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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 10. srpna 2017
Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se konalo v Kulturním domě ve Tmani v pořadí již čtvrté letošní
veřejné zasedání zastupitelstva obce. V zářijovém vydání OBZORU bylo otištěno usnesení,
v tomto čísle přinášíme zápis z tohoto jednání.
Zápis č. 4/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo dne 10. srpna 2017
Přítomno:
11 zastupitelů + 5 občanů
Omluveni:
Martina Ježková, Mgr. Miroslava Kepková, Petra Reková, Roman Sudík
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 a návrhem jeho doplnění –
za bod 4. zařadit bod 5. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na dětské hřiště Na Boru
Hlasování o doplnění programu
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Program:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Žádost o dotaci na projekt „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“.
4. Rozpočtové změny č. 7
5. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na dětské hřiště Na Boru.
6. Diskuse.
7. Usnesení a závěr.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Jarmila Rysová a Mgr. Hana Laňová.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Do návrhové komise byly zvoleny Jarmila Rysová a Mgr. Hana Laňová.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiří Eschner a Josef Sakáč.
K bodu 3.
Žádost o dotaci na projekt „Přístavba zázemí sportoviště ve Tmani“.
Hlasování o podání žádosti a spoluúčasti min. 40% nákladů:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.

K bodu 4.
Rozpočtové změny č. 7.
Starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. seznámil přítomné s rozpočtovými změnami.
Hlasování o rozpočtových změnách:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
K bodu 5.
Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na dětské hřiště Na Boru.
Dotace ve výši 316.380,- Kč, spoluúčast z vlastních zdrojů 135.592,- Kč.
Hlasování o schválení rozhodnutí
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
K bodu 6.
Diskuse:
pí. Kepková – prodej pozemku p.č. 115/119 v k.ú. Tmaň;
• obec nemá v úmyslu pozemky prodávat, pokud by se obec rozhodla pozemek prodat,
musí být vyhlášen záměr a cena pozemku by byla soutěžena.
p. Sakáč – jak probíhá rekonstrukce ve škole;
p. Pavlásek ml. – do 24. srpna 2017 by mělo být hotovo, stavební úřad přijde na kontrolu 5.
září 2017;
pí. Bezděková – kam až bude zasahovat logistické centrum pana Duši, v obci je mnoho
prachu a rámus;
p. Pavlásek Pavel ml. – zjistíme hlukové limity, p. Duša bude upozorněn;
• klid v sobotu, neděli a o svátcích;
• zákaz vjezdu kamionů nad 3,5 tuny – zákaz je neustále porušován;
p. Pavlásek Pavel st. – sejít se na místě samém;
p. Eschner – jak bude tedy stížnost řešena?
p. Karmazín – pan Duša ať podá koncepci pracovní doby.
p. František Macourek – komunikace v ulici K Sídlišti;
p. Pavlásek Pavel ml. – komunikace je předmětem studie, je nutné přeložení elektřiny do
země;
p. Karmazín – kdo je vlastník komunikace? → Obec Tmaň;
p. Pavlásek st. – rozdělit do dvou částí
• na radě obce zpracovat a připravit návrh řešení nového oplocení zahrady p.
Macourka č.p. 85.
K bodu 7.
Usnesení a závěr
Paní Mgr. Hana Laňová přednesla návrh usnesení a poté o něm bylo hlasováno.
Hlasování o návrhu usnesení
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva obce.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva obce.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Protože byl program veřejného zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, prohlásil starosta
obce Mgr. Pavel Pavlásek ml. jeho jednání za ukončené.
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí 11. září 2017
V pondělí dne 11. září 2017 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani v pořadí
již letošní páté veřejné zasedání zastupitelstva obce. V říjnovém vydání OBZORU přinášíme
usnesení z tohoto jednání.

I.

II.

Usnesení č. 5 / 2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň
konaného v pondělí 11. září 2017
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru panem Jiřím Eschnerem.
2) Zprávu kontrolního a revizního výboru přednesenou předsedou výboru panem
Jiřím Eschnerem.
3) Zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru paní Mgr. Hanou
Laňovou.
4) Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Dohody o spádových obvodech školy:
a) Dohodu mezi obcí Suchomasty a obcí Tmaň o společném školském
obvodu základní školy Suchomasty.
b) Dohodu mezi obcí Tmaň a obcí Bykoš o společném školském obvodu
základní školy Tmaň.
c) Dohodu mezi obcí Tmaň a obcí Suchomasty o společném školském
obvodu základní školy Tmaň.
d) Dohodu mezi obcí Tmaň a obcí Málkov o společném školském obvodu
základní školy Tmaň.
e) Dohodu mezi obcí Tmaň a obcí Libomyšl o společném školském
obvodu základní školy Tmaň.
f) Dohodu mezi obcí Tmaň a obcí Vinařice o společném školském obvodu
základní školy Tmaň.
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 O školském obvodu Mateřské školy ve
Tmani, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tmaň, IČO
75030683, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň.
3) Kandidaturu pana Antonína Plátěnky staršího na přísedícího Okresního soudu
Beroun.
4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci příspěvku na poskytování sociální
služby a Středočeským krajem na rok 2017, e. č. dodatku poskytovatele: S0220/SOC/2017/1.
5) Pořadí priorit realizací z plánu společných zařízení v rámci Komplexních
pozemkových úprav ve Tmani takto:
a) V k.ú. Tmaň:
a) Na prvním místě cestu pod označením C 10 v plánu společných
zařízení.
b) Na druhém místě protierozní opatření pod označením PEO 4,5,6 v
plánu společných zařízení.
c) Na třetím místě cestu pod označením C 4 v plánu společných
zařízení.
b) V k.ú. Lounín:
a) Na prvním místě cestu pod označením C 15 v plánu společných
zařízení.
b) Na druhém místě rybníček plod označením R 1 v plánu společných
zařízení.
c) Na třetím místě cestu pod označením C 25 v plánu společných
zařízení.
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III.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Zjistit podmínky pro možnou koupi nemovitosti č.p. 1 ve Tmani – areálu zámku ve
vlastnictví společnosti Formaggi Property.
2) O možnostech obce ve věci případné koupě informovat zastupitelstvo obce a
veřejnost.
3) Dopracovat vyhlášku č. 2/2017 o zákazu konzumace alkoholu na veřejně
přístupných místech:
a) zjistit konkrétní podmínky vymáhání;
b) zastupitelé obce zašlou připomínky a návrhy Radě obce do 14 dnů;
c) návrh znění vyhlášky obdrží zastupitelé 14 dní před příštím veřejným
zasedáním zastupitelstva obce.
4) a komisím připomínkovat analytickou i návrhovou část strategického rozvojového
dokumentu „Plán rozvoje obce“ do 15. 10. 2017.
5) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
6) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

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
Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně,
Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic a Želkovic.
Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí.
Kapacita školy je 130 žáků.
Školní rok:
• I. pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
II. pololetí: 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018
Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018:
• podzimní:
26. a 27. 10. 2017
• vánoční:
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
• pololetní:
2. 2. 2018
• jarní:
12. 3. – 18. 3. 2018
• velikonoční:
29. a 30. 3. 2018
• hlavní prázdniny
30. 6. 2018 - 31. 8. 2018
Pedagogický sbor:
• ředitelka:
Mgr. Růžena Kybikásová
• třídní učitelé:
• I. třída:
Eva Jílková;
• II. třída:
Mgr. Taťána Dvořáková;
• III. třída:
Mgr. Ludmila Cikánková;
• IV. třída:
Mgr. Marcela Závorová;
• V. třída:
Mgr. Miroslava Kepková.
• Školní družina: Iva Brabcová, Eva Jílková, Věra Sakáčová.
• Předsedou školské rady je Josef Sakáč.

4

Nepedagogičtí pracovníci:
• Školní jídelna: Ing. Petra Pišvejcová – vedoucí, Miroslava Červená, Vlasta
Roubalová, Iveta Nová.
• Školník: Jindřich Svoboda, Vendula Plátěnková, Šárka Krejčová.
Plán činnosti Základní školy na školní rok 2017/2018
Plán činnosti Základní školy na školní rok 2017/2018 byl projednán a schválen na
pedagogické radě dne 1. září 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•

ZÁŘÍ
slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2017;
jednání pedagogické rady dne 1. 9. 2017;
jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Tmaň + třídní schůzky 7. 9. 2017;
fotografování I. třídy, uveřejnění v MF Dnes 15. 9. 2017;
Bezpečně do školy a ze školy – dopravní výchova I., II. tř.;
závody v letním biatlonu – spolupráce s TJ Tmaň, po dohodě přeloženo na říjen;
Evropský den jazyků – školní kolo soutěže v anglickém jazyce;
Karavana: EVROPA – multikulturní výchova 14. 9. 2017;
turistická výprava do Lipek (EVVO).

•

ŘÍJEN
jednání metodického sdružení
Bezpečně na komunikacích - dopravní výchova III. – V. tř. (s Autoškolou Kvasnička);
celostátní projekt Zdravé zuby (výchova ke zdraví);
divadelní představení (dramatická výchova);
nabídkové foto žáků 11. 10. 2017;
výtvarná soutěž – školní kolo: Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu (propagace
kulturní památky)
podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017.

•
•
•
•
•
•

LISTOPAD
jednání pedagogické rady 16. 11. 2017;
třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku) 14. 11. 2017;
návštěva učitelky mateřské školy v I. třídě;
beseda s myslivci – Lesní zvířátka I. - III. třída;
fotografování jednotlivců;
Advent – rozsvícení vánočního stromu v obci a vystoupení žáků 2. 12. 2017.

•
•
•
•
•

PROSINEC
filmové představení k Mikuláši 5. 12. (dle nabídky kina v Berouně);
beseda s myslivci – Les IV. a V. třída;
vánoční besídka mateřské školy;
veřejné přehrávky našich žáků ze ZUŠ dr. Tauberové;
vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018.

•
•
•
•
•

LEDEN
třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. pololetí) 10. 1. 2018;
jednání metodického sdružení;
jednání pedagogické rady 24. 1. 2018;
školní kolo recitační soutěže;
vydání výpisu vysvědčení 31. 1. 2018.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

ÚNOR
pololetní prázdniny 2. 2. 2018;
divadelní představení;
republikové kolo matematické olympiády KLOKÁNEK, CVRČEK;
školní kolo pěvecké soutěže – Tmaňský slavík.

•
•
•
•
•

BŘEZEN
jarní prázdniny 12. 3. – 18. 3. 2018
okresní pěvecká soutěž Králodvorská koruna;
XVI. Dobročinný ples;
Dětský karneval;
velikonoční prázdniny 29. 3. – 30. 3. 2018.

•
•
•
•
•
•

DUBEN
jednání pedagogické rady 19. 4. 2018;
kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň a Odborový svaz a.s. VČS a VLČS Tmaň;
Den Země ve spolupráci s akciovou společností Vápenka Čertovy schody Tmaň;
zápis do I. třídy 23. 4. 2018;
dopravní výchova IV. - V. tř. (autoškola Kvasnička);
třídní schůzky (prospěch a chování žáků za III. čtvrtletí) 16. 4. 2018.

•
•
•
•

KVĚTEN
společné foto tříd;
přírodovědná regionální soutěž družstev – EVVO;
škola v přírodě;
školní kolo sportovní soutěže – Pentatlon.

•
•
•
•
•
•

ČERVEN
Den dětí – sportovní dopoledne;
soutěž málotřídních škol v atletické všestrannosti – Pentatlon, vybíjená;
sportovní den v ZŠ Suchomasty – V. třída;
návštěva dětí z MŠ Tmaň a MŠ Suchomasty v I. třídě;
jednání pedagogické rady 25. 6. 2018;
slavnostní rozloučení V. třídy s tmaňskou školou.

Zařazení plaveckého kurzu se řídí rozpisem Plavecké školy Kapka Hořovice, předpokládaný
termín zahájení je leden 2018.
Oblast výchovy ke zdraví je zaměřena na zdravý životní styl, rozvoj zdravých stravovacích
návyků, pohybové dovedností a tělesnou zdatnost žáků, na prevenci rizikového chování.
V oblasti inkluze je nutné se zaměřit na žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim
účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenskými zařízeními. Kontrolovat třídními
učiteli, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k
dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich
vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Celoškolní a třídní projekty jsou zaměřeny na realizaci průřezových témat a činnosti
zaměřené na výchovu ke zdraví, environmentální výchovu, prevenci rizikového chování,
etickou výchovu, čtenářskou a finanční gramotnost, ochranu člověka za mimořádných
situací, dopravní výchovu.
V oblasti mimoškolních činností nabízí škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Nápravný program školy a pro všechny žáky nabízíme zájmové útvary: výtvarný kroužek,
angličtina pro nejmenší, míčové hry, počítačový kroužek. Všechny mimoškolní činnosti
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nabízené školou jsou pro naše žáky bezplatné. Ve spolupráci se ZUŠ Z. Tauberové
umožňujeme výuku hry na nástroj. V případě dostatečného zájmu ze strany žáků umožníme
výuku angličtiny Jazykovou školou PaedDr. H. Mottlové přímo na naší škole.
Jednání pedagogických rad, metodických sdružení a třídních schůzek jsou zařazena podle
stanovených termínů na zahajovací pedagogické radě.
Škola v přírodě se uskuteční podle dohodnutých termínů jednotlivých tříd.
Priority dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – získání a prohlubování kvalifikace,
inkluzivní vzdělávání; čtenářská, finanční a matematická gramotnost; školská legislativa;
etická výchova, prevence rizikového chování; úpravy ŠVP ZV.

Září v Základní škole Tmaň
•

•

•

V pondělí dne 4. září 2017 poprvé zavítalo do naší školy 27 PRVŇÁČKŮ. S úsměvem je
očekávala jejich třídní učitelka Eva Jílková, která se na všechny své nové žáčky moc
těšila. A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče, všechny také přivítala ředitelka školy Růžena Kybikásová a hosté: starosta obce
Mgr. Pavel Pavlásek, jako zástupce akciové společnosti Vápenka Čertovy a její odborové
organizace paní Pavla Kovačíková, kronikář obce pan Jaroslav Horáček, za Myslivecký
spolek HORA Tmaň pan Antonín Plátěnka a Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň
zastupoval pan Josef Sakáč. Všem děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou
rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně
radosti ze svých dětí.
V naší škole probíhá sběr plastových víček pro Tomáška Blahníka.
POMOZTE NÁM UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ!
Sbírejme všichni! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát víčko z lahve, kterou
vyhodíme, stranou. Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat!
Víčka noste do školní družiny!
Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto
pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem. Všechny plody pak
odevzdáme myslivcům z Mysliveckého spolku HORA Tmaň, protože víme, že se o lesní
zvěř vždy dobře postarají. Připojte se k nám!

Mateřská škola Tmaň
•

•

•

První školní den jsme přivítali děti v naší školce maňáskovou pohádkou „O koťátku, které
zapomnělo mňoukat". Přivítat děti přišla také paní ředitelka školy Mgr. Růžena
Kybikásová společně se svými hosty, kterými byli: starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek,
jako zástupce akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a její odborové organizace
paní Pavla Kovačíková, kronikář obce pan Jaroslav Horáček, za Myslivecký spolek
HORA Tmaň pan Antonín Plátěnka a Tělovýchovnou jednotu VČS Tmaň zastupoval pan
Josef Sakáč. Školní rok začal s úsměvem a všem dětem přejeme, aby se jim u nás líbilo
a společně s učitelkami prožili v MŠ mnoho hezkých chvil.
S dětmi budeme pracovat podle třídních projektů, které zpestří vzdělávací nabídku pro
děti.
o I. třída: Všichni jsme spolu kamarádi – projekt je zaměřen na kamarádské
vztahy a slušné chování.
o II. třída: Zdravá abeceda – projekt je zaměřen na zdravý životní styl, zdravou
výživu.
o III. třída: Playfull English – projekt je zaměřen na hravou formu výuky
anglického jazyka.
I tento školní rok se naše školka zapojila do celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem". Projekt podporuje čtenářskou gramotnost dětí a mládeže, je ale také zaměřen na
propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím
společného čtení. Naše mateřská škola se zapojila také do celostátní čtenářské soutěže
„KNIHO-REJ". Chcete-li se dozvědět o tomto projektu více, navštivte webové stránky
www.celeceskoctedetem.cz .
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Římskokatolická farnost Žebrák
Náměstí 91, 267 53 Žebrák
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

slavnostní mši svatou u příležitosti
15. výročí zakončení opravy kostela sv. Jiří ve Tmani,
která se bude konat v sobotu dne 28. října 2017 v římskokatolickém kostele sv.
Jiří ve Tmani s tímto programem:
•

16:00 hodin – vystoupení berounského pěveckého sboru
BONBON, který nabídne posluchačům ze svého repertoáru skladby starých
mistrů, lidových písní, spirituálů a gospelů. Sbor byl založen 8. 1. 2007 Mgr.
Bohumilou Vokáčovou. V současné době má Bonbon 13 členů - 3 soprány, 3
alty, 3 tenory a 4 basy.

• 16:30 hodin – slavnostní mše sv.
Nová historie areálu kostela sv. Jiří ve Tmani se začala psát na přelomu tisíciletí …
Ke konci minulého století nevypadal areál kostela sv. Jiří ve Tmani společně s místním
hřbitovem nijak hezky. Kostel sv. Jiří byl v havarijním stavu a o opravu se přímo prosila i
hřbitovní zeď. Kostel je na samotě východně od Tmaně dominantou obce zdaleka viditelnou
a nepřehlédnutelnou pro každého, kdo Tmaní a jejím okolím třeba jenom projíždí. Všichni
zainteresovaní si vážnost stavu uvědomovali – Římskokatolická farnost Tmaň, vedení obce i
občané navštěvující hroby svých blízkých. Jediným, ale současně tím zásadním problémem
byly peníze. Na začátku roku 2000 se spojili dva hlavní partneři – Římskokatolická farnost a
Obec Tmaň – a začali se hledat sponzoři na realizaci záměru záchrany areálu kostela sv.
Jiří. Nebylo to vůbec jednoduché, ale vše nakonec dopadlo dobře – a to díky tomu, že se
podařilo najít pochopení u dvou největších průmyslových podniků v obci – akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody a Českomoravský cement – s jejichž
finanční pomocí se podařilo udělat celkovou rekonstrukci kostela sv. Jiří. Své přiložila i Obec
Tmaň, na jejíž náklady byla opravena hřbitovní zeď, věž kostela vybavena hodinami,
ošetřeny stromy v prostoru před vstupem na hřbitov a vybudováno veřejné osvětlení na
cestě ke hřbitovu.
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Připomeňme si nejdůležitější mezníky let 2000 – 2002:
Do báně pod křížem věže kostela sv. Jiří byly vloženy dobové dokumenty
V úterý dne 12. září 2000 byla završena první etapa rekonstrukce kostela sv. Jiří ve Tmani
vložením dobových dokumentů dob báně pod křížem na vrcholu věže. Při demontáži věže
byly nalezeny dokumenty, které tam byly vloženy při předcházející opravě v roce 1970.
Tehdy tam byly 12. prosince 1970 vloženy noviny z prosince tohoto roku – a sice po jednom
výtisku deníku Práce, Svoboda a Zemědělské noviny a okresní týdeník Budovatel. K tomu
byl přiložen průvodní dopis napsaný kronikářem obce panem Bohumilem Douskem, ze
kterého jsme se dozvěděli o opravě oplechování věže provedeném klempířem panem Janem
Novákem ze Zbiroha. Škoda, že v té době byly dokumenty uloženy pouze do igelitového
sáčku, do které se dostala vlhkost a plíseň a jejich působením byly z větší části
znehodnoceny. Tentokráte byl do báně pod křížem vložen kovový zatavený tubus, ve kterém
se nacházejí dokumenty přibližující rok 2000 a byly tak vytvořeny všechny podmínky pro to,
aby za několik desetiletí mohly našim potomkům podat svědectví o tom, jak jsme žili a co
jsme dokázali. Mezi vloženými dokumenty se nacházejí:
• Společné prohlášení starosty obce Antonína Plátěnky a P. Pavla Stajnera z
Římskokatolické farnosti Tmaň o záměru provedení celkové rekonstrukce kostela sv. Jiří
ve Tmani.
• Informace o složení obecního zastupitelstva v roce 2000 a přehled stavebních prací
provedených v obci v roce 2000.
• Čtyři vydané pohlednice představující Tmaň a Lounín.
• Základní údaje a fotografie hlavních sponzorů opravy kostela sv. Jiří – akciových
společností Vápenka Čertovy schody, Velkolom Čertovy schody a Českomoravský
cement.
• Základní údaje o firmě MAX stavební a.s. z Buštěhradu, která rekonstrukci prováděla.
• Kovové mince platné v České republice v roce 2000.
V prosinci 2000 se poprvé rozezněly na kostele sv. Jiří věžní hodiny
Významným dnem v historii Tmaně se stalo úterý 19. prosince 2000. V dopoledních
hodinách došlo k podepsání předávacího protokolu na hodiny ve věži kostela sv. Jiří.
V pravé poledne uvedli pracovníci dodavatelské firmy HAINZ věžní hodiny do provozu a
poprvé zaznělo odbíjení času, které od té doby trvale slýcháme vždy v půl a v celou hodinu.
Montáž byla provedena v rámci probíhající v té době 1. etapy rekonstrukce střechy kostela
sv. Jiří v souvislosti s opravou krovu věže a provedením fasádní omítky na ní. Náklady
spojené s nákupem a instalací hodinového stroje a ciferníků na třech světových stranách
kostelní věže – severní, západní a jižní – hradila Obec Tmaň. S odstupem času můžeme
konstatovat, že se jako prozíravá ukázala investice do hodinového stroje nejmodernější
konstrukce i správná volba firmy HAINZ se stoosmdesátiletou tradicí, která jeho montáž
prováděla – firma byla založena Ludvíkem Hainzem v roce 1836 a byla to právě tato firma,
která v roce 1865, 1945, 1994 a 2005 opravovala Staroměstský orloj. V této společnosti se
určitě tmaňské věžní hodiny musí cítit dobře.
V neděli 27. října 2002 přišel ten dlouho očekávaný den …
Dvouletá intenzivní práce o zajištění celkové rekonstrukce kostela sv. Jiří a okolního areálu
se v druhé polovině roku 2002 přiblížila ke svému úspěšnému závěru. Není zde dostatek
prostoru, aby bylo možno detailně rozebírat jednotlivé kroky po sobě jdoucích stavebních
prací. Věřte však, že se jednalo pro mnoho lidí o hektické období, v němž to často vypadalo,
že cíl je velmi blízko a hned zase téměř nekonečně daleko. Krátké shrnutí stavebního dění
kolem kostela sv. Jiří nabídl příspěvek1 v tehdejším týdeníku ECHO:
Žijeme v době, kdy celá řada církevních objektů potřebuje opravit, některé dokonce
naléhavě, aby nepropadly zkáze. Největším problémem je vždy sehnat finance. Není to
1

Jak se zachraňoval sv. Jiří, Jaroslav Vacík, ECHO – nezávislé noviny okresu Beroun, středa 7.
května 2003, číslo 17
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snadné, ale na druhou stranu zájem a vytrvalost nesou své ovoce. Zde je důkaz a zároveň
veřejný dík těm, kteří k záchraně kostela sv. Jiří na Tmani pomohli.
Kdyby před takovými čtyřmi roky někdo v nevelké obci středních Čech řekl, že se opraví
kostel a že se na to seženou téměř čtyři miliony korun, tak by se na něho dívali minimálně
s podezřením a pochybnostmi. Začalo to vlastně nápadem instalovat na věži kostela
hodiny. Vybraly se, ale zároveň vyplul na povrch žalostný stav kostela jako celku. To
už šlo do tuhého, neboť sehnat finance na akci se zdálo nad lidské síly. Začalo se tedy
jednat, nacházet kontakty a ejhle, věci dostaly spád. Je nutno vyzdvihnout občany obce, kteří
se aktivně podíleli svými sbírkami. Pomoc přišla i od sponzorů, kterými byli akciová
společnost Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a.s. a akciová společnost
Českomoravský cement.
Posvícení ve Tmani v roce 2002 bylo výjimečné. Státní svátek 28. října připadl tehdy na
pondělí a tak byly tři dny volné. To však nebylo to nejdůležitější, proč se o něm bude mluvit
ještě hodně dlouho. Událost, která se tak významně zapsala do historie tohoto dne ve
Tmani, bylo zakončení opravy kostela sv. Jiří. Práce na opravě kostela sv. Jiří vyvrcholily při
tmaňském posvícení v neděli 27. října 2002. Slavnostní mši sv. celebroval biskup církve
římskokatolické Jaroslav Škarvada. V kostele se v 11:00 hodin shromáždili zástupci
sponzorů, starostové z okolních obcí, zástupci státního orgánů, hosté, členové zastupitelstva
obce, věřící i občané naší obce a jejich počet přesáhl stovku. Biskup Jaroslav Škarvada ve
svém kázání poděkoval všem, kteří se zasloužili o záchranu této památky, a ocenil
skutečnost, že se v kostele pravidelně konají mše sv. Po mši sv. se shromáždili oficiální
hosté v Kulturním domě ve Tmani. Starosta obce Antonín Plátěnka a biskup Jaroslav
Škarvada ještě jednou ve svých vystoupeních připomněli cestu, kterou bylo třeba ujít, než
nastala tato slavnostní chvíle. Za sponzory pozdravil přítomné výkonný ředitel akciové
společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Václav Korbel.
Projev starosty obce Antonína Plátěnky u příležitosti zakončení opravy kostela sv. Jiří
na setkání zastupitelstva obce, sponzorů a hostů, které se konalo dne 27. října 2002
Vážený pane biskupe! Vážení hosté!
Srdečně vás vítám v obci Tmaň na oslavách pořádaných v souvislosti se zakončením
dvouleté celkové opravy římskokatolického kostela sv. Jiří. Před necelou hodinou skončila
jejich první část – slavnostní mše sv., kterou jsme symbolicky předali tuto stavbu do užívání
věřícím ze Tmaně a okolních vesnic. Druhou částí oslav je toto setkání zastupitelstva obce
Tmaň, zástupců sponzorů, církve římskokatolické, firmy provádějící opravu, státních orgánů
a těch, kteří se podíleli na realizaci tohoto záměru.
Kostel sv. Jiří ve Tmani je jednolodní kostel s obdélníkovým presbytářem a s hranolovou věží
v ose západního průčelí. Stávající kostel byl vystavěn v polovině 18. století. Z původní, tj.
pozdně barokní novostavby je dochována především hmota kostela – obvodové zdivo hlavní
lodě, presbytáře a západní věže. Na ní se pak zachovalo i původní ztvárnění okenních
ostění a stopy po původní barevnosti. Původní je v ní i zvonová stolice s přímou datací 1756.
Kostel následně prošel klasicistními úpravami v letech 1852 a 1891, jejichž výsledkem je
stávající vzhled. Upraven byl především interiér hlavní lodě a presbytáře. Vnější vzhled
kostela byl poznamenán osazením stávajících oken se zakončením stlačeným obloukem a
přístavky sakristie, kaple a východní hrobky rodiny Noltschovy s kryptou, ve které je
pochováno šest posledních majitelů tmaňského panství. Kolem roku 1898 byly péčí a
nákladem pánů Dr. Emanuela Trmala, rytíře z Toušic, a Josefa Trmala z Prahy, přeloženy a
zazděny do obvodového zdiva uvnitř kostela náhrobní kameny majitelů panství Trmalů
z Toušic, Tmaně, Losů a Svárova, které byly původně umístěny na místním hřbitově. Většina
náhrobků je z 16. století, nejstarší je z roku 1488.
Celková oprava byla rozdělena do dvouletého období v letech 2001 a 2002. Zahrnovala
výměnu střešních krytiny a obnovu vnějšího pláště. Krytiny byly vyměněny na všech částech
zastřešení kostela. To bylo podmíněno sanací či asanací narušených nosných konstrukcí
krovů. Nejzávažnější, nebojím se použít slova přímo havarijní, byla přitom situace u
konstrukce krovu věže, kde v důsledku rozšíření dřevomorky domácí došlo k rozpadu
prakticky celého základového roštu krovu. Další havarijnímu stavu se blížící, byla část
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konstrukce hlavního krovu nad presbytářem. Zde bylo příčinou tohoto stavu extrémní
rozšíření dřevokazného hmyzu – tesaříka krovového. Narušení dřevěných prvků krovu zde
dosáhlo takové míry, že tato část krovu, včetně vložené konstrukce sanktusové věžičky,
musela být snesena a nahrazena tvarově shodnou kopií. Ve zbývající části hlavního krovu
byla sanována pouze jeho jednotlivá narušení. Zastřešení hlavní lodě, presbytáře a bočních
přístavků bylo zakryto dvojitou taškovou krytinou na husté laťování. Jehlancová střecha
věže, sanktusová věžička a horní část mansardové střechy východního přístavku byly
opatřeny hladkou krytinou z měděného plechu, dolní části mansardové střechy přístavku pak
jednoduchou taškovou krytinou. Z vnějšího pláště byly odstraněny všechny vzhledově a
technicky nevhodné omítky. Obnova vnějšího pláště včetně jeho barevnosti vychází
z rozpoznatelných stop původního barokního stavu. Současně byla provedena na náklady
obce oprava hřbitovní zdi a osazení věže hodinami s ciferníkem na severní, jižní a západní
straně věže. Opravu kostela sv. Jiří prováděla stavební společnost MAX z Buštěhradu.
Pro obec Tmaň se tato oprava stala pro zastupitelstvo obce prestižní záležitostí v právě
končícím volebním období, i když nebyla na seznamu akcí původního volebního programu
na uplynulé čtyři roky. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k přeměnění této církevní stavby
v dominantu okolí naší obce, která nejbližšímu okolí i náhodným návštěvníkům dokumentuje
péči a úctu věnovanou objektům vytvořených generacemi před námi. Obec se podílela na
osazení věže hodinami, opravě zdi areálu přilehlého hřbitova, v jehož středu se kostel sv. Jiří
nachází, dobudování veřejného osvětlení ke kostelu sv. Jiří, slavnostního nasvětlení stavby
kostela sv. Jiří a úpravě nejbližšího okolí.
Hlavními sponzory opravy kostela sv. Jiří ve Tmani, jejíž náklady přesáhly čtyři a půl milionu
korun, byly:
•
•

•

•
•
•
•

Akciová společnost Velkolom Čertovy schody se sídlem ve Tmani, která dodává
vápenec pro další zpracování ve Vápence Čertovy schody.
Akciová společnost Vápenka Čertovy schody se sídlem ve Tmani – patří do skupiny
belgické firmy Lhoist, která zaujímá pozici prvního světového výrobce vápna a dolomitů
a v České republice je jedním z nejvýznamnějších producentů vápna a vápenných
výrobků, z nichž více než polovina se využívá v ochraně životního prostředí.
Akciová společnost Českomoravský cement – největší výrobce stavebních hmot
v České republice, člen skupiny německé firmy Heidelberger Zement AG – jednoho
z největších světových koncernů výrobců působících v oboru stavebních hmot. Vyrábí
cement, vápno, suché maltové a omítkové směsi v sedmi výrobních závodech
v Čechách a na Moravě.
Obec Tmaň.
Okresní úřad Beroun uhradil v roce 1999 projektovou dokumentaci a v roce 2001 uvolnil
dalších finanční prostředky.
Arcibiskupství pražské.
Část finančních prostředků na opravu byla získána formou veřejné sbírky, která
probíhala v době od 1. července 2000 do 31. prosince 2001 a kde se podařilo
shromáždit většinou od drobných dárců částku 142.875,60 Kč.

Neuvěřitelné se stalo skutkem. Kostel sv. Jiří se vyloupl do krásy, když dostal novou
střešní krytinu, vyměnily se trámy, osadila nová žaluziová okna ve věži kostela a
udělaly potřebné omítky. Dominanta obce i celého okolí byla zachráněna.
Co říci na závěr? Pouze poděkování. Chci jménem zastupitelstva obce, rady obce i všech
občanů Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík poděkovat všem zde přítomným
zástupcům sponzorů, církve římskokatolické, firmě provádějící opravu i všem dalším zde
nejmenovaným za jejich angažování se při realizaci opravy kostela sv. Jiří a jsem rád, že se
dobré dílo podařilo. Nechť kostel sv. Jiří dobře slouží svému účelu a je po další
desetiletí dobrou vizitkou naší obce, kterou jsme my zanechali příštím generacím.
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Matriky vyprávějí … (3)
V tomto pokračování povídání o matrikách ve vztahu k naší obci svoji pozornost zaměříme
na ty, bez jejichž pomoci se nemohlo dítě narodit – na porodní báby. Rozsah záznamu
v matrikách narození ve druhé polovině devatenáctého století si uvedeme na konkrétním
příkladu narození Kateřiny Rohlíčkové z roku 1862:
Datum narození
Datum křtu
Jméno křtěcího
Jméno křtěncovo
Náboženství
Pohlaví
Lože
Mrtvo narozené
Rodiště
Bába
Otec

Matka

Kmotrové

Poznámka

Dne 11. března 1862
Dne 13. března 1862
P. František Havlíček, farář
Kateřina
katolické
ženské
manželské
--Tmaň č. 40
Josefa Kolářová ze Tmaně
Rohlíček František, rolník ve Tmani č.d. 40, manželský syn
katolických rodičů: otce Jana Rohlíčka, rolníka v Kozolupech č. 35,
bývalé panství Lužecké, nyní c.k. okresu Beroun, kraje Pražského,
a matky Kateřiny rozené Barchánkové v Trnovém Újezdě
Anna, manželská dcera katolických rodičů: otce Matěje Mužíka,
rolníka v Bubovicích č.d. 19, bývalé panství Svatojánské, nyní c.k.
okresu Beroun, kraje Pražského, a matky Anny rozené Melicharové
v Malé Mořině č.d. 11
Kateřina Ježková, dcera Františka Ježka, rolníka v Kozolupech č.d.
20
Františka Hořejší, dcera svobodná Jiřího Hořejšího, rolníka
v Bubovicích č.d. 32
---

Historický úvod do tématu … V Rakouské monarchii nacházíme ve druhé polovině 18.
století počátky státní správy – legislativu, jejíž návaznost můžeme vysledovat až do poloviny
20. století. Monarchie Marie Terezie hledala řešení v centralizaci státní moci a ve změnách
školství a zdravotnictví. V osvíceneckých snahách se snažili o zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva a tak si zasloužila ohlas teorie o medicínské či zdravotní policii. Osobní lékař
Marie Terezie a jeden z jejích předních rádců Gerhard van Swieten, měl velký podíl na
vytvoření právního základu první zdravotní správy a to zdravotní policie. Byl to celkem
ucelený systém správy, kdy následovalo vydání zdravotního řádu s platností v celé
Rakouské monarchii. Na jeho základě vznikly jednotlivé orgány státní zdravotní správy, byla
mezi ně rozdělena jejich pravomoc, úkoly, povinnosti a vytvořen systém na ochranu hranic
proti epidemiím. U jednotlivých zemských úřadů v monarchii vznikly v roce 1773 zvláštní
zdravotnická oddělení, v čele s lékařem s titulem protomedik. Tento systém zdravotnictví –
osvícenský systém, měl stanoveny povinnosti a funkce městských a krajských fyziků.
Všechny další kategorie zdravotnických pracovníků – lékárníci, chirurgové, volně
praktikující lékaři, ranhojiči, porodní báby, atd., měli přesně vymezeny povinnosti.
Porodní bába. Nejstarší ženské povolání bylo porodní babictví. Porod byl brán jako
normální součást života ženy, a proto se porodnictví věnovaly od pravěku zkušené ženy, tzv.
porodní báby, neboli porodní bába byla osoba, většinou žena, jejíž profesí je odborně
pomáhat jiným ženám při slehnutí (porodu). Takto popisuje ideální pomocnici při porodu sto
let před naším letopočtem Sorános z Efesu: „… žena gramotná, duchaplná, obdařená
dobrou pamětí, pracovitá, počestná a bez smyslových vad. Má mít zdravé končetiny, silné
tělo a dlouhé štíhlé prsty s krátkými nehty. Má být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků a
nemá být chtivá peněz, aby neposkytovala látky vyvolávající potrat za úplatu."
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Povolání porodních asistentek označovaných jako báby, ženy položené, báby
pupkořezné nebo babice (německy Hebamme) začalo být od doby osvícení velmi vážené.
Do té doby byla jejich profese relativně opovrhovaná, poskytovaly pouze primitivní pomoc,
vycházející z mnohaletých zkušeností, předávaných po pokolení. Manžel porodní báby byl
babák. Lékaři si v této době porodnictvím nezabývali, tato profese pro ně nebyla důstojná.
Zatímco ve starších dobách se babičky řídily pouze zděděnými vědomostmi, které přejaly od
svých matek nebo nová porodní bába se učila u zkušené porodní báby tak, že s ní 4 roky
chodila a získávala od ní nové zkušenosti. V českých zemích se se školením porodních
babiček začalo před více než dvěma sty lety. Mohla za to žena – zkušená rodička císařovna
Marie Terezie. V roce 1753 vydala zdravotní „Generální řád pro Království České", který se
zabýval i postavením žen, vykonávajícím „babictví". Nabádal je k čestnému chování,
zakazoval pití vína a jiných alkoholických nápojů a pod hrozbou trestu zakazoval jakékoli
předčasné vypuzení plodu a podávání léků šestinedělce i novorozenci Ve druhé polovině 18.
století od dob Josefa II. se dostaly pod státní kontrolu a začala se po nich požadovat
důkladnější průprava – musely chodit na školení a skládat zkoušky. V nemocnici sv. Máří
Magdaleny na Starém Městě Pražském a později v porodnici a nalezinci U Apolináře byly
otevřeny lekce určené pro rozšíření teoretických znalostí frekventantek babictví.
Za otce pražské porodnické školy je považován Antonín Jungmann, bratr Josefa
Jungmanna. Téměř půl století působil v čele porodnice u Apolináře. Za tu dobu se tu
vyškolilo 8276 porodních bab. Jeho učebnice Úvod k babení z roku 1804 je na první pohled
úsměvná, snad proto, že je sepsána češtinou ještě dosti neobratnou. To však nic neubírá na
jejím obsahu, a na skutečnosti, že poprvé měly naše porodní prabáby, latiny neznalé,
možnost studia zásad svého povolání:
Bába budiž prostředního věku ... „Jaké vlastnosti bába schopná míti bude?" ptá se
Jungmann v učebnici. A odpovídá:
„K dosažení vážnosti a hodnosti babické žádá se:
1. By bába k náležitému konání ouřadu svého při dobrém zdraví byla, neb churavá a
rozmazaná bdění noční a jiné nesnáze denní těžce snese. Budiž tělem čistá, bez
ohavných osutin, bez svrabu a jiných neřestí. Ruce bába měj jemné, citlivé.
2. Mimo tělesnou tu vlastnost, budiž bába prostředního věku, 20 – 30 let, totiž ona jenžto do
učení teprve přichází. Mladá obyčejně bývá nepovážlivá, ztřeštěná, bez důvěrnosti
obecné. Příliš letitá zapomnělá, nedostatečná, nevrlá a často předsudků plná.
3. Cenu báby povyšuje a množí nápodobně: šlechetnost a čitelnost srdce, bedlivost v
jednání, opatrnost, střídmost, povážlivost, trpělivost, přívětivost, svědomitost ve všem
konání. Budiž bába nepřítelkyně žvanivosti, klevet, opilství, milovnice čistoty."
Báby, které kurs absolvovaly, byly od té doby považovány za zkoušené a toto
přízvisko se objevuje i v zápisech matričních knih. Pokyn k zapisování porodních bab přišel
teprve roku 1789, do té doby záviselo uvedení dané informace zcela na libovůli zapisujícího.
Porodní báby ve Tmani v letech 1862 – 1894. Následující tabulky nabízejí přehled
narozených dětí ve Tmani (pouze ve Tmani – Lounín a Slavíky byly vedeny samostatně) po
jednotlivých letech a podíl jednotlivých porodních bab. Z tabulek vyplývá, že se ve Tmani
narodilo za zmíněných třiatřicet let celkem 676 dětí – tj. v průměru 20 dětí ročně. Nejméně
dětí – 13 – se narodilo v letech 1871 a 1881, naproti tomu nejvíce – 27 – v roce 1863 a 1891.
Rok 1862
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

12
2

3
1

15
3

18

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

11
7

7
2

18
9

27

Rok 1863

13

Rok 1864
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

7
5

5
2

12
7

19

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

6
4

3
2

9
6

15

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

4
5

4
3

8
8

16

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

7
2

6
5

13
7

20

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

9
4

5
4

14
8

22

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Marie Spoustová z Popovic
Josefa Štiková z Bykoše

6
1

6
2
-

12
2
1

15

Bába

Pohlaví
mužské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Marie Spoustová z Popovic

9
-

9
2

18
2

20

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně

6

7

13

13

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Marie Spoustová z Popovic
Marie Smíšková z Koněprus

13
-

14
1
1

27
1
1

Rok 1865

Rok 1866

Rok 1867

Rok 1868

Rok 1869

Rok 1870
Pohlaví ženské

Rok 1871

Rok 1872

14

29

Rok 1873
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Štiková z Bykoše
Marie Smíšková z Koněprus

8
1
1

11
2
1

19
3
2

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Štiková z Bykoše

11
-

10
1

21
1

22

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Štiková z Bykoše
Marie Smíšková z Koněprus

7
1
2

5
1

12
1
3

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Vernerová z Tmaně

9
2

11
-

20
2

22

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Štiková z Bykoše
Marie Smíšková z Koněprus
Antonie Preislerová z
Popovic

3
5
2
2
1

4
3
1
-

7
8
3
2
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Vernerová z Tmaně

6
1

5
5

11
6

17

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Vernerová z Tmaně
Antonie Preislerová z
Popovic

3
5
1

5
2
-

8
7
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Štiková z Bykoše
Marie Smíšková z Koněprus

9
1
-

9
2
1

18
3
1

24

Rok 1874

Rok 1875

16

Rok 1876

Rok 1877

21

Rok 1878

Rok 1879

16

Rok 1880

15

Narození za
rok ve Tmani

22

Rok 1881
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně

10

3

13

13

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Anna Jungmannová z
Lounína
Antonie Preislerová z
Popovic
Josefa Krbcová z Popovic

6
-

9
1
2

15
1
2

1

-

1

-

2

2

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Anna Jungmannová z
Lounína

5
1

7
1
-

12
1
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Anna Jungmannová z
Lounína

8
2
1

9
3
1

17
5
2

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Anna Jungmannová z
Lounína

10
1
-

6
1

16
1
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Anna Jungmannová z
Lounína

8
1
-

10
1
1

18
2
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Antonie Preislerová z
Popovic

11
1

11
3
-

22
3
1

Rok 1882

21

Rok 1883
Narození za
rok ve Tmani

14

Rok 1884
Narození za
rok ve Tmani

24

Rok 1885
Narození za
rok ve Tmani

18

Rok 1886
Narození za
rok ve Tmani

21

Rok 1887

16

Narození za
rok ve Tmani

26

Rok 1888
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně

11

6

17

17

Narození za
rok ve Tmani

Rok 1889
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Antonie Preislerová, Popovice

12
-

11
1
1

23
1
1

25

Rok 1890
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus
Emilie Štuksová ze Zdic

15
-

7
2
1

22
2
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus

7
7
1

7
5
-

14
12
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně

3
7

5
7

8
14

22

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok ve Tmani

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně
Marie Smíšková z Koněprus

3
9
-

5
8
1

8
17
1

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně
Emilie Štuksová ze Zdic

6
8
1

2
6
-

8
14
1

25

Rok 1891
Narození za
rok ve Tmani

27

Rok 1892

Rok 1893

26

Rok 1894
Narození za
rok ve Tmani

23

Lze jednoznačně konstatovat, že péče o rodičky byla ve Tmani dobře zajištěna. Vyjádřeno
graficky – když se porodní bába blížila k zenitu svého působení, souběžně s ní se po dobu
čtyř a více let zapracovávala její mladší nástupkyně a tento rytmus se pravidelně opakoval.
Ve sledovaném období máme tři takové změny střídání stráží na poli babictví:
1862
1868
1876
Antonie Kurzová – 48
Josefa Kolářová – 257

1879

1891

1894

Josefa Vernerová – 254
Josefa Foltýnová – 57
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•

V letech 1862 – 1868 to byla Antonie Kurzová, od níž převzala žezlo Josefa Kolářová do
roku 1879.
• Od roku 1876 do 1879 začala s Josefou Kolářovou působit Josefa Vernerová, a to jí
vydrželo až do roku 1894.
• V roce 1891 zahájila po boku Josefy Vernerové pracovat jako porodní bába Josefa
Foltýnová.
Tyto čtyři tmaňské porodní báby (z nich nejvíce Josefa Kolářová – 257, Josefa Vernerová –
254 = 511, o další si mezi sebe rozdělily Antonie Kurzová – 48, a Josefa Foltýnová – 57)
přivedly na svět drtivou většinu tmaňských dětí – přesně to bylo 616 celkového počtu 676 –
vyjádřeno matematicky 91,12 %. Zbývající šedesátce dětí pomohly na svět porodní báby
z okolních obcí: Marie Smíšková z Koněprus, Josefa Krbcová, Marie Spoustová a Antonie
Preislerová z Popovic, Josefa Štiková z Bykoše, Anna Jungmannová z Lounína, Emilie
Štuksová ze Zdic. Z výše uvedených tabulek je vidět, že se jednalo pouze o jednotlivé
případy v průběhu roku a vypomáhaly tak svým tmaňským kolegyním.
Prameny:
• Kniha narozených 1862 – 1880 – Římskokatolická církev – okres Beroun, farnost Tmaň:
Koněprusy, Křižatky, Litohlavy, Lounín, Málkov, Slavíky, Tmaň;
• Kniha narozených 1881 – 1895 – Římskokatolická církev – okres Beroun, farnost Tmaň:
Koněprusy, Křižatky, Litohlavy, Lounín, Málkov, Slavíky, Tmaň;
• Bakalářská práce „Financování zdravotnictví v ČR“ – Milan Měrtl, 2011, Právnická fakulta
Masarykovy univerzity, obor Veřejná správa, Katedra finančního práva a národního
hospodářství;
• www.babyonline.cz
• www.genealogie.taby.cz
• www.porodnibaba.cz
• Rodokmen krok za krokem, Lenka Zemská, vydalo nakladatelství CPress v Brně roku
2016 ve společnosti Albatros Media a.s.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu,
že v pondělí dne 11. září 2017 zemřel po delší nemoci ve věku 76 let pan Josef Jindra.
S drahým zesnulým se rodina a veřejnost naší obce naposledy rozloučila
v úterý dne 19. září 2017 v 10:00 hodin ve hřbitovní obřadní síni v Berouně.
Čest jeho světlé památce!

Parlamentní volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek a
sobotu 20. – 21. října 2017. V termínu uzávěrky tohoto vydání nebyly k dispozici žádné
oficiální materiály k těmto volbám v našem volebním okrsku. Občané budou průběžně
informováni po jejich doručení způsobem v obci obvyklým – na úřední desce, na webových
stránkách obce a prostřednictvím relací v obecním rozhlase.

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v říjnu 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. října 2017 v 16:30 hodin – viz pozvánka
na slavnostní mši sv..
Z liturgického kalendáře.
Neděle dne 15. října 2017: Památka svaté Terezie z Lisieux (2. 1. 1873 – 30. 9. 1897),
vlastním jménem Thérèse Martin (v počeštěné podobě Terezie Martinová) a řeholním
jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, někdy označovaná též jako „Terezička"
nebo „Terezie od Ježíška", je katolická světice, panna a mystička, velká postava

18

•

•

•

•

karmelitánského řádu. Pius XI. ji v roce 1925 svatořečil a papež Jan Pavel II. ji v roce
1997 v apoštolském listě Divini Amoris Scientia prohlásil za učitelku církve (Doctor
Amoris).
Neděle dne 22. října 2017: Svatý Jan Pavel II. (latinsky Ioannes Paulus, italsky Giovanni
Paolo), vlastním jménem Karol Józef Wojtyła, (18. květen 1920 Wadowice – 2. duben
2005 Vatikán) byl polský katolický duchovní, jenž se postupně stal pomocným biskupem
(1958–1963), arcibiskupem krakovským (1964–1978), kardinálem (1967) a od 16. října
1978 až do své smrti prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem.
Jako svatý otec hrál významnou roli ve světové politice a je mu přisuzován podíl na
zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě.[2] Současně redefinoval
vztah katolické církve k judaismu a nabádal protestantské a ortodoxní křesťany, aby
pomohli přetvářet papežství tak, aby sloužilo potřebám všech křesťanů. .Během svého
26 let trvajícího pontifikátu svatořečil (482 osob) a blahořečil (1338 osob) více lidí, než
všichni jeho předchůdci dohromady a absolvoval 104 zahraničních papežských cest,[3]
tedy více než kterýkoliv jiný svatý otec v historii. Ve funkci hlavy katolické církve výrazně
podporoval mariánskou úctu a zdůrazňoval povolání k svatosti. V oblasti sexuální
morálky a ochrany lidského života navázal na učení svých předchůdců a zejména v
katechezích publikovaných v souboru Teologie těla a v encyklice Evangelium vitae
jednoznačně potvrdil tradiční církevní stanovisko morální nepřípustnosti interrupce,
antikoncepce a eutanazie. Mezi mnoha jím svatořečenými a blahořečenými osobami bylo
i několik osobností z české historie: sv. Anežka Česká, sv. Zdislava z Lemberka, sv. Jan
Sarkander, bl. Marie Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková a bl. Metoděj
Dominik Trčka. Sám Jan Pavel II. byl papežem Františkem kanonizován 27. dubna 2014.
(Zdroj: Wikipedie)
Počapelský spolek Pojďte a uvidíte srdečně zve na své akce pořádané v říjnu 2017:
o Na podzimní tvoření pro malé i velké občany v neděli dne 1. října 2017
v době mezi 15:00 a 18:00 hodin v Sokolovně Králův Dvůr. Přijďte si pod
vedením Táni (telefon: 734 817 996) vykouzlit dekoraci z plodů země – materiál
bude připraven.
o Na prohlídku kostela sv. Mikuláše v Borku u Suchomast v neděli dne 15.
října 2017 od 15:00 hodin. Kontakty: telefon: 606 627 636, e-mail:
pojdteauvidite@gmail.com .

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve na bohoslužby v měsíci říjnu
2017 do Sboru Jiřího z Poděbrad:
o v neděli dne 15. října 2017 od 17:00 hodin,
o a tradiční sváteční bohoslužbu v sobotu 28. října 2017 od 14:00 hodin, která je
spojena se slavnostním otevřením schránky s prstí ze Zborova a uložení prsti z
letošní NÁRODNÍ POUTI ve Zborově k 100. výročí bitvy. Na pořadu je přednáška,
promítání videa z Národní pouti 1. – 3. července 2017, výstava fotografií ze
Zborova a položení květin u pomníku obětí světových válek.
Církev československá husitská ve Tmani oslavila 28. září 2017 Den české
státnosti sváteční bohoslužbou, kterou vedl pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar
Th.D. s paní vikářkou Mgr. Růženou Adamovou. Duchovním zážitkem bylo biřmování s
nádherným zpěvem Anety Špačkové a Denisy Černé. Tmaňské mladé zpěvačky
umocnily svými talenty od Pána Boha krásu tohoto okamžiku.
Oslava Sboru Jiřího z Poděbrad byla tentokrát věnována poděkování za dokončení
rekonstrukce věže a kalicha. Je to další etapa nelehké, ale velmi potřebné rekonstrukce
celého sboru, jež si vzala Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
jako svůj velký úkol do dalších let.
V loňském roce 2016 nám významně pomohl Obecní úřad Tmaň i Pražská diecéze
CČSH při rekonstrukci první části střechy. Nová střecha byla krásným dárkem k 90.
výročí otevření sboru.
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Nyní se tedy, díky Bohu a díky výjimečné spolupráci s panem Bohumilem Stibalem,
majitelem Všeradického zámeckého dvora dostáváme opět o velký kus dál.
Věříme, že budeme i nadále získávat podporu na všech stranách v našem díle, jež si
vyžádá mnoho úsilí a financí. Práce na opravě sboru je vizitkou celé obce nejen církve.
Ačkoliv v dnešní době je věřících nemnoho, je třeba vnímat tento objekt Jiřího z
Poděbrad jako historickou a kulturní dominantu Tmaně a okolí. Sbor byl vždy hojně
navštěvován při různých příležitostech – 28. září (Den české státnosti), 28. října (Den
vzniku samostatného československého státu 1918), Vánoce, Velikonoce, Poutní
bohoslužby, 8. května (Den vítězství 1945), v červnu při výročí vzpomínky na Mistra Jana
Husa. V nedávné době přibyla účast NO CČSH ve Tmani a DC Světlušky na
mezinárodních projektech Dnů evropského dědictví, celostátní čtení Bible, projektech se
zapojením MŠ a ZŠ ukončené výstavami ve sboru a na hradě Krakovec, Noc kostelů,
průvod Mistra Jana Husa, výstavy na Krakovci, červencová pouť do Zborova na Ukrajině
k uctění památky našich legionářů a v srpnu letní Putování po stopách Mikoláše Alše.
Spolupráce Dětského centra Světlušky s Československou obcí legionářskou v Berouně i
s dalšími organizacemi, účast dětí na akci Klubíčka (nezisková organizace pro
handicapované), Berounských hrnčířských trzích, i vlastní akce ukazují, že se tato
vložená důvěra vrací a obec Tmaň je dobře reprezentována v kulturní oblasti.
V současné době probíhá jednání s Vápenkou Čertovy schody a.s. o možné podpoře a s
Ministerstvem kultury o uznání Sboru Jiřího z Poděbrad kulturní památkou.
Děkujeme tedy za pomoc zastupitelstvu obce Tmaň, panu starostovi Mgr. Pavlu
Pavláskovi, panu Ing. Josefu Pintovi, panu Bohumilu Stibalovi, DR CČSH a dalším.
Sloup v Čechách. Na konci tohoto léta – 1. září 2017 se podařilo navázat pobožností na
krásnou tradici bohoslužeb ve skalní kapli hradu Sloup ve Sloupu v Čechách.
Po odchodu farářky, iniciátorky bohoslužeb ve Sloupu, byla tato tradice přerušena. Po
velmi přátelské domluvě s panem kastelánem Ivanem Volmanem, jednání s
královehradeckým biskupem Pavlem Pechancem a současnou kazatelkou Marií
Truncovou, jež má zdejší náboženskou obec na starosti, se bohoslužby opět vrací do
prostor hradní kaple. Místo samo má své kouzlo a spojením s četbou Písma, se skalní
kapli vrací její duchovní rozměr. Pan kastelán byl spokojen a my též. V příštím roce v létě
se do Sloupu v Čechách Církev československá opět vrátí s liturgií ThDr. Karla
Farského.
Spolupráce mezi náboženskými obcemi CČSH je to, co nám pomáhá v naší práci. Velmi
dobrým příkladem této spolupráce je mimo jiné velká podpora, které se nám dostává z
Náboženské obce CČSH v Radotíně, tentokrát v podobě příspěvku na rekonstrukci
schodiště a vstupních prostor do Dětského centra Světlušky. Děkujeme a velice si
vážíme každého daru.

Po více jak sto letech končí pobočka České spořitelny ve Zdicích
Po více jak sto letech byl 30. srpna 2017 letošního roku ukončen provoz pobočky České
spořitelny ve Zdicích, jejíchž služeb využívali nejenom občané a podnikatelé Zdic, ale i
okolních obcí včetně Tmaně. Starostovi Zdic bylo začátkem července oznámeno, že
vyhodnocení všech kritérií a jejich porovnáním s pobočkou v Králově Dvoře bylo rozhodnuto
ukončit provoz pobočky České spořitelny a.s. na konci srpna. Přesto, že Město Zdice udělalo
společně s občany (klienty ČS) vše proti rozhodnutí představenstva ČS, to jej nezměnilo.
O klienty pobočky ve Zdicích jsou připraveni se postarat poradci v pobočce České spořitelny
v Berouně, v Králově Dvoře, v Hořovicích nebo v kterékoliv jiné pobočce podle zájmu klientů.
Poradkyně ze Zdic přejdou do pobočky v Hořovicích. Ve Zdicích zůstane k využití
bankomat. Prostřednictvím bankomatu mohou klienti nejen vybírat finanční
prostředky, ale rovněž ověřit zůstatek účtu, zadat platební příkaz k úhradě, zaplatit
složenku, dobít kredit mobilního telefonu, změnit PIN kód nebo zobrazit limity platební
karty. Vkladové bankomaty jsou klientům k dispozici 24 hodin denně v Berouně a
v Hořovicích. (Zdroj: Zdické noviny, číslo 292, září 2017)
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Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v říjnu 2017 otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli 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.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
ze svého chovu! Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/kus.
Prodej ve Tmani v prostoru autobusové zastávky nad školou
v pondělí 23. října 2017 v 16:20 hodin.
Při prodeji slepiček bude výkup králičích kožek – cena dle aktuální poptávky.
Případné další informace lze získat od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hodin
na telefonních číslech 601 576 270 nebo 728 605 840.

S p o r t o v n í
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Bilance fotbalistů VČS Tmaň po čtvrtém kole nového ročníku IV. třídy:
3 výhry + 1 prohra = 9 bodů, skóre 21:9 a druhé místo v tabulce
1. kolo – neděle 27. srpna 2017 – 17:00 hodin – Liteň – Tmaň 1:4 (1:3), branky: 13.
Haas Radek, 26. Fišer Ladislav, 43. Hora Martin, 89. Haas Radek, rozhodčí zápasu
Králík Petr, žlutá karta: 56. Kincl Michael, 30 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Hora Martin, Foltýn Jan, Sulík Jakub, Kroka Patrik,
Večeřa Jakub (77. Fiala Lukáš), Fišer Ladislav, Rys Josef – kapitán (86. Frühling
Jaromír), Překlasa David (64. Svoboda Ondřej), Haas Radek, Kincl Michael; náhradníci:
Svoboda Ondřej, Frühling Jaromír, Zikmund Jan, Fiala Lukáš.
Další zápasy 1. kola: Újezd B – Vižina 5:3, Chyňava B – Zadní Třebáň 1:4, Srbsko –
Chrustenice 3:2, Vysoký Újezd – Tetín B 7:0, Zdejcina – Zdice B 2:2.
2. kolo – sobota 2. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chyňava B 5:1 (3:1), branky: 28.
Fiala Miroslav, 38. Kincl Michael, 47. Haas Radek, 65. Kincl Michael, 89. Rys Josef,
rozhodčí zápasu Vodička Ladislav, žlutá karta: 62. Halák Roman, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Fiala Miroslav (85. Svoboda Stanislav), Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Halák
Roman (78. Šlégr David), Fiala Lukáš, Kincl Michael; náhradníci Svoboda Stanislav,
Šlégr David, Frühling Jaromír.
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Další zápasy 2. kola: Vižina – Liteň 10:0, Zadní Třebáň – Srbsko 5:1, Chodouň – Újezd B
3:2, Zdejcina – Vysoký Újezd 0:5, Tetín B – Chrustenice 1:2.
3. kolo – neděle 10. září 2017 – 17:00 hodin – Srbsko – Tmaň 5:3 (3:1), branky: 26.
Kincl Michael, 51. Rys Josef, 77. Foltýn Jan, rozhodčí zápasu Špivák Radek, 30 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Fiala Lukáš, Kincl Michael, Večeřa Jakub, Hora
Martin, náhradníci: Frühling Jaromír, Šlégr David, Svoboda Stanislav, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 3. kola: Chrustenice – Zadní Třebáň 0:5, Újezd B – Zdice B 1:1, Liteň –
Chodouň 2:5, Chyňava B – Vižina 2:2, Zdejcina – Tetín B 1:3.
4. kolo – sobota 16. září 2017 – 14:00 hodin – Tmaň – Chrustenice 9:2 (4:1), branky: 5.
Kincl Michael, 33. Překlasa David, 35. Haas Radek, 40. Haas Radek, 52. Fišer Ladislav,
57. Překlasa David, 68. Hora Martin, 72 Fišer Ladislav, 81. Kincl Michael, rozhodčí
zápasu Sekerka Pavel, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav, Foltýn Jan, Kroka Patrik, Sulík Jakub,
Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Fišer Ladislav, Kincl Michael, Halák Roman, Překlasa
David 58. Hora Martin); náhradníci: Svoboda Stanislav, Svoboda Ondřej, Fiala Lukáš,
Hora Martin.
Další zápasy 4. kola: Vižina – Srbsko 0:0, Chodouň – Chyňava B 4:3, Zdice B – Liteň 5:0,
Vysoký Újezd – Újezd B 3:3, Tetín B – Zadní Třebáň 1:6.
Tabulka IV. A třídy po 4. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

•
•
•
•
•
•

Zadní Třebáň
VČS Tmaň
Chodouň
Vysoký Újezd
Srbsko
Vižina
Zdice B
Újezd B
Tetín B
Chrustenice
Zdejcina
Chyňava B
Liteň

4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4

4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2
0
0
1
1
0

0
1
0
0
1
1
0
1
3
3
2
3
4

20:3
21:9
12:7
15:3
9:10
15:7
8:3
11:10
5:16
6:18
3:10
7:15
3:24

12
9
9
7
7
5
5
5
3
3
1
1
0

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.
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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.

Termín letního biatlonu „Čerťák“ ve Tmani byl přeložen na říjen

Dříve avizovaný původní termín letního biatlonu ve Tmani byl na setkání
organizačního výboru závod přesunut na sobotu 14. října 2017.
• Další novinkou je trénink střelby – a to v sobotu o týden dříve – 7. října 2017 v době
od 10:00 do 11:30 hodin na fotbalovém hřišti ve Tmani.
• Proti původnímu programu byla zrušena kategorie rodinná štafeta a do programu
byla zařazena disciplina sprintu pro muže a ženy nad 15 let.
• Trať závodu se v porovnání s původně plánovanou délkou okruhu 900 metrů zkrátí
na cca 500 metrů. Tímto opatřením chtějí organizátoři vytvořit podmínky pro to,
aby si biatlon mohl vyzkoušen opravdu každý.
• Byl upraven způsob přihlášení – přihláškou, sms zprávou nebo e-mailem – s cílem
dosáhnout toho, aby rozhodčí mohli v potřebném předstihu připravit startovní
listiny a na místě je pouze upravit nebo doplnit. Možnost přihlásit se bude také
v době prezentace. Děti budou přihlašovat rodiče, případně příbuzní jak je uvedeno
v organizačních pokynech.
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 s upravenými 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:

TJ VČS Tmaň, z.s. , MS Hora Tmaň, z.s., BK Beroun
sobota 14. října 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
Antonín Plátěnka st.
Hlavní rozhodčí
Pavel Pavlásek (Jan Bečvář)
Hospodář
Slavomír Malík
Info na emailu tlachz@seznam.cz, tel. 775 207 409.
Přihlášky prostřednictvím formuláře, sms zprávy nebo e-mailem
do 13. října 2017 nebo na místě závodu v sobotu 14. října 2017
do 10:00 hodin.
Občerstvení na místě zajištěno.
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Pojištění:

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.

Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla:
Věkové kategorie:

Disciplíny:
Pravidla:

pravidla letního biatlonu přizpůsobená náborovému závodu
v době závodu věk a zařazení pro školní rok 2017/2018
chlapci – dívky, (4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída)
muži a ženy (nad 15 let)
sprint
Jsou přílohou propozic, jsou přizpůsobena podmínkám
náborového závodu.

Časový program závodu:
Sobota 14. října 2017:
8:30 – 9:30
10:00

prezentace, prohlídka závodiště;
vydávání startovních čísel, výklad, ukázka
pohybu na střelnici a v trestném kole;
10.30
start závodu – sprintu;
Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního
závodníka.
Technický ředitel závodu
Předseda organizačního výboru
Pavel Herold
Zdeněk Tlach

Druh závodu:
Trať:

Střelba:

Pohyb na střelnici:

Pravidla závodu
sprint (běh a střelba)
mladší kategorie: 4. a 5. třída:
1 okruh;
starší kategorie: 6. a 7. třída:
2 okruhy;
nejstarší kategorie: 8. a 9. třída: 2 okruhy;
muži a ženy:
2 okruhy;
délka okruhu cca 500m.
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
muži a ženy:
dvě položky vleže
padací terč:
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 a sami si
nabíjejí vzduchovku a odstřílí 5 ran vleže (v případě, že
závodník nebude schopen nabít, bude mu nápomocen rozhodčí
na střelnici – nejmladší kategorie). Za každý nesestřelený terč
dostává jeden trestný okruh.
Bude provedena ukázka pohybu na střelnici a absolvování
trestného kola.

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. října 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.
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