Tmaň z.s. uspořádala v sobotu 24. června 2017 na místním fotbalovém hřišti 3.
ročník turnaje starých gard v malé kopané. Základní organizační informace:
• Výkop prvního zápasu byl v 9:30 hodin.
• Hrací plocha: Dvě hřiště 20 x 40 m, branky 5 x 2 m, rozpis zápasů po rozlosování.
• Účastníci turnaje: Původně se předpokládala účast osmi týmů rozdělených do dvou
skupin, po jejich odehrání by se o celkovém vítězi rozhodovalo vyřazovacím způsobem
do kříže. Nakonec se přihlásilo sedm týmů a na poslední chvíli jeden z nich zrezignoval
z účasti. Turnaje se tedy zúčastnilo šest týmů: SG Archlebov, Čurbes Tým, SG Hluboš,
SG Hudlice, SG AFK Loděnice a SG Tmaň. Každý tým se setkal se všemi soupeři
z turnaje a konečné pořadí bylo tedy maximálně objektivnější.
• Hrací doba: 2 x 10 minut – 2 minuty na výměnu stran, přestávka max. 5 minut mezi
zápasy.
• Počet hráčů: 1 brankář + 5 hráčů v poli (na soupisce max. 12 hráčů).
• Hrálo se podle pravidel FAČR, soutěžní předpisy FAČR pro výstroj hráčů. Bodové
hodnocení 3 – 1 – 0.
• Nekompromisní rozhodčí Michal Palek odřídil spolehlivě většinu utkání, druhým
rozhodčím byl Foltýn Pavel.
• Výsledky: Tmaň – Čurbes 1:3, Loděnice – Hluboš 1:3, Tmaň – Hudlice 3:4, Hluboš –
Archlebov 2:3, Čurbes – Loděnice 4:1, Hluboš – Čurbes 3:3, Loděnice – Tmaň 3:2,
Hudlice – Archlebov 1:3, Hluboš – Hudlice 5:2, Archlebov – Loděnice 0:0, Archlebov –
Tmaň 3:2, Hudlice – Loděnice 0:5, Tmaň – Hluboš 0:4, Čurbes – Hudlice 2:0, Čurbes –
Archlebov 3:1
• Konečné pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čurbes Tým
SG Hluboš
SG. Archlebov
SG AFK Loděnice
SG Hudlice
SG Tmaň

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
1
0

1
1
1
1
0
0

0
1
1
2
4
5

15:6
17:9
10:8
10:9
7:18
8:17

13
10
10
7
3
0

Poznámky k jednotlivým účastníkům:
• Vítěz Čurbes Tým – měl nejvyrovnanější tým a zkušeného lídra Karla Červenku, který
rozhodoval zápasy cekem šesti vstřelenými brankami – 6 zápasů při skóre 15:6.
Gratulujeme.
• Druhé místo: SG Hluboš – útočný tým, který vstřelil nejvíc branek, celkem 17 a z toho
nejlepší střelec turnaje Šrámek 7.
• Třetí místo SG Archlebov měl nejvyrovnanější výsledky, ale nezvládl poslední utkání
s ČurbesTtýmem.
• Čtvrté místo – loňský vítěz SG Loděnic byl oslaben, ale dokázal bojovat, zvrátit zápas se
Tmaní, sebrat bod Archlebovu a na závěr deklasovat Hudlice – a poslední dva zápasy
nedostat gól!
• Páté Hudlice – posílené dvěma nejmladšími Tmaňáky, hráči se hledali, občas vázla
souhra, ale zvrátili důležitý zápas s Tmaní.
• Šesté místo – SG Tmaň: konečná sestava se upravila těsně před výkopem prvního
zápasu. S Čurbesem to byl boj, s Hudlicemi pohodový zápas – vedení 3:1, ale za
posledních 7 minut šok a prohra 3:4! S AFK opět snadné vedení 2:0 a snaha dotáhnout
zápas k vítěznému konci, ale za posledních 5 minut tři branky v síti a zrodil se konečný
výsledek 2:3! Zápas s Hluboší – s vědomím dvou zklamání jsme zápas odevzdali.
Archlebov – boj v posledním zápase se snahou bodovat a porážka 2:3.
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Přesto jsme měli ve své sestavě jasně nejlepšího brankáře Tondu Kimla, který měl
nejvíce zásahů v turnaji – což svědčí o naší ne zrovna nejlepší hře dozadu. Každý hráč
našich soupeřů si chtěl vstřelit gól a mnohdy na Tondu Kimla vyrazili i 2 samotní hráči
soupeře – v posledním utkání to byla z naší strany především snaha vyrovnat
s Archlebovem, za zaznamenání stojí případ, kdy se na Kimlovu svatyni řítil sám hráč
Archlebova Sváťa Ždánský, ale oba jeho pokusy byly úspěšně zlikvidovány tmaňským
panterem.
SG Tmaň nastupovala v tomto složení: Kiml Antonín v bráně, Tlach Zdeněk, Piskáček
Miroslav, Zikmund Jan, Pelikán Jiří, Fiala Miroslav, Lepka Josef, Svoboda Petr, Svoboda
Sláva, Hrubý Lukáš.

Letní biatlon ve Tmani
V neděli 10. září 2017 se uskuteční v areálu fotbalového hřiště ve Tmani závod v letním
biatlonu, jehož organizátory budou TJ VČS Tmaň, z.s. a Myslivecký spolek HORA Tmaň,
z.s., a BK Beroun. Tato akce je určena jako náborový závod pro nejširší veřejnost.
Letní biatlon je letní varianta zimního biatlonu, kde lyže nahradil běh v terénu. Druhou
změnou je umístění zbraně, které si závodníci nenesou s sebou, ale zbraně na ně čekají ve
speciálních stojanech na střelnici. Existují různé varianty jako biatlon na kolečkových
lyžích, biatlon na kolech nebo orientační biatlon.
Od roku 2014 je Mezinárodní biatlonovou unií podporována pouze varianta letního biatlonu,
při níž se soutěží na kolečkových lyžích. Tato varianta je nejbližší klasickému zimnímu
biatlonu a vrcholovým sportovcům proto nejvíce pomůže při přípravě na zimní sezónu.
V Česku má však varianta s klasickým během velkou tradici – jak mezi dospělými, tak mezi
mladšími sportovci. Český svaz biatlonu proto přijal nová pravidla pro podporu této formy
letního biatlonu, který je připraven pro účastníky ve Tmani.
Na dalších stránkách přinášíme materiál se základními informacemi k této akci – Všeobecná
a technická ustanovení s časovým programem závodu a jeho pravidla.
Organizátoři se těší na velký počet soutěžících a povzbuzujících diváků!
Letní biatlon „ČERŤÁK“
Všeobecná ustanovení:
Pořadatelé:
Datum konání:
Místo konání:
Soutěžní výbor:

Přihlášky, informace:
Přihlášky:

Pojištění:

Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla:
Věkové kategorie:

TJ VČS Tmaň, z.s., MS Hora Tmaň, z.s., BK Beroun
neděle 10. září 2017 od 10:30 hod
Areál fotbalového hřiště ve Tmani a jeho okolí
Předseda organizačního výboru:
Zdeněk Tlach
Technický ředitel závodu:
Pavel Herold
Tajemník závodu
Jaromír Krátký
Hlavní rozhodčí
Pavel Pavlásek, Jan Bečvář
Hospodář
Slavomír Malík
info na tlachz@seznam.cz, telefon 775 207 409
e-mailem do 7. 9. 2017 nebo osobně;
změny do 10. 9. 2017 do 9:30 hodin v místě závodu;
v 10:00 hodin vydávání startovních čísel a v 10:30 hodin start
prvního závodníka;
občerstvení bude na místě zajištěno.
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor
proto doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní
pojistky. Za osobní věci pořadatelé neručí.
pravidla letního biatlonu přizpůsobená náborovému závodu
chlapci – dívky, věk dítěte a zařazení pro školní rok
2017/2018;
tříčlenná rodinná štafeta (2 děti a rodič-prarodič, nutná vazba
1. dítěte na rodiče-prarodiče, 2. dítě může být nepříbuzné);
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Disciplíny:
Pravidla:

4. a 5. třída;
6. a 7. třída;
8. a 9. třída
sprint
Jsou přílohou propozic a přizpůsobena podmínkám náborového
závodu.

Časový program závodu:
Neděle 10. září 2017:
• 8:30 – 09:30 hodin
prezentace, prohlídka závodiště
• 10:00 hodin
vydávání startovních čísel, výklad, ukázka pohybu na
střelnici, porada vedoucích
• 10.30 hodin
start závodu – sprintu
• Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního závodníka.
Technický ředitel závodu
Pavel Herold
Druh závodu:
Trať:

Střelba:

Pohyb na střelnici:

Předseda organizačního výboru
Zdeněk Tlach

Pravidla závodu
sprint (běh a střelba)
mladší kategorie 4. a 5. třída: 1 okruh + 1 střelba
starší kategorie 6. a 7. třída: 2 okruhy + 2 střelby
nejstarší kategorie 8. a 9. třída: 2 okruhy + 2 střelby
rodinné štafety: 3 x okruh + střelby
délka okruhu cca 900 m
vleže 5 ran v položce
mladší kategorie 4. a 5. třída – jedna položka vleže
starší kategorie 6. a 7. třída – dvě položky vleže
nejstarší kategorie 8. a 9. třída – dvě položky vleže
rodinná štafeta: každý člen štafety – jedna položka vleže
(celkem tři položky vleže)
průměr terče 50 mm
Zbraně budou na střelnici na kobercích na stavech střelby,
zajišťuje je pořadatel (vzduchovka Slavia 630, Slavia 631),
střelivo zajišťuje pořadatel také.
Závodníci doběhnou ke stavu a zaujmou polohu vleže, sami si
nabíjejí vzduchovku a odstřílí 5 ran vleže (v případě, že nebude
schopen sám nabít, bude mu nápomocen rozhodčí na střelnici
– nejmladší kategorie).
Za každý nesestřelený terč dostává závodník jeden trestný
okruh (délka trestného kola je cca 30 m).
Bude provedena ukázka pohybu na střelnici a absolvování
trestného kola

Sezóna 2017 / 2018 v okresních fotbalových soutěžích začíná!
V restauraci Jitřenka v Praskolesích proběhl v sobotu dopoledne losovací aktiv soutěží OFS
Beroun pro nadcházející mistrovskou sezónu 2017 / 2018. Přítomné zástupce klubů přivítal
předseda OFS Jan Knotek, který účastníky aktivu seznámil s novinkami v novém soutěžním
ročníku. Ještě dříve však proběhlo slavnostní předání pohárů a diplomů vítězům jednotlivých
soutěží ročníku 2016-2017. Letošní aktiv měl nebývale rychlý průběh, a tak se účastníci
mohli brzy rozjet do svých domovů a s definitivní platností mohli začít kopírovat rozpisy
svého klubu pro blížící se soutěžní ročník. Ten odstartuje o víkendu 26. – 27. srpna 2017.
V novém ročníku okresních fotbalových soutěží proběhne reorganizace – bude jeden okresní
přebor, jedna III. třída a dvě IV. třídy. VČS Tmaň bude hrát ve skupině A IV. třídy, kde bude
hrát 13 týmů, jejichž nasazení vypadá takto: číslo 1 – Vysoký Újezd (hrací den neděle), 2.
Zdejcina (neděle), 3. Volné místo, 4. Újezd B (sobota), 5. Liteň (neděle), 6. Chyňava B
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(neděle), 7. Srbsko (neděle), 8. Chrustenice (sobota), 9. Zadní Třebáň (sobota), 10. VČS
Tmaň (sobota – minus 3 hodiny), 11. Vižina (sobota – minus 3 hodiny), 12. Chodouň
(neděle – 10,15 hodin), 13. Zdice B (sobota), 14. Tetín B (neděle).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpis zápasů VČS Tmaň na podzim 2017
– začínáme v Litni, končíme doma s Újezdem
1. kolo – neděle 27. srpna 2017 – 17:00 hodin – Liteň – Tmaň. Další zápasy 1. kola:
Újezd B – Vižina, Chyňava B – Zadní Třebáň, Srbsko – Chrustenice, Vysoký Újezd –
Tetín B, Zdejcina – Zdice B.
2. kolo – sobota 2. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chyňava B. Další zápasy 2. kola:
Vižina – Liteň, Zadní Třebáň – Srbsko, Chodouň – Újezd B, Vysoký Újezd – Zdejcina,
Tetín B – Chrustenice.
3. kolo – neděle 10. září 2017 – 17:00 hodin – Srbsko – Tmaň. Další zápasy 3. kola:
Chrustenice – Zadní Třebáň, Újezd B – Zdice B, Liteň – Chodouň, Chyňava B – Vižina,
Zdejcina – Tetín B.
4. kolo – sobota 16. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chrustenice. Další zápasy 4. Kola:
Vižina – Srbsko, Chodouň – Chyňava B, Zdice B – Liteň, Vysoký Újezd – Újezd B, Tetín
B – Zadní Třebáň.
5. kolo – sobota 23. září 2017 – 16:30 hodin – Zadní Třebáň – Tmaň. Další zápasy 5.
kola: Újezd B – Zdejcina, Chrustenice – Vižina, Liteň – Vysoký Újezd, Chyňava B – Zdice
B, Srbsko – Chodouň.
6. kolo – neděle 1. října 2017 – 16:00 hodin – Tetín B – Tmaň. Další zápasy 6. kola:
Vižina – Zadní Třebáň, Zdice B – Srbsko, Chodouň – Chrustenice, Vysoký Újezd –
Chyňava B, Zdejcina – Liteň.
7. kolo – sobota 7. října 2017 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina. Další zápasy 7. kola:
Chrustenice – Zdice B, Zadní Třebáň – Chodouň, Újezd B – Tetín B, Chyňava B –
Zdejcina, Srbsko – Vysoký Újezd.
8. kolo – neděle 15. října 2017 – 10:15 hodin – Chodouň – Tmaň. Další zápasy 8. kola:
Zdice B – Zadní Třebáň, Újezd B – Liteň, Vysoký Újezd – Chrustenice, Zdejcina –
Srbsko, Tetín B – Vižina.
9. kolo – sobota 21. října 2017 – 12:30 hodin – Tmaň – Zdice B. Další zápasy 9. kola:
Vižina – Chodouň, Chrustenice Zdejcina, Zadní Třebáň – Vysoký Újezd, Liteň – Tetín B,
Chyňava B – Újezd B.
10. kolo – neděle 29. října 2017 – 14:30 hodin – Vysoký Újezd – Tmaň. Další zápasy 10.
kola: Zdice B – Vižina, Újezd B – Srbsko, Liteň – Chyňava B, Zdejcina – Zadní Třebáň,
Tetín B – Chodouň.
11. kolo – sobota 4. listopadu 2017 – 11:00 hodin – Tmaň – Zdejcina. Další zápasy 11.
kola: Vižina – Vysoký Újezd, Chrustenice – Újezd B, Chodouň – Zdice B, Chyňava B –
Tetín B, Srbsko – Liteň.
12. kolo – sobota 11. listopadu 2017 – Tmaň volno. Další zápasy 12. kola: Újezd B –
Zadní Třebáň, Liteň – Chrustenice, Chyňava B – Srbsko, Tetín B – Zdice B, Vysoký
Újezd – Chodouň, Zdejcina – Vižina.
13. kolo – sobota 18. listopadu 2017 – Tmaň – Újezd B. Další zápasy 13. kola:
Chrustenice – Chyňava B, Zadní Třebáň – Liteň, Zdice B – Vysoký Újezd, Chodouň –
Zdejcina, Srbsko – Tetín B.

OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. srpna 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.

24

