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Pozvánky na kulturní akce v posledním říjnovém týdnu
Pozvánka na lampionový průvod
Srdečně zveme občany v předvečer státního svátku v pátek dne 27. října 2017 na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz účastníků v 18:00 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Průvod vychází z ulice U Jednoty okolo Kulturního domu, pokračuje ulicemi K Sídlišti,
K Lounínu, Na Boru, Budovatelů a ulicí Přátelství zpět k hasičské zbrojnici.
V době od 18:00 do 19:00 hodin nebude v uvedených ulicích svítit veřejné osvětlení.
Prosíme o vyzdobení zahrad. Lampiony s sebou!
Za spolupráci děkují organizátoři.
Pozvánka do Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve veřejnost v sobotu 28. října 2017
v Den vzniku samostatného československého státu:
• 13:00 hodin – Pietní akt na hřbitově ve Tmani u hrobu Prof. Antonína Krbce (des.
asp. Československé armády). Vzpomínkového aktu s čestnou salvou a státní
hymnou se zúčastní čestná jednotka z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří.
Po ukončení pietního aktu položení květiny a zapálení svíčky u pomníku obětem I. a II.
světové války u Základní školy ve Tmani, odkud průvod pokračuje do Sboru Jiřího
z Poděbrad, kde následuje další program:
• 14:00 hodin – Vznik samostatného Československého státu – význam bitvy u
Zborova – přednáška Ing. Františka Šedivého.
• 14:40 hodin – Pietní uložení pamětní medaile z Národní pouti k 100. výročí bitvy u
Zborova do schránky s prstí přivezené z I. Národní pouti ze Zborova v roce 1927.
• 15:00 hodin – Slavnostní bohoslužba s poděkováním za vznik samostatného
Československého státu a 99 let od jeho vyhlášení.
Pozvánka do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na
slavnostní mši sv. 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.

Pozvánka na hudebně zábavný pořad
V sobotu dne 28. října 2017 se koná v Kulturním domě ve Tmani
HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ PROGRAM,
ve kterém účinkují:
• Karel Bláha – dlouholetý člen Hudebního divadla v Karlíně, a
• Šárka Marková – muzikálová zpěvačka.
Po programu hraje k tanci a poslechu hudební skupina STARLINGS.
Vstupné 70,- Kč.
Pozvánka na tmaňské posvícení
V neděli 29. října 2017 slavíme ve Tmani posvícení. Tato prastará tradice pochází od
slova „posvěcení" kostela, tedy okamžiku, kdy byl kostel vysvěcen (a liší se tím od pouti,
která se slaví ve dnech, kdy připadá svátek toho, kdo je jeho patronem) a uvádí se, že se
jedná o tradici z počátku feudalismu. Posvícení se slaví většinou na podzim z prostého
důvodu – kostely se stavěly od jara do podzimu a jejich posvěcení obvykle probíhalo
v podzimním období. Dostavba kostela byla v obci mimořádná událost. Jeho stavbě
obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely
zpravidla nestavěla, ale po dokončení jen kostel převzala a starala se o jeho provoz a
údržbu. Posvěcení kostela po skončení jeho stavby probíhalo tak, že farář nebo biskup
obešel třikrát kostel a potom vešel dovnitř a posvětil oltář, kostel uvnitř a ten pak ještě jednou
obešel. Většinou se však neví, kdy byl kostel opravdu vysvěcen. Mezníkem v slavení
posvícení byl okamžik, kdy císař Josef II. před 230 lety v roce 1787 rozhodl, že se nebude
slavit podle toho, kdy je kde jaký kostel posvěcen, ale v celém mocnářství v jediný svátek, a
to v neděli po svátku svatého Havla (16. října), což je třetí týden v říjnu – a začalo se mu
říkat Svatohavelské – s tím pojmenováním se můžeme setkat i dnes. To však neplatí úplně
doslova všude, kde i naše obec je příkladem slavení posvícení o týden později ve spojení se
svátkem sv. Voršily, který připadá na 21. října – vždy musíme brát v úvahu místní tradice.
Posvícení je stejně jako pouť spojeno s atrakcemi, jež jsou středobodem zájmu
především dětí a pochopitelně i peněženek jejich rodičů a prarodičů. Ani letošní rok
nebude výjimkou a do Tmaně přijedou posvícenské atrakce.
Srdečně zveme k jejich návštěvě a dobré zábavě na nich!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 11. září 2017
V pondělí 11. září 2017 se konalo v Kulturním domě ve Tmani další – v pořadí již páté letošní
veřejné zasedání zastupitelstva obce. V říjnovém vydání OBZORU bylo otištěno usnesení
z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce, v tomto čísle přinášíme zprávu Rady obce
přednesenou na tomto jednání starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem.
Zpráva z Rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 11. září 2017
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření Rady obce podám zprávu o práci Rady obce za období od posledního řádného
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
• V období od 12. června 2017, kdy se konalo pravidelné zasedání zastupitelstva obce,
proběhlo šest zasedání Rady obce, na kterých většinou nebyla přítomnost radních úplná,
ale na období dovolených je to přesto nezvyklá pravidelnost. Vzhledem k dnešnímu
programu si všimnu pouze toho nejzajímavějšího.
• První, o čem se zmíním, jsou dvě stavby, které byly řešeny. Jednak jde o rekonstrukci
záchodků v Základní škole a Mateřské škole ve Tmani, jednak o přechod pro chodce na
křižovatce ulic Dlážděná a K Sídlišti, tj. zase u školy.
Rada obce především na základě hodnocení oslovila podavatele nejvhodnější nabídky,
firmu Fortel Beroun s.r.o., aby zakázku realizovala. Ta započala s realizací hned první
víkend prázdnin, a 5. září 2017 proběhla úspěšně závěrečná prohlídka, na jejímž základě
vydal Stavební úřad Králův Dvůr souhlas s užíváním stavby. Během realizace jsme sice
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zažili nějaká „zpestření“, ale jinak proběhla realizace vesměs plynule a záchodky jsou
nyní podle všeho v centru pozornosti žáků.
Druhou stavbou je právě probíhající rekonstrukce přechodu u ZŠ. Rozhodnutí o úpravě
této části komunikace padlo v minulosti po konzultacích s pracovníky Dopravního
inspektorátu Odboru dopravy Městského úřadu v Berouně a dopravního inženýra, který
nakonec zpracoval stavební dokumentaci. Cílem je samozřejmě změna chování řidičů –
rodičů žáků základní a mateřské školy, kteří svou neukázněností komplikují ranní
dopravní situaci neúnosnou měrou a ohrožují tak ostatní děti. Přechod měl být
realizován podle původního úmyslu o prázdninách, ale vzhledem ke změně
v kompetencích silničních úřadů Obce a úřadu ORP (obce s rozšířenou pravomocí)
Beroun jsme se dostali do zdržení. Předpokládáme však, že v tomto týdnu bude stavba
dokončena.
Stavební firma zároveň provedla úpravy obrubníků v ulici Pod Vodojemem, aby mohlo
dojít ke kolaudaci komunikace.
Neúspěšní jsme však v jednání se společností ADSUM, která pro nás zpracovávala
vodorovné dopravní značení parkovacích míst v obci. Po řadě urgencí firma získala
souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu. Z nepochopitelných důvodů ale nebyl
realizován další krok – stanovení úpravy provozu (povolení změny dopravního značení a
parkování) Odborem dopravy Městského úřadu v Berouně.
Na zasedání Rady obce byla také projednávána možnost rekonstrukce jednosměrné
ulice Míru s ohledem na dopravní zátěž, které je vystavena, a s cílem financovat
rekonstrukci z dotace SFDI. Tato možnost se pak ale v průběhu dalšího zjišťování
ukázala jako nedostupná. Proto veškeré poruchy a nedostatky na komunikaci budeme
muset v budoucnu řešit patrně na vlastní náklady.
Rada obce také během prázdnin schvalovala individuální žádosti o dotaci v počtu zhruba
45 kusů, dále dvě (tři) žádosti o dotaci, a to ze strany Klubu důchodců žádost o dotaci na
nákup počítače, Náboženské obce CČSLH na akci „Aleš na Tmani“ a nakonec žádost TJ
VČS o dotaci na Tmaňský Bakers´ meeting.
Mimořádně ve čtvrtek dne 10. srpna 2017 potom proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva obce za účasti 11 zastupitelů s cílem schválení žádosti o dotaci
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na výstavbu
kabin „Přístavba sportoviště ve Tmani“.
Začátkem léta se také podařilo získat osvědčení o technické kontrole na zásahové
vozidlo jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tmaň Škoda 706 - CAS 25. Na vozidle by
bylo zapotřebí ještě provést opravu spojky a nejlépe ještě další záležitosti, ale to bychom
případně provedli až podle situace kolem nákupu vozidla CAS Tatra 815 z majetku
Městyse Karlštejn.
Koncem července vyhlásil Městys Karlštejn totiž konečně záměr, na který jsme reagovali
podáním nabídky ve výši 762 000,- Kč. Podle telefonické informace jsme byli úspěšní a
snad ještě v průběhu září bychom mohli vozidlo převzít.
Na jaře tohoto roku Obec Tmaň obdržela nečekanou nabídku na reduktor převodovky
traktoru Belarus. Zařízení umožňuje náležitě zpracovat kompostovanou hmotu pomocí
překopávače. Vzhledem k ceně 25 000,-Kč jsme nabídku využili, dodavatel zařízení
namontoval a momentálně jsme pomocí překopávače překopali částečně zralou hmotu
z letošního i loňského roku. Tento zásah proběhl překvapivě úspěšně a předpokládám,
že letos budeme moci předat první skutečně kvalitní vzorky k rozborům. Překopání ale
také potvrdilo problém nedostatku vláhy ve hmotě, tím pádem i nutnost zajištění zdroje
vody, o kterém jsme na veřejném zasedání zastupitelstva obce již mluvili.
V průběhu prázdnin také Rada obce projednávala úpravy v prostorách kadeřnictví a
podmínky záměru, který by měl být vyhlášen, ale návštěva pracovnice Krajské
hygienické stanice změnila podstatně záměry s úpravami. Dnes je jasné, že bude nutná
větší nebo menší změna dispozice a proto i zhotovení dokumentace. Úspěchem by
proto bylo otevření provozovny do konce roku.
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Dále byly na zasedání schvalovány podmínky plánovací smlouvy s manžely Cholevovými
ohledně výstavby kanalizace a vodovodu k jejich pozemku v ulici Gregoryho. Smlouva,
která by měla zajistit podíl majitelů pozemků na výstavbě infrastruktury, byla zadána ke
zpracování a v nejbližší době ji budeme mít k dispozici.
• Druhou zadanou smlouvou je smlouva s TJ VČS Tmaň na pronájem / užívání / výpůjčku
areálu fotbalového hřiště. Podotýkám, že smlouva vzniká ve variantě, kdy obsahuje
výpovědní lhůtu. Z toho vyplývá skutečnost, že Obec Tmaň si sice podrží pevnější
kontrolu nad areálem, ale současně znemožní tělovýchovné jednotě čerpat dotace na
opravy a rekonstrukci areálu. Tyto záležitosti proto bude muset řešit obec. Po zpracování
smlouvy bude vyvěšen záměr na pronájem areálu a následně Radou obce schváleno
uzavření smlouvy.
• Rada obce také jednala o dotazech a žádosti pana Františka Macourka ohledně opravy
zdi zahrady u č.p. 85. Jedná se především o souběh opravy zchátralého oplocení a
rekonstrukci komunikace v ulici K Sídlišti. Pan František Macourek poté ještě navštívil
veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 10. srpna 2017 a celá věc se tak dostala i
do jeho usnesení. Protože jsem zároveň s Macourkovými jednal o stavbě přechodu u ZŠ,
přislíbil jsem znovu schůzku na místě s projektantem dopravních staveb.
• Ještě před ukončením pozemkových úprav požádal Státní pozemkový úřad Obec o
stanovení priorit z plánu společných zařízení, tj. cest, protierozních opatření apod. Tyto
záležitosti byly projednány v Radě obce, ale v září jsme byli znovu osloveni ze strany
SPÚ, abychom tyto priority schválili zastupitelstvem. Záležitost je proto bodem dnešního
programu.
Tolik zpráva z Rady obce. Případné další dotazy budou zodpovězeny v průběhu dalšího
programu dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. – 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V České republice bylo celkem 14 865 volebních okrsků, v seznamu voličů bylo
zapsáno 8 374 501 voličů, bylo vydáno 5 094 633 obálek – to znamená volební účast 60,84
%. Volby vyhrálo ANO 2011, které získalo 1 500 113 hlasů = 29,64 %, na druhém místě byla
Občanská demokratická strana se ziskem 572 962 hlasů = 11,32 %, třetí Česká pirátská
strana – 546 393 = 10,79 %, na čtvrtém místě SPD Tomio Okamury se ziskem 538 574
hlasů = 10,64 %, za nimi se seřadily: Komunistická strana Čech a Moravy – 7,76 %, Česká
strana sociálně demokratická – 7,27 %, KDU–ČSL – 5,80 %, Starostové a nezávislí – 5,18 %
a TOP 09 – 5,31 % - těchto devět stran se tak dostalo do Poslanecké sněmovny. A jak jsme
volili ve Tmani a jak byly úspěšné nové parlamentní strany v nejbližších okolních obcích?
Tyto údaje nám nabízí naše tabulka a její vyhodnocení závisí na každém čtenáři podle jeho
politického vkusu.
Ve Tmani byl 1 volební okrsek – jako tradičně jsme volili v Kulturním domě ve Tmani. na
seznamu voličů bylo zapsáno 891 jmen, okrsková volební komise vydala 502 obálek – což
znamená volební účast 56,34 %, odevzdáno bylo 502 obálek a v nich 499 platných hlasů.
ANO 2011
ODS
Piráti
SPD
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
Starostové
TOP 09
Počet voličů
Účast v %

Tmaň
170
55
45
48
44
36
6
28
18
891
56,34

Suchomasty
59
23
28
35
45
12
8
5
9
360
66,11

Málkov
15
5
13
12
6
4
2
1
12
100
76
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Koněprusy
27
27
8
18
11
5
2
12
12
181
70,72

Bykoš
37
13
12
12
13
16
1
6
5
183
66,12

Klub důchodců Tmaň připravuje na červen 2018 pobyt na Pálavě
Klub důchodců Tmaň připravuje ve dnech 24. – 29. června 2018 šestidenní poznávací
pobyt na Pálavě. V rámci programu je připraveno putování po vinných sklípcích a výlety do
Lednicko – Valtického areálu, na zámek Lednice, návštěva Minaretu, Novomlýnské vodní
nádrže, Mikulovského zámku, Svatého kopečku a Znojma. Jeden večer bude posezení
s hudbou s neomezenou konzumací vína. Ubytování účastníků zájezdu bude ve
dvoulůžkových pokojích, polopenze, cena včetně dopravy je 5.600,- Kč za osobu, pro členy
Klubu důchodců Tmaň 4.600,- Kč. Přihlášky do poloviny prosince 2017, zálohu ve výši
3.000,- Kč je třeba složit do konce ledna 2018. Přihlášky a informace u paní Hrubé –
telefon 607 708 412 – e-mail klubtman@gmail.cz .
Pro lepší a snazší rozhodování, zda se přihlásit na tento hodnotný poznávací zájezd,
nabízíme základní informace o místech, která budou navštívena:
• Chráněná krajinná oblast Pálava1. V severozápadním výběžku Panonské nížiny, v
nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, se nachází Pavlovské vrchy. Zdejší
zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X.
římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy. Pálava byla v roce
1976 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a o deset let později biosférickou rezervací
UNESCO. Nejvýznamnějšími výchozími body pro turistiku je Mikulov a Pavlov. Oblast s
mnoha jedinečnými druhy rostlin má také vynikající polohu pro pěstování vinné révy.
Úrodný kraj kolem Pálavských vrchu však skrývá mnohem víc, než uvidíte ze sedla kola
při cestách rozlehlými vinohrady. O tom, že zdejší „zemi spálenou sluncem" milovali už
pralidi, svědčí pozůstatky ohnišť, skladiště mamutích kostí a především světoznámá
Věstonická Venuše. Do roku 2003 existovala biosférická rezervace Pálava, která byla
územně totožná s CHKO Pálava. Od roku 2003 se Pálava stala významnou součástí
nově vzniklé biosférické rezervace Dolní Morava. Část území CHKO Pálava je také
součástí Mokřadů Dolního Podyjí, vyhlášených v roce 1993 a chráněných Ramsarskou
konvencí.
• Lednicko-valtický areál2 je území sevřené mezi řekou Dyjí, Pálavou a hranicí s
Rakouskem. Jeho dvěma centry jsou Valtice a Lednice známé svými zámky a parky. V
prostoru mezi Lednicí a Valticemi můžete navštívit přírodní park, který patří k největším
příkladům komponované krajiny na celém světě. Není tedy divu, že byl komplex
Lednicko-valtického areálu v roce 1996 zařazen na seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO. Od roku 2003 je areál součástí biosférické rezervace
UNESCO Dolní Morava.
• Obec Lednice najdete v širokém údolí řeky Dyje při hranici s Rakouskem v srdci
Lednicko-valtického areálu. Ten patří od roku 1996 na seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO. Proto asi nikoho nepřekvapí, že nevelká Lednice patří
k nejznámějším turistickým cílům na Slovácku i v celé České republice. Hlavním
magnetem Lednice je Lednický zámek s parkem. Zámek Lednice3 se nachází v obci
Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském
kraji. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice.
Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní
podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím
anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z
16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Významnou úpravou prošel
zámek koncem 17. století, kdy byl barokně upraven podle plánů významného italského
architekta Domenica Martinelliho a Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Zámecká budova
je velmi bohatě novogoticky zdobená. Procházka parkem, který ozvláštňují romantické
stavby, jako jsou minaret, akvadukt nebo vodárna v orientálním stylu, patří k nádherným
zážitkům, podobně jako projížďka po Zámecké Dyji. Vaši pozornost si ale jistě zaslouží
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i čerstvě zrenovovaný zámecký skleník. Lednice se může pochlubit překrásnou okolní
přírodou.
Lednický minaret4 je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu
zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu. Jedná se o nejstarší
dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice.
Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země.
Vodní dílo Nové Mlýny5 je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými
vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle
stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v sedmdesátých až
osmdesátých letech dvacátého století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily
intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického
hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.
Zámek Mikulov6. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249
udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za
jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při
ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči Spolku pro obnovu
mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. K nejzajímavějším součástem
zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea
v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic.
Svatý kopeček7 patří k jedné z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. Pro
bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území
vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv.
Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta. Svatý kopeček (363 m n.
m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného
hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství
zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou
rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Původní rostlinné druhy se udržely ve
stepním společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově
pestrá skalní step (kosatec nízký, kavyl Ivanův, ožanka horská). Unikátní je zde výskyt
několika druhů parazitických záraz. Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním
hlohem, severní svahy byly v minulosti zalesněny. Na stepích se hojně vyskytuje
teplomilný hmyz Svatý kopeček představuje také velmi bohatou lokalitu pro živočichy
vázané na stepní a lesostepní biotopy. Z ptáků zde můžete spatřit např. ťuhýka
obecného nebo drozda zpěvného, z plazů pak ještěrku obecnou či ještěrku zelnou a
další. V opuštěném lomu sídlí také jeden pár výra velkého.
Pálava8 je tradiční a oblíbená odrůda moravských vín. Pálava je kříženec odrůdy
bílého vína Tramín červený a Müller Thurgau. Hrozny pálavy jsou kónické, mírně křídlaté,
šedočervené bobule mají poněkud oválný tvar a tuhou slupku. V chuti dominuje vliv
Tramínu se svou kořenitostí. Pálava plodí pravidelně a sklizně jsou vyšší než u
mateřského Tramínu. Hrozny této odrůdy dosahují velmi dobrou cukernatost a je možné
získávat přívlastková vína vyšších stupňů. Charakter Pálavy je podobný vínům Tramínu,
ale kořenitý charakter bývá menší. Aromatický projev je doplněn o dotek vanilky.
Tradičně je vyšší množství kyselin než u Tramínu, proto vína z Pálavy působí
harmoničtěji a příjemněji na konzumaci. Všeobecná charakteristika odrůdy Pálava:
Zlatožlutá barva, tramínová vůně po růžích je doplněna tóny vanilky. Bílé víno pálava je
všeobecně korpóznější, s nižším obsahem kyselin a dlouhou dochutí.
Znojmo9 je město s královskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dyjí a zároveň
centrem Znojemské vinařské podoblasti. Historické jádro s četnými kostely, obklopené
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fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl; je plné křivolakých uliček,
romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. Slavnou minulost Znojma připomíná
rozsáhlé bludiště chodeb a sklepů, které se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v
historickém centru. Znojemské podzemí, nejrozsáhlejší v Česku, vznikalo bez jakéhokoliv
řádu od 13. do 17. století, přibližně 30 km dlouhé chodby vedou často ve čtyřech
úrovních nad sebou. S osudy nejstarších Přemyslovců, první a jediné původem české
knížecí a královské dynastie, se podrobně seznámíte v areálu bývalého přemyslovského
hradu. Právě tady stojí nejstarší památka Znojma, románská rotunda Panny Marie a sv.
Kateřiny, která vznikla nejspíš kolem poloviny 11. století. Její interiéry zdobí několik pásů
románských fresek, kde je vedle biblických motivů velká část věnována genealogii rodu
Přemyslovců. Ústřední scénu představuje povolání legendárního Přemysla Oráče na
trůn.

Památka zesnulých
První listopadové dny proměňují naše hřbitovy v kvetoucí zahrady zaplavené nádherou květů
a září světel. Kdo by nepociťoval potřebu svým milovaným blízkým, kteří již prošli branou
smrti, třeba jen náznakem projevit trochu dobroty, vděčnosti či poprosit o odpuštění?
Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomínají, že náš pozemský život je
opravdu konečný. A vzpomínky na ty, kteří už z tohoto života odešli, nás mohou s touto
konečností smiřovat. Tento svátek by neměl být o penězích a okázalosti, měl by být o
vzpomínce, zastavení, zamyšlení a úctě. Vždyť naši blízcí odešli, nejsou už s námi, ale
přesto zůstávají v našich myslích a srdcích. Pokud je tedy pravdou, že člověk opravdu umírá,
až když zemře poslední člověk, který na něj vzpomíná, nezbývá než věřit, že posmrtný život
opravdu existuje. Skloňme tedy hlavu, zapalme svíčku a uctěme památku našich milých
květinou. Je to mystický čas rozjímání, zániku a vzkříšení, o pocitu marnosti a naděje.
V letošním roce připadá Památka zesnulých na čtvrtek 2. listopadu 2017. I ve Tmani je
tradicí, že v tomto termínu navštěvujeme náš hřbitov, kde položením květin nebo věnců a
zapálením svíček budeme vzpomínat na naše předky – nejbližší z rodiny, přátele a známé,
kteří již zakončili svoji pozemskou pouť. Setkáváme se tam s našimi přáteli a známými a
naše pozornost bývá poněkud více, než je to obvyklé, zaměřena více na věci naší duše, než
věci čistě praktické. Vzhledem k termínu letošních Dušiček připadajícím na polovinu týdne,
lze předpokládat, že návštěvy tmaňského hřbitova se rozloží na dva víkendové termíny:
sobotu 28. a neděli 29. října 2017 a sobotu 4. a neděli 5. listopadu následující po čtvrtku 2.
listopadu 2017.
Rada obce a komise ochrany veřejného pořádku a životního prostředí upozorňují
všechny návštěvníky hřbitova ve Tmani, kteří přijedou do těchto míst osobním autem
– ať už se bude jednat o naše občany, či o ty, kteří přijedou z větší dálky – na
dodržování dopravních předpisů při parkování v prostorách kolem hřbitova s ohledem
na omezené možnosti pro tyto účely v těchto místech a špatnou viditelnost
přijíždějících vozidel ze směru od Berouna. Zejména druhý zmiňovaný fakt platí v plné
míře i pro pěší, kteří by měli dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu v bezprostředním
okolí areálu tmaňského hřbitova. Žádáme všechny návštěvníky tmaňského hřbitova o
letošních Dušičkách o pochopení a vycházení si vzájemně vstříc mezi všemi účastníky
silničního provozu.
Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce

Jan Plátěnka
předseda komise OVP a ŽP

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň
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Základní škola Tmaň
V pátek dne 16. září 2017 naši školu již potřetí navštívilo studio Karavana, se svým
projektem „Všichni jsme tu doma“. Na které se vždy moc těšíme. Po dvou úspěšných
interaktivních představeních Asie a Afrika se letos děti v rámci multikulturní výchovy,
která je součástí školního vzdělávacího plánu, vypravily na cestu po Evropě. Herci dětem
představili život, přírodu i kulturu některých evropských zemí a národů. Hravou a
zábavnou formou jim přiblížili řeč, styl oblékání, stravování a mnoho zajímavostí ze
současnosti i historie. Také jim představili různé druhy písma, které si děti mohly vyluštit.
Celé představení provázela výstava fotografií z cest jednoho z herců a motto, které jsme
si zazpívali i v písničce: Ať jsi ten a nebo ten, Zeměkoule patří všem! Děti si představení,
do kterého se s radostí a elánem zapojily, užily a zároveň si odnesly řadu užitečných
informací. Již teď se těší na cestu po Evropě II, kterou podnikneme na jaře 2018.
Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do Lipek, kde jsme se seznamovali s
našimi prvňáčky. I když nám ráno stoupala pára od pusy, nakonec nám počasí opět přálo
a zpříjemnilo nám pěkné dopoledne, na které jsme se moc těšili. Nejen, že jsme si
pochutnali na buřtících, které jsme si vlastnoručně opekli, ale také jsme pozorovali
přírodu. Moc se nám líbily barevné stromy, chlupaté housenky i krásné bedly, které rostly
nedaleko. Každému bylo jedno, ze které je třídy, společně jsme stavěli různé důmyslné
stavby v lesíku a hráli bezva hry. Určitě budeme dlouho vzpomínat na toto krásné
zářijové dopoledne.
Dne 20. září 2017 obdržela naše škola velmi pěkný dopis od paní Jany Šmardové
Koulové, který rádi zveřejňujeme:

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky!
Dovolte, abych napsala pár řádek ke včerejšímu dni. Moc mě potěšilo, že tmaňské děti
nejsou lhostejné, jsou všímavé a příroda je jim velice blízká. K tomu všemu se je
snažíme společně vést a výsledky tohoto vedení se občas projeví v takovéto krásné
formě. Hasiči měli v plánu vyprat hadice, což také začali, ale jedna ze Světlušek, které si
hrály na hřišti, si všimla ježka, který uvízl v drátěném plotě. Děti samozřejmě chtěly ihned
ježkovi pomoci. Byl to však trošku hlavolam, ježek nemohl dopředu ani zpět a v plotě už
možná vězel den či dva, protože byl velmi vysílený. Nakonec se dobrovolnému hasiči
Jirkovi podařilo ježka z plotu doslova vystřihnout. Všem se ulevilo, ježkovi asi nejvíc!
Ještě, že máme všímavé děti a hasiče - záchranáře. Žáci ZŠ a MŠ Tmaň si zaslouží
velkou pochvalu, stejně jako mladí hasiči. Děti se s tímto zážitkem určitě rády pochlubí.
Některé prý viděly živého ježka poprvé.

•

My dětem i hasičům děkujeme za všímavost a příkladné jednání a paní Janě za hezká
slova i fotodokumentaci.
V pátek dne 22. Září 2017 jsme si my, páťáci, užili bezva netradiční vyučování mimo
školní lavice. Hned ráno jsme se vypravili za poznáním do Berouna, kde nás čekala
spousta zajímavostí. Nejprve jsme navštívili Státní okresní archiv v Berouně, kde nás
přivítal pan ředitel Jiří Topinka a paní Jana Šmídová. Hned v úvodu jsme se na výstavě
věnované fotbalovému klubu Union Beroun seznámili s jejich historií. Dozvěděli jsme se
tak mnoho zajímavých věcí a prohlédli jsme si staré kroniky, fotografie nebo poháry.
Potom nás paní Šmídová provedla celou budovou berounského archivu a vyprávěla nám,
jak tato budova vznikla i k čemu slouží nyní. Prohlédli jsme si depozitáře plné zajímavých
spisů, knih, fotografií a jiných archiválií. Dokonce jsme ve starých policejních přihláškách
našli informace o prababičce jedné naší spolužačky. Bylo to, jako procházet se naší
historií. Nakonec si pro nás pan ředitel Topinka připravil ty nejzajímavější listiny a knihy,
které se za zdmi archivu skrývají. Se zájmem a napětím jsme si prohlíželi staré
pergameny popsané krásným písmem, které nás přenesli do bob dávno minulých,
například do doby Karla IV., kdy jím byla povolena stavba špitálu v Berouně. Všechny
předměty i vypravování pracovníků archivu nás opravdu zaujaly. Moc jim děkujeme, že
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nás mile přijali a trpělivě se nám věnovali. Z archivu jsme se vypravili do Městské galerie
Beroun, která se nachází v krásné, památkově chráněné Duslově vile, o níž nám
pověděla spoustu zajímavostí velmi milá paní průvodkyně. Zde nám učarovaly krásné
obrazy Jiřího Kreissla pod společným názvem Cestami snů. Potom vedly naše kroky do
výstavní síně Holandského domu, kde jsme si prohlédli zajímavou výstavou černobílých
fotografií Aleny Šustrové. A po té do atria MÚ Beroun, kde jsou vystaveny moc hezké
obrázky zvířat v Dětské galerii v „Podloubí". Domů jsme se vraceli opravdu spokojení z
krásně prožitého dne a moc se těšíme, že si podobné netradiční vyučování zase
zopakujeme.
V pátek 29. září naše škola vyrazila na poznávací výlet směr Lounín - Slavíky Koukolova hora. Počasí nám přálo, babí léto se přihlásilo a děti nadšeně plnily rozmanité
úkoly, zajímaly se o přírodu, seznámily se s poznávací turistickou stezkou Koukolova
hora – Kotýz. V závěru krásné procházky nás pod Koukolovou horou čekalo hledání
pokladu. Všechny třídy svůj poklad nalezly a čtvrťáci s páťáky ještě statečně vyrazili na
vrchol Koukolovky. Tato výprava byla rozloučením s létem a krásným zpestřením
vyučování.
Škola v přírodě je akce, na kterou se všichni moc těšíme, proto ji plánujeme už nyní!
Letos zavítáme na místa známá a ověřená, kde se našim starším spolužákům moc líbilo,
i na místo úplně nové. Vypravíme se na Orlík a na Šumavu. Už se moc těšíme. Budeme
rozděleni do dvou skupin:
o 1. skupina: III. třída - 7. 5. – 11. 5. 2018, Parkhotel Orlík.
o 2. skupina: I., II., IV. a V. třída - 18. 6. – 22. 6. 2018, Hotel Stella Špičák.
Výši poplatku a termín jeho uhrazení sdělí třídní učitelé.
Mateřská škola Tmaň
V pátek 29. září jsme si užili teplého, slunečného, podzimního dne. Po svačině jsme se
vypravili do nedalekých Lipek. S sebou jsme si vzali kelímky s lupami k pozorování
hmyzu. Cestou jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu. V Lipkách jsme pozorovali
hmyz. Poté jsme se proběhli a zahráli si pohybové hry.
V měsíci říjnu jsme si ve všech třídách povídali o zahradě. V I. třídě děti ochutnávaly
různé druhy ovoce. Ve II. a III. třídě si děti připravily ovocný salát. Na kterém si společně
pochutnaly.
Děti z III. třídy se vypravily na vycházku do místního zahradnictví. Prohlédly si tam různé
druhy ptactva ve voliéře, rostliny, keře a ovocné stromy.
Již potřetí se vydali Motýlci do berounské Laguny na plavecký kurz. Děti jsou rozděleny
do malých skupin podle svých dosavadních plaveckých dovedností. Dnes jsme hráli na
babu ve vodě, skákali jsme do vody, hráli "spadla lžička", plavali s žížalkami, dělali vlak,
učili se plavat správně prsa a mnoho dalšího.
V úterý 10. října nás navštívilo divadlo A šmytec s "Pohádkami z lesního paloučku".
Společně jsme si zazpívali, zatancovali, pohráli si s lesními zvířátky, a přitom ještě plnili
úkoly a hádali hádanky. Dětem se představení líbilo.
Koncem měsíce října nás čeká dopolední dlabání dýní s dětmi a karneval v duchu
Halloweenu.

Z

h i s t o r i e

T m a n ě

Matriky vyprávějí … (4)
V tomto pokračování povídání o matrikách ve vztahu k naší obci svoji pozornost opět
zaměříme na ty, bez jejichž pomoci se nemohlo dítě narodit – na porodní báby. V říjnu jsme
se věnovali jejich práci v samotné Tmani a představili jsme si statistiku narozených dětí
v letech 1862 – 1894. Za toto období se ve Tmani narodilo celkem 676 dětí, průměrně to
představovalo 20 dětí ročně. Je to hodně nebo málo? Určité srovnání nám nabízí srovnání
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počtu narozených dětí s počtem obyvatel ve Tmani v tomto období. Do dnešní doby se
dochovaly údaje ze sčítání lidu k 31. prosinci 1869 – tedy v první třetině sledovaného období.
Kniha s těmito údaji se jmenuje Seznam míst v království Českém a vydalo ji c. kr.
místodržitelství České užívajíc při tom výsledky sčítání lidu ode dne 31. prosince 1869,
sestavených od c. kr. statistické ústřední komise. Vyšla v Praze nákladem c. kr.
místodržitelství v roce 1872.
V první části najdeme přehled toho, jak je království České co do správy rozděleno, pak
přehled politických, soudních a finančních úřadů, pro totéž na nejvyšším místě stvrzených,
jakož i seznam c.kr. poštovních ústavů a stanic státního telegrafu v Čechách se nalézajících.
Okresní hejtmanství Hořovice se dělilo na soudní a berní okresy Beroun, Hořovice a Zbiroh.
Tmaň, Lounín, Podskalí a Slavíky byly součástí soudního a berního okresu Beroun, kde se
nacházelo celkem 33 obcí místních a 45 obcí katastrálních a žilo k uvedenému datu celkem
21 625 obyvatel.
Obec Tmaň je zde vedena spolu se samotou Slavík (tehdy se ještě nepsalo Slavíky). Lounín
je veden jako osada obce Málkov.
Obec:

Tmaň:
Slavík (samota):
Celkem:

Tmaň
Počet
domů
78
5
83

mužského
pohlaví
252
11
263

Obec:
Osada:
Obyvatelstvo
Lounín:

Obyvatelstvo
ženského
dohromady
pohlaví
240
492
16
27
256
519

Málkov
Lounín
Počet
domů
30

mužského
pohlaví
103

ženského
pohlaví
109

dohromady
212

V roce 1878 vyšel v Praze nákladem c. kr. místodržitelství stejný titul Seznam míst
v království Českém a na jeho titulní stránce se uvádí, že se tak děje k rozkazu vysokého c.
kr. místodržitelství Českého na základě úředních udání sestaven na základě sčítání v roce
1869. Obsahuje prakticky identické údaje, i když jsou v případě Tmaně poněkud jinak
rozčleněné – mezi samoty je zařazeno Podskalí.
Okresní hejtmanství:
Soudní okres:
Místní obce:
Katastrální obce:
Přidělená místa a samoty:
Podskalí:
Slavík:
Tmaň:
Náleží k faře:

Hořovice
Beroun
Tmaň
Tmaň
Obyvatelstvo:
Počet domů:
26
4
35
5
458
74
Tmaň

Okresní hejtmanství:
Soudní okres:
Místní obce:
Katastrální obce:
Obyvatelstvo:
Počet domů:
Náleží k faře:

Hořovice
Beroun
Málkov
Lounín
212
30
Tmaň
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Pro porovnání uveďme údaje o sousedních Suchomastech s Borkem – v Suchomastech v té
době bylo 81 domů a 573 obyvatel, na Borku bylo 15 domů a 67 obyvatel.
Lounín
Vraťme se k práci porodní báby – naši pozornost zaměříme nejprve na Lounín a poté na
Slavíky.
Na Louníně se v letech 1862 – 1895 narodilo celkem 236 dětí – podle pohlaví to bylo přesně
na polovinu – 118 chlapečků i holčiček.
Rok 1862
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

3
1

--2

3
3

6

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

3
2

1
1

4
3

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

2
2

1
3

3
5

8

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

3

5

8

8

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

1
1

2
5

3
6

9

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Antonie Kurzová z Tmaně

1
1

2
---

3
1

4

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

1

1

2

2

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Marie Spoustová z Popovic
Anna Havlová ze Zdic

4
-----

2
1
1

6
1
1

8

Rok 1863

Rok 1864

Rok 1865

Rok 1866

Rok 1867

Rok 1868

Rok 1869

11

Bába

Pohlaví
mužské

Josefa Kolářová z Tmaně
Marie Spoustová z Popovic

1
1

Bába

Rok 1870
Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

3
---

4
1

5

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

2

5

7

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

2

4

6

6

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

4

3

7

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

3

2

5

5

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

6

3

9

9

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

2

4

6

6

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

4

3

7

7

Bába

Pohlaví
mužské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně
Josefa Vernerová z Tmaně

2
---

3
1

5
1

6

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Kolářová z Tmaně

3

3

6

6

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

4

3

7

7

Rok 1871

Rok 1872

Rok 1873

Rok 1874

Rok 1875

Rok 1876

Rok 1877

Rok 1878
Pohlaví ženské

Rok 1879

Rok 1880

12

Bába

Pohlaví
mužské

Josefa Vernerová z Tmaně
Anna Kuchařová z Berouna

2
---

Bába

Rok 1881
Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

3
1

5
1

6

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

4

3

7

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Anna Kuchařová z Berouna

1
1
1

2
1
1

3
2
2
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Rok 1882

Rok 1883

Anna Jungmannová z Lounína

Rok 1884
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

3
---

3
2

6
2

8

Anna Jungmannová z Lounína

Rok 1885
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

4
1
1

1
1
1

5
2
2

9

Anna Jungmannová z Lounína

Josefa Krbcová z Popovic

Rok 1886
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Krbcová z Popovic

3
---

1
1

4
1

5

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

2

2

4

4

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Krbcová z Popovic

2
---

9
1

11
1

12

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

5

3

8

8

Rok 1887

Rok 1888

Rok 1889

13

Rok 1890
Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Krbcová z Popovic
Emilie Štuksová ze Zdic

2
1
1

2
--1

4
1
2

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně

5
1

1
1

6
2

8

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně

2
---

3
2

5
2

7

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně

7
4

3
1

10
5

15

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně
Josefa Foltýnová z Tmaně

3
1

1
3

4
4

8

Bába

Pohlaví
mužské

Pohlaví ženské

celkem

Narození za
rok na Louníně

Josefa Vernerová z Tmaně

2

---

2

2

Rok 1891

Rok 1892

Rok 1893

Rok 1894

Rok 1895

Z celkového počtu 236 porodů v osmdesáti procentech (přesně to bylo 79,23%) – 187
porodů – asistovaly dvě tmaňské porodní báby – Josefa Kolářová (95 porodů) a Josefa
Vernerová (92 porodů). O zbývajících 49 porodů se podělily porodní báby – Antonie Kurzová
(18 porodů) a Josefa Foltýnová (13) z Tmaně, Marie Spoustová (1) a Josefa Krbcová (5)
z Popovic, Anna Havlová (1) a Emilie Štuksová (3) ze Zdic, Anna Kuchařová (2) z Berouna,
Anna Jungmannová (6) z Lounína.
Z přehledu vyplývá, že v letech 1883 – 1885 žila na Louníně porodní bába Anna
Jungmannová, potom však po ní v matričních zápisech veškeré stopy mizí.
Slavíky.
V letech 1862 – 1895 se ve Slavíkách narodilo celkem 45 dětí – 30 chlapců a 15 dívek.
Vzhledem k velikosti osady se zde však děti nerodily každý rok – proto i první sloupek
tabulky neobsahuje souvislou řadu po sobě jdoucích letopočtů.
Údaje ze Slavík, kde se jedná o osadu, v níž je vedeno v roce 1869 pět domů s 35 obyvateli
a ve sledovaném období zde působilo pouze pět porodních bab, lze zpracovat do poněkud
jednodušší tabulky, která však má stejnou kvalitu a vypovídací schopnost. Stejně jako
v případě Tmaně nebo Lounína, i zde platí, že hlavní břemeno této zodpovědné práce nesly
na svých bedrech dvě porodní báby – Josefa Kolářová (11 porodů) a Josefa Vernerová (24)
ze Tmaně – to představuje plné tři čtvrtiny. O zbývajících jedenáct porodů se podělily
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porodní báby: Antonie Kurzová a Josefa Foltýnová ze Tmaně, které v pěti případech doplnila
Marie Smíšková z Koněprus.
Rok

1864
1865
1866
1868
1870
1872
1874
1875
1876
1878
1879
1880
1882
1883
1884
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Josefa Kolářová
z Tmaně
pohlaví
mužské ženské

1
--1

--1
---

1
2
2
1
1
---

----------1

9

∑

2
11

Antonie Kurzová
z Tmaně
pohlaví
mužské ženské

--1

Josefa Vernerová
z Tmaně
pohlaví
mužské ženské

Marie Smíšková
z Koněprus
pohlaví
mužské ženské

Josefa Foltýnová
z Tmaně
pohlaví
mužské ženské

1
---

1

1

1
--1
1
2
1
2
3

--1
--1
--1
--1

3
1
--1
---

----2
--1

--16

2

1
8
24
45

---

1

2

---

1
---

--1

3

2
5

---

1

1

1

1

2
3

V úvodu dnešní části vyprávění o porodních bábách padla otázka – jak bychom dneska řekli
– k jejich pracovnímu vytížení. Porodní báby dohlížely na průběh těhotenství, a když přišel
čas porodu, musely organizačně zajistit ve světnici, v níž probíhal porod – odpovídající
podmínky – jak se píše v jedné hodně staré příručce „nejprve nechť odstraní zbytečné osoby
a zvířata ze světnice“. Jejím hlavním úkolem bylo pomáhat rodičce, a když již bylo dítě na
světě – opatřit matku a novorozeně. Nebyly vzácné případy, kdy porodní bába léčila ostatní
děti v rodině nebo pomohla rodičce v domácnosti. Podíváme-li se na jejich pracovní dobu
z pohledu těchto několika předcházejících vět – vyplývá z nich, že porodní báby musely být
připraveny v kteroukoliv denní dobu – ve dne i v noci – vykonávat své povolání. Staly se tak
jedinými průvodkyněmi ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Byly to zkušené
ženy uznávané svým okolím, jež dovedly poradit díky svým znalostem lidového léčitelství i
při jiných zdravotních problémech dalších členů rodiny. Co řekly, bylo svaté a nikdo si
nedovolil protestovat. Jak teď z tohoto pohledu vidíte jejich pracovní vytížení, milí čtenáři?
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.
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O Koněpruských jeskyních
Díváme-li se ve Tmani východním směrem, máme před sebou panorama s kostelem sv. Jiří
v popředí, trochu dále za pomalu zarůstající protihlukovou stěnou ustupující do pozadí
výrobní areál akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a pozadí tvořené roztěženými
etážemi Velkolomu Čertovy schody vpravo, vlevo se tyčí plošina Kotýzu a mezi nimi se
nachází Zlatý kůň – kopec, v jehož nitru se ukrývají Koněpruské jeskyně. Jsou sice na
katastru obce Koněprusy, ale jsou nepřehlédnutelnou součástí regionu tvořeného spolu
sousedícími katastry obcí Tmaň, Koněprusy a Suchomasty a každá z nich si k nim vytvořila
svoje zvláštní pouto postupně formované místními lidmi, kteří ve dvacátém století v místních
lomech a lomečcích nacházel práci a v padesátých letech se po jejich (znovu)objevení
všichni sešli v nově vznikajícím závodě Velkolom Čertovy schody. O Koněpruských
jeskyních toho bylo napsáno tolik, že si mnohdy neuvědomujeme, jaký poklad představují.
Jako vzpomínku na tato léta nabízíme našim čtenářům článek otištěný před osmapadesáti
lety ve vydání Rudého práva ze dne 16. května 1959 – z období, kdy Koněpruské jeskyně
ještě nebyly zpřístupněny veřejnosti, jenž ve svém textu má celou řadu údajů, jejichž
formulace je poplatná své době a v těch dříve narozených, kteří v té době žili – může
navozovat celou řadu možná i trochu nostalgických vzpomínek na svá mladší léta. Pro
úplnost dodejme, že článek v novinách doplňovala fotografie nabízející pohled na krápníkový
útvar zvaný Varhany v Jeskyni U varhan.
Putování po Českém krasu10
Bohatství Zlatého koně
Jedna starodávná pověst vypráví: Pasák ovcí na Zlatém koni spatřil kouř vycházející
z žerné díry a zemi. Nebojácný chlapec vlezl do otvoru a dostal se do neznámých jeskyní.
Tam seděl loupežník na hromadě peněz … Loupežník ovčáka obdaroval hrstí mincí a vyvedl
jej na světlo. Ovčáček se však ulakotil – chtěl víc. Svolal vesničany a táhl s nimi ke Zlatému
koni. Vstup k pokladům však zmizel …
Pověst žila stovky let mezi lidem Berounska a byla i písemně zaznamenána. Dnes už
víme, že měla pravdivý základ. Část bájného pokladu byla objevena a zanedlouho bude
obdivována návštěvníky jeskyní na Zlatém koni, jejichž otevření se připravuje.
Český kras
Statisíce návštěvníků rok co rok obdivují krásy Macochy a Demänovských jeskyní.
Ale i v samém sousedství hlavního města Prahy máme malebné zákoutí, kterému právem
říkáme Český kras. Je to území složené převážně z prvohorních vápenců a mramorů.
Začíná přímo v Praze – Podolskou skálou, Barrandienem – a táhne se asi 35 km proti
proudu Berounky. Až sem v pradávných dobách dosahovala moře, obývaná množstvím
různých živočichů, jejichž zkamenělé pozůstatky tu dnes nacházíme doslova na každém
kroku. Ve vápenité půdě se uchovaly kosti zvířat i člověka, kamenné a kostěné nástroje,
staré tisíce let.
Mnohé z těchto vzácných památek byly v minulosti zničeny – pohltily je vápencové
lomy, které tenkrát patřily kapitalistickým majitelům …
O kolik víc citu a úcty ke starým památkám a přírodním krásám má lidově
demokratické zřízení! Důkazem je historie Koněpruských jeskyní na Zlatém koni:
• V roce 1958 při práci v Houbově lomu narazili dělníci na vchod do neznámé jeskyně. Pod
vedením mistra Mareše vnikli dovnitř. Objevili prostornou, asi 180 m dlouhou chodbu,
směřující do nitra kopce.
• Dalšího výzkumu se ujali jeskyňáři krasové sekce Národního muzea, kteří postupně
odhalili pět velkých dómů a asi 1500 metrů chodeb.
• Jakmile se ukázala krása nových jeskyní – uvolnily Králodvorské cementárny území o
rozloze 18 ha jako přírodní rezervaci. I těžba v sousedním Císařském lomu byla
upravena tak, aby nenarušila krápníkové útvary Koněpruských jeskyní.
10

Putování po Českém krasu, Josef Rod, Rudé právo, 16. května 1959
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•

Okresní národní výbor Beroun vzal nově objevené jeskyně do své ochrany. Nákladem
jeden a čtvrt milionu korun bude upraveno nejvyšší a prostřední patro jeskyní tak, aby
mohlo být otevřeno pro veřejnost.

Dva světy
Vydali jsme se na prohlídku pozemních krás Koněpruských jeskyní. Vláček nás
vysadil rovnou doprostřed kouře a dýmu králodvorských cementáren a železáren. Ale za půl
hodinky jsme v jiném světě – proti toku Suchomastského potoka jsme se dostali do krajiny,
značně podobné okolí Hřenska. Přímo nad silnicí se zvedají přes 60 metrů vysoké
vápencové útesy starého hradiště Kotýzu. Jeden výběžek připomíná obrovskou sloní hlavu,
jiný trčí k obloze jako vztyčený prst …
„Tady sídlili Keltové a pak staří Slované,“ – vypráví J. Kopš, jeden z ochránců krás
tohoto koutu – „obyvatelé využili nepřístupnosti Kotýzu zdola a vybudovali zde hradiště, po
kterém dosud zůstaly zbytky dvou pásů valů.“
Ale i tady se opět vracíme do moderní doby. Celý vrch Kotýz je obklopen velikým ruchem
práce. Od Králova Dvora rovnají bagry cestu pro příští železnici. Na protilehlém návrší
vyroste sídliště, továrna na úpravu vápence. A údolí na druhé straně Kotýzu se v krátké době
změní v největší vápencový lom – Čertovy schody. Ale Kotýz zůstane! Příroda člověku vydá
bohatství nejkvalitnějšího vápence – a lidé se zaručují, že neporuší přírodní krásy Kotýzu a
okolí …
Lesní pěšina nás vede dál, do jižního cípu Císařského lomu, který rozpůlil návrší
Zlatého koně. Stojí za to vystoupit až na vrchol kopce, odkud je krásný pohled do kraje: na
severu, hluboko dole, leží vesnice Koněprusy, na jihu vykukují Suchomasty, dohlédneme na
návrší Kobyla …
Koněpruské jeskyně jsou dosud pracovištěm podniku Stavby silnic a železnic. Dělníci
v nich prorážejí širší průchody, upravují cesty, upevňují zábradlí. Vstupujeme do podzemí
Zářijovou jeskyní. Stěny i strop chodby jsou vyšperkovány barevnými vrstvami vápence.
Cesta vede k jeskyňce U varhan. Jméno není vymyšlené – od stropu tu skutečně visí duté,
krápníkové píšťalky varhan, které hrají …
Koněpruské jeskyně však vynikají zvláštností, kterou nikde jinde nemají. Je to
loupežnická jeskyně aneb Mincovna. Leží v nejhornějším patře jeskyní, ale objevena byla
zespodu. Jednoho dne byla na dně hluboké podzemní propasti nalezena stopa bosé lidské
nohy. Ve Staré chodbě pod 18 metrovým komínem se povalovaly měděné odstřižky a
nádoby …. Jeskyňáři vystoupili komínem vzhůru a – objevili ohniště, zbytky jídla, číše,
starodávný hornický kahanec, zbytky loučí a na konci chodby za propastí komína i mincovní
špalek a drobné mince. Ukázalo se, že v této části jeskyní se začátkem 15. století usídlili
padělatelé peněz. Z měděného postříbřeného plechu vyráběli falešné „husitské haléře“.
Pasáček ze staré pověsti neměl mámení smyslů, ale pravděpodobně překvapil penězokazce
právě při práci. A „loupežník“ po jeho odchodu vchod znovu dovedně zamaskoval …
Práce na zpřístupnění Koněpruských jeskyní se blíží ke konci. V první etapě bude
otevřeno asi 800 – 1000 metrů chodeb včetně Mincovny. Ještě letos tu má být zřízena
restaurace. Uvažuje se i o zvedení autobusové dopravy z Berouna. V příštích letech budou
postupně otvírány další podzemní chodby, kterých je zatím známo celkem asi 3 kilometry.
Koněpruské jeskyně a ostatní malebná zákoutí Českého krasu se tak stanou dalším
vyhledávaným cílem pro rekreaci pracujících a poznávání krás naší vlasti.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v listopadu 2017 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. listopadu 2017 v 16:30
hodin.
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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. Tato událost je středem
zájmu slavnostní mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani v sobotu 28. října 2017.
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 .
Každý druhý čtvrtek v měsíci se v příjemném prostředí Městské knihovny ve Zdicích
koná od 19:00 do 20:00 hodin BIBLICKÁ HODINA, během které farář Římskokatolické
farnosti Žebrák P. Zdzisław Ciesielski seznamuje přítomné s výkladem vybraného oddílu
bible. Nejbližší biblická hodina zaměřená na knihy Starého zákona se koná ve čtvrtek 9.
listopadu 2017 v 19:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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.
Počapelský spolek Pojďte a uvidíte srdečně zve na své listopadové akce:
o Srdečně zveme na pořad Hudba vrcholného středověku na zámku v Králově
Dvoře v neděli 12. listopadu v 15 hodin v podání renomovaného souboru Ars
Cameralis. Soubor Ars Cameralis byl založen v roce 1963 a specializuje se na
středověkou hudbu 13. – 15. století i hudbu současnou. Na koncertu v Králově
Dvoře zahraje a zazpívá skladby vrcholného středověku a program je koncipován
tak, abyste pronikli do středověké hudby a abyste se s ní dokázali sžít. Říká Vám
něco chorus, krumhorn, cornamusa, fidula, rybebka či citola? Jsou to historické
hudební nástroje, které spolu s dalšími na koncertu uslyšíte a zároveň se s nimi
za pomoci uměleckého vedoucího souboru Lukáše Matouška seznámíte. Pořádá
počapelský spolek Pojďte a uvidíte ve spolupráci s Městem Králův Dvůr.
Informace na tel. 606 627 636.
o V neděli 26. listopadu v 15 hodin srdečně zveme na komentovanou prohlídku
kostela Narození Panny Marie ve Zdicích. Kostelem Vás provede pan Ladislav
Zvonař. Součástí návštěvy zdického kostela bude i drobný varhanní koncert.
Informace na tel. 606 627 636 (počapelský spolek Pojďte a uvidíte).
o Profesor Josef Žemlička v Králově Dvoře potřetí! Tentokrát s osobností
Anežky Přemyslovny. Přední odborník na přemyslovské období promluví na
zámku v Králově Dvoře ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 17 hodin. Srdečně
zve počapelský spolek Pojďte a uvidíte, tel. 606 627 636, a Město Králův Dvůr.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve na bohoslužby v měsíci
listopadu 2017 do Sboru Jiřího z Poděbrad:
o Ve středu 1. listopadu 2017 v 17:00 hodin bude bohoslužba se vzpomínkou
na zesnulé.
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Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se od 18:00 hodin bude konat Rozsvícení
světýlka – vzpomínka na zesnulé jako duchovní zamyšlení (bez
bohoslužby).
V neděli 12. listopadu 2017 se koná bohoslužba od 17:00 hodin.
V neděli 26. listopadu 2017 se koná bohoslužba od 17:00 hodin.

Dne 28. září 2017 byl den, kdy jsme slavili nejenom Den České státnosti, ale došlo i
k jedné velmi významné události v životě naší náboženské obce – na
zrekonstruovanou věž Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani Církve československé
husitské se vrátil kalich.
Oslavy v Den české státnosti byly završením všech dosavadních snah, úkolů a prací ke
zlepšení stavu objektu (usilujícího o status kulturní památky) v centru obce Tmaň. Místa
pro věřící, pro rozjímání, modlitby, ale i místa pro širokou veřejnost, místa kulturního,
prostého a čistého.
Tradičně v tento den vzpomínáme na počátky formování základů naší národní církve –
Církve československé husitské (dále jen „CČSH“) ve Tmani. Vždyť právě v tento den
před 99 lety prvofarář Antonín Koula, tehdy ještě jako římskokatolický farář, nechal věřící
po svém ohnivém kázání přísahat „věrnost národu“. Tenkrát ještě za něco takového
hrozil trest.
Loni jsme si připomínali 90. výročí otevření sboru a sbor se zaskvěl opravenou částí
střechy, na kterou přispěla Obec Tmaň a částečně i Diecézní rada CČSH. Letos, ač jsme
s tím původně nepočítali (loni byl náhodně odhalen dezolátní stav krovu ve věži, poté i
kalicha – hrozilo doslova jeho zřícení na novou část střechy), došlo na rekonstrukci
střechy věže s kalichem. Nepočítali jsme s tím ani finančně, po prošlých rekonstrukcích
zbylo jen něco málo na materiál. O pomoc jsme požádali pana Bohumila Stibala. Ještě v
roce 2016 nechal celou věž zajistit, aby se na jaře mohlo začít s rekonstrukcí.
Komplikace nastaly s kalichem, bylo nutné vyrobit repliku. Nakonec vše dobře dopadlo.
Firma pana Stibala přesně dodržela termín. Dne 28. září 2017 se kalich opět zaskvěl nad
tmaňským sborem a byl důvod poděkovat Bohu a lidem za pomoc.
Všechny vzácné hosty přivítala farářka a vikářka Mgr. Růžena Adamová. Mezi nimi
nechyběl tmaňský starosta Mgr. Pavel Pavlásek, Ing. Bohumil Stibal, syn A. Kouly Ivan
Koula s chotí, farářka Mgr. Eva Buttová (manželka patriarchy CČSH), rakovnický jáhen,
ředitel Kolejí a menz Univerzity Karlovy Ing. Bc. Jiří Macoun s partnerkou a mnoho
dalších.
V úvodu oslav nám pan Ing. František Šedivý přednáškou „Zborov – významný milník
našich dějin“ přiblížil vznik první republiky a události, které jejímu vzniku předcházely.
Během chvilky se mu podařilo zasáhnout naše srdce a vtáhnout nás poutavým
vyprávěním do nelehké doby. Jako přímý potomek legionáře a člověk, který se tématikou
první světové války zabývá, podával svědectví o prožitých útrapách a hrdinstvích
legionářů tak, jak to slýchával od svého otce a dalších, kdo prošli s nasazením vlastního
života ohněm tohoto nelidského běsnění.
Zaleskly se i slzy dojetí a všichni jsme byli vděčni mužům statečným.
Od legionářů, spoluzakladatelů CČSH jsme se příliš nevzdálili ani v dalším programu,
kdy nám děti z DC Světlušky při Náboženské obci CČSH ve Tmani potvrdily to, co bylo
řečeno v přednášce. Světlo, pravda, láska, odhodlání a přátelství jsou velkou hybnou
silou a „i jeden malý nenápadný může pro dobrou věc rozsvítit všechny“ (slova malé
světlušky). Malí herci dali do svého představení celé své srdce, což diváci ocenili
dlouhým potleskem.
Během krátké přestávky se mohli návštěvníci seznámit s historií sboru, prohlédli si také
fotodokumentaci z rekonstrukcí i unikátní fotografie z Národní pouti do Zborova.
Poté se Sbor Jiřího z Poděbrad rozezněl hudbou. Aneta Špačková a Denisa Černá, dvě
mladé nadějné tmaňské zpěvačky svým sólovým zpěvem uvedly bohoslužbu a jejich
zpěv zazněl i v rámci ní.
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Sváteční bohoslužbu vedl náš vzácný host pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar,
Th.D., spolusloužila jeho manželka sestra farářka Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., sestra
vikářka Mgr. Růžena Adamová, a bratr farář Mgr. Jaroslav Mencl za varhanního
doprovodu bratra Ing. Stanislava Duška.
Po kázání pronesené bratrem biskupem, jež nás všechny zaujalo a každý si v něm našel
to své, přijaly svátost biřmování tři ženy. Tyto tři ženy se shodou okolností připravují k
přijetí svátosti kněžského svěcení. Jak příznačné. Letos uplynulo sedmdesát let od
chvíle, kdy do služby v CČSH vstoupily první ženy s kněžským svěcením. První ženy
farářky. A té, která slavila právě čtyřicet let od svého kněžského svěcení, paní farářce a
vikářce Mgr. Růženě Adamové, jsme mohli jménem Náboženských obcí CČSH v
Žebráku, ve Zdicíchi ve Tmani, které jsou v její laskavé a dobré péči, předat velikou
kytici smetanových růží s poděkováním za vše co za svou dosavadní službu pro tyto i
mnoho dalších obcí vykonala.
Po bohoslužbě byla zahájena tradiční zahradní slavnost orámovaná výstavou dětských
prací z mezinárodního projektu Dnů evropské kultury „Památky a příroda“. Hosté
vstupovali do farní zahrady novotou zářící chodbou a krásným novým schodištěm
(zajistila firma pana B. Stibala, financovala Náboženská obec CČSH v Radotíně).
Děkujeme milému Pánu Bohu za jeho neskonalé požehnání.
Děkujeme opětovně těm, kteří nás podporují. Panu Ing. Bohumilu Stibalovi a jeho
firmě za obrovskou pomoc v pravou chvíli a včasné dokončení prací, panu starostovi
Mgr. Pavlu Pavláskovi a Obecnímu úřadu Tmaň za podporu, panu Ing. Františku
Šedivému za skvělou přednášku, manželům Tonzarovým za krásnou sváteční
bohoslužbu plnou duchovní podpory, též všem duchovním, Světluškám i mladým
zpěvačkám a všem, kteří s námi oslavili tento den.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v listopadu 2017 otevřeno od úterý do pátku od 9:00 do 17:00
hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli a pondělí 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, vánoční dekorace,
keramiku, svíčky a drobné dárky pro své blízké na letošní Vánoce.
Prodej vánočních stromků bude zahájen v první polovině prosince – přesný termín
bude v předstihu oznámen.

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.
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2017.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 501101 k vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve
dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve strojů a jiných porostů dotek
s vedením.
V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a
funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
• u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400 / 230 V):
o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného a kabelového vedení u stromů a
jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob;
o 1,5 m od holých vodičů a izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 0,3 m.
• u vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
o vedení bez izolace 7 m;
o izolované vedení 2 m;
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 1,5 m.
• u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
o vedení bez izolace 12 m.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu
je 2 m.
Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovede zásah a bude ohrožena
bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, vstoupí společnost ČEZ
Distribuční služby s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky
po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení
na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod. Při neplnění povinností
vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody
v souvislosti s neplněním povinnost dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací
vzniklé škody.
Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, že v zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle
zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s. www.cezdistribuce.cz

Kamenictví LOUHA nabízí za akční ceny:
•
•

Broušení hrobů na místě bez rozebírání. Obnova písma. Dodávka hřbitovních doplňků.
Opxit (skleněné desky). Rovnání rámu. Gravírování foto do kamene. Jednotlivé žulové
díly ve všech rozměrech.
Veškeré hroby pro vás připravujeme vždy z kvalitních masivních materiálů z celého světa
za skvělé ceny. Zhotovíme libovolný rozměr a tvar na přání zákazníka (urnové hroby –
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akční cena od 10 500 Kč, jednohroby – akční cena od 17 500 Kč, dvojhroby – akční cena
od 36 500 Kč).
Uděláme Vám cenovou nabídku přímo u Vašeho hrobu. Zástupce našeho kamenictví
najdete u hlavního vchodu na hřbitově ve Tmani ve středu dne 25. října 2017 a ve
středu 8. listopadu 2017 v době od 13:45 do 14:05 hodin.
Pokud se nemůžete v uvedeném čase dostavit na hřbitov ve Tmani, kontaktujte nás na
telefon: 775 084 444, 725 838 269. Naše webové stránky: www.kamenictvi-louha.cz .
Přijedeme za každého počasí. Naše vzorková prodejna je v Pardubicích na ulici 17.
listopadu 182. Katalog s rozsáhlou nabídkou pomníků a hrobů různých barev, tvarů a
rozměrů obdržíte zdarma!

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2017 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

4.+5.11.2017
11.+12.11.2017
17.11.2017
18.+19.11.2017
25.+26.11.2017

MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Václava Laštovičková, Komárov Buzulucká 480
MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 175
MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614

311 621 973
311 572 765
311 513 313
311 577 559
724 275 395

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Letní biatlon Čerťák
V sobotu 14. října 2017 se již od ranních hodin na fotbalovém hřišti pohybovala skupinka lidí,
kteří se zde sešli, aby připravili trať závodu v letním biatlonu. Termín závodu byl přeložen
z 10. září na 14. října a nakonec lze říci, že přeložení termínu se vyvedlo.
Od ráno totiž bylo jasno a kolem začátku závodu v 10 hodin svítilo sluníčko a bylo velmi
krásné podzimní počasí. Pořadatelé připravili pro nejmladší děti již od 1. do 4. třídy trať
s jednou zastávkou na střelnici a to v délce cca 400 m. Tak to měla i kategorie 4. – 5. třída.
Od 6. třídy se běželo s dvěma zastávkami na střelnici. Celkem se na start závodu postavilo
32 dětí a jeden odvážný muž. Ještě před začátkem závodu si startující mohli vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky Slavia 631 na padací terče na vzdálenost 10m. O trénink byl obrovský
zájem a děti si střelbu velmi pochvalovaly. V 10:45 hodin vyběhl na start první nejmladší
závodník a pak po něm následovali další, kteří startovali po minutě. Na trati bylo vidět
obrovské úsilí závodníků trať zaběhnout co nejrychleji a zároveň dobře zastřílet. Někteří
střelbu zvládli velmi dobře a jiní hůře. Za každý nesestřelený terč bylo jedno krátké trestné
kolo. Někdo běžel jen jedno a jiný všech pět. Posledním na trati byl odvážný muž Albert
Florián, který zaběhl trať bez jediného omylu na střelnici (tedy všech 10 ran bylo úspěšných).
Všichni závodníci po doběhu do cíle byli odměněni sladkostí a limonádou. Ti nejlepší pak
obdrželi medaile a šampáňo. Na závěr všichni závodníci a pořadatelé byli odměněni
dlouhým potleskem.
O hladký průběh závodu se starali rozhodčí a pořadatelé z TJ VČS Tmaň, MS Hora Tmaň a
BK Beroun. Zmiňme jen pár jmen: na startu byl Pavel Pavlásek st., v cíli Pavel Herold, na
střelnici Jan Bečvář, Jan Zvyhal a Pavel Soukal, trať připravovali pánové Krátký, Hurcík,
Tlach a další. Všem tedy patří obrovský dík za přípravu a rozhodování při závodu.
Závod můžeme zhodnotit jako úspěšný po všech stránkách a to díky i partnerům, jimiž byly
Obec Tmaň, TJ VČS Tmaň, MS Hora Tmaň, Lhoist a.s., Forte Beroun, Sarella a.s.
Výsledky letního biatlonu Čerťák:
• Přípravka (celkem 11 účastníků): 1. Michaela Krátká, 2. Jan Krátký, 3. David Mottl, 4.
Pavel Pavlásek, 5. Jan Horvát.
• Chlapci 4. – 5. třída (8 účastníků): 1. Antonín Volmut, 2. Lukáš Pelikán, 3. David Šreit, 4.
David Sudík, 5. Vojtěch Synek.
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Děvčata 4. – 5 třída (5 účastnic): 1. Kateřina Šilhavá, 2. Lucie Juppová, 3. Barbora
Macourková, 4. Simona Arnoštová, 5. Leontýna Gregorová.
Chlapci 6. – 7. třída (4 účastníci): 1. Jakub Navrátil, 2. Ondřej Sudík, 3. Tobiáš Gregor, 4.
Lukáš Gnojek.
Děvčata 6. – 7. třída (1 účastnice): 1. Alexandra Patočková.
Chlapci 8. – 9. třída (2 účastníci): 1. Dominik Šupa, 2. Adam Trněný.
Děvčata 8. – 9. třída (1 účastnice): 1. Hana Vlhová.
Muži (1 účastník): 1. Florián Albert.

Fotbalisté VČS Tmaň spolu se Zadní Třebání vedou s 21 body IV. A třídu
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.
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.
5. kolo – sobota 23. září 2017 – 16:30 hodin – Zadní Třebáň – Tmaň 2:0 (0:0), žlutá
karta: 40. Tlach Zdeněk, 65. Rys Josef, 85. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Chvátal
Vladimír, 60 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Zikmund Jan (46. Fiala Miroslav), Tlach Zdeněk,
Haas Radek, Hora Martin, Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Kroka Patrik, Rys Josef –
kapitán, Halák Roman, Kincl Michael; náhradníci: Svoboda Stanislav, Foltýn Jan, Fiala
Miroslav, Svoboda Ondřej, Frühling Jaromír.
Další zápasy 5. kola: Újezd B – Zdejcina 2:1, Chrustenice – Vižina 0:5, Liteň – Vysoký
Újezd 1:8, Chyňava B – Zdice B 5:3, Srbsko – Chodouň 5:2.
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6. kolo – neděle 1. října 2017 – 16:00 hodin – Tetín B – Tmaň 1:3 (0:2), branky: 30. Kincl
Michael, 42. Fiala Lukáš, 87. Kincl Michael, žlutá karta: 82. Nový Stanislav, 86. Hrubý
Lukáš, rozhodčí zápasu Červenka Martin, 50 diváků.
Sestava TJ VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík
Jakub, Rys Josef – kapitán (77. Nový Stanislav), Kroka Patrik (85. Hrubý Lukáš), Fišer
Ladislav, Halák Roman (26. Večeřa Jakub), Kincl Michal, Fiala Lukáš; náhradníci: Nový
Stanislav, Hrubý Lukáš, Svoboda Stanislav, Foltýn Jan, Večeřa Jakub, Překlasa David.
Další zápasy 6. kola: Vižina – Zadní Třebáň 0:1, Zdice B – Srbsko 6:1, Chodouň –
Chrustenice 8:1, Vysoký Újezd – Chyňava B 2:2, Zdejcina – Liteň 6:2.
7. kolo – sobota 7. října 2017 – 13:00 hodin – Tmaň – Vižina 2:0 (2:0), branky: 20. Kroka
Patrik, 25. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 40 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav (62. Večeřa Jakub), Hora Martin, Haas
Radek, Sulík Jakub (86. Hrubý Lukáš), Fiala Miroslav, Rys Josef – kapitán (78. Halák
Roman), Fišer Ladislav (89. Svoboda Ondřej), Kroka Patrik (46. Překlasa David), Kincl
Michael, Fiala Lukáš; náhradníci: Halák Roman, Hrubý Lukáš, Svoboda Stanislav,
Večeřa Jakub, Překlasa David, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 7. kola: Chrustenice – Zdice B 1:3, Zadní Třebáň – Chodouň 5:0, Újezd B –
Tetín B 6:0, Chyňava B – Zdejcina 2:3, Srbsko – Vysoký Újezd 5:1.
8. kolo – neděle 15. října 2017 – 10:15 hodin – Chodouň – Tmaň 0:4 (0:2), branky: 33.
Kincl Michael, 41. Rys Josef, 59. Fiala Lukáš, 81. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu
Červenka Martin, delegát Gall Jiří, žlutá karta: 83. Nový Stanislav, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav, Hora Martin, Haas Radek, Sulík Jakub,
Fiala Miroslav, Rys Josef – kapitán, Překlasa David (65. Halák Roman), Kroka Patrik (71.
Večeřa Jakub), Kincl Michael, Fiala Lukáš; náhradníci: Halák Roman, Svoboda Stanislav,
Večeřa Jakub, Foltýn Jan, Frühling Jaromír.
Další zápasy 8. kola: Zdice B – Zadní Třebáň 3:2, Újezd B – Liteň 8:0, Vysoký Újezd –
Chrustenice 3:3, Zdejcina – Srbsko 3:1, Tetín B – Vižina 0:3.
9. kolo – sobota 21. října 2017 – 12:30 hodin – Tmaň – Zdice B 2:0 (0:0), branky: 50.
Rys Josef, 70. Kincl Michael, rozhodčí zápasu Špivák Radek, žlutá karta: 17., 77. Fišer
Ladislav, 26. Kincl Michael, červená karta: 77. Fišer Ladislav, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Nový Stanislav, Hora Martin, Kroka Patrik, Sulík
Jakub, Halák Roman (50. Fiala Lukáš), Rys Josef – kapitán, Fišer Ladislav, Hrubý Lukáš,
Kincl Michael, Haas Radek; náhradníci: Svoboda Stanislav, Večeřa Jakub, Foltýn Jan,
Frühling Jaromír, Šlégr David, Fiala Lukáš, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 9. kola: Vižina – Chodouň 3:1, Chrustenice – Zdejcina 2:2, Zadní Třebáň –
Vysoký Újezd 0:2, Liteň – Tetín B 4:4, Chyňava B – Újezd B 0:4.
10. kolo – neděle 29. října 2017 – 14:30 hodin – Vysoký Újezd – Tmaň.
11. kolo – sobota 4. listopadu 2017 – 11:00 hodin – Tmaň – Zdejcina.
12. kolo – sobota 11. listopadu 2017 – Tmaň volno.
13. kolo – sobota 18. listopadu 2017 – Tmaň – Újezd B.
Čelo tabulky IV. A třídy po devátém kole:
1.
2.
3.

Zadní Třebáň
Tmaň
Újezd B

9
9
8

7
7
5

0
0
2

2
2
1

30:8
32:12
31:11

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. listopadu 2017.
Cena výtisku 3,- Kč.
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