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Pozvánka
na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a rada obce Tmaň zvou občany na

USTAVUJÍCÍ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani

v pondělí dne 3. listopadu 2014 od 19,00 hodin
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce.
Volba návrhové a mandátové komise.
Volba volební komise pro volbu starosty, místostarosty, členů rady
a předsedů finančního a kontrolního výboru.
Předání řízení předsedovi volební komise.
Předání řízení ustavujícího zasedání novému starostovi obce.
Záležitosti organizačního charakteru.
Diskuse a různé.
Usnesení a závěr ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

…………………………………………………………………………………………………..
•
•
•
•
•
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Výsledky komunálních voleb
V seznamu voličů bylo zapsáno 896 voličů, ve volební místnosti bylo vydáno 451 obálek,
tzn., že volební účast ve Tmani byla 50,33%, odevzdáno bylo 451 obálek, platných hlasů
bylo 5 959.

•

Sdružení nezávislých kandidátů Náš domov Tmaň

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

abs.

Počet hlasů
v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavlásek Pavel, Mgr.
Kiml Antonín
Eschner Jiří
Večerka Zdeněk
Sakáč Josef
Sudík Roman
Dremsová Tereza
Sopr Michal
Vostárek Igor
Stochla Pavel
Malík Petr
Rys Josef
Hoštičková Pavlína
Lisá Šimková Monika
Macourek Václav

212
226
153
78
168
190
79
90
77
72
84
109
62
108
96

11,75
12,52
8,48
4,32
9,31
10,53
4,37
4,98
4,26
3,99
4,65
6,04
3,43
5,98
5,32

Pořadí zvolení

Mandát

2.
1.
5.

ano
ano
ano

4.
3.

ano
ano

Mandát člena zastupitelstva získali: Mgr. Pavel Pavlásek, Kiml Antonín, Eschner Jiří, Sakáč
Josef a Sudík Roman. Náhradníci: Večerka Zdeněk, Dremsová Tereza, Sopr Michal,
Vostárek Igor, Stochla Pavel, Malík Petr, Rys Josef, Hoštičková Pavlína, Lisá-Šimková
Monika, Macourek Václav.

•

Sdružení nezávislých kandidátů TMAŇ - místo, kde jsme doma

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

abs.

Počet hlasů
v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Laňová Hana, Mgr.
Hofmann Vít
Rysová Jarmila
Kantorová Kamila
Rys Pavel
Řehořová Lucie
Pavlásek Pavel, Mgr.
Ježková Martina
Motyka Václav
Nedúchal Ivan
Závorová Marcela, Bc.
Belšánová Hana
Sudíková Veronika, Mgr.
Bendová Mária, DiS
Puffer Miloslav

202
143
161
98
112
132
159
145
121
50
128
108
83
68
61

11,40
8,07
9,09
5,53
6,32
7,45
8,97
8,18
6,83
2,82
7,22
6,09
4,68
3,83
3,44

Pořadí zvolení

Mandát

1.

ano

2.

ano

3.
4.

ano
ano

Mandát člena zastupitelstva získali: Mgr. Laňová Hana, Rysová Jarmila, Mgr. Pavlásek
Pavel st. Ježková Martina. Náhradníci: Hofmann Vít, Kantorová Kamila, Rys Pavel,
Řehořová Lucie, Motyka Václav, Nedúchal Ivan, Bc. Závorová Marcela, Belšánová Hana,
Mgr. Sudíková Veronika, Bendová Mária, DiS, Puffer Miloslav..
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•

Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Tmaně
Kandidátní listina

Poř.č.

Kandidát
příjmení, jméno, titul

abs.

Počet hlasů
v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plátěnka Jan
Kepková Miroslava Mgr.
Malík Slavomír
Reková Petra
Nová Radka
Fodorová Silvie
Svoboda Ondřej
Karmazín Jaroslav
Polena Jaromír
Závora Karel
Celta Pavel
Smíšek Martin
Vinš Zdeněk
Kopačka Milan, Mgr.
Franěk Karel

266
218
147
137
171
115
166
178
159
127
150
124
177
139
110

11,15
9,14
6,16
5,74
7,17
4,82
6,96
7,46
6,66
5,32
6,29
5,20
7,42
5,83
4,61

Pořadí zvolení

Mandát

1.
2.
5.
6.

ano
ano
ano
ano

3.

ano

4.

ano

Mandát člena zastupitelstva získali: Plátěnka Jan, Mgr. Kepková Miroslava, Karmazín
Jaroslav, Vinš Zdeněk, Malík Slavomír, Reková Petra. Náhradníci: Nová Radka, Fodorová
Silvie, Svoboda Ondřej, Polena Jaromír, Závora Karel, Celta Pvel, Smíšek Martin, Mgr.
Kopačka Milan, Franěk Karel.

•
•
•
•
•

Jak dopadly komunální volby v okolních vesnicích?
(Výsledky převzaty z www.volby.cz .)
Bykoš: volební účast: 66,48%, výsledky: Česká strana sociálně demokrtická – 55,25%,
Nezávislí pro rozvoj obce Bykoš – 44,75%.
Koněprusy: volební )účast: 75.41%, výsledky: SPOLU pro Bítov a Koněprusy – 53,34%,
RŮZNÍ SPOL. PRO JEDNU OBEC – 46,66.
Málkov: volební účast: 61,45%, výsledky: SNK Málkov – 100%.
Suchomasty: volební účast 68,80%, výsledky: Za lepší venkov – 18,92%, Komunistická
strana Čech a Moravy – 18,03%, Naše budoucnost – 17.18%, Česká strana sociálně
demokratická – 15,90%, Vzájemné porozumění – 9,86%, Za obec krásnější – 8,02%.
Vinařice: volební účast 76,32%, výsledky: Nezávislí Vinařice – 100,00%.

Dušičky 2014
Křesťané slaví v sobotu 1. listopadu 2014 svátek Všech svatých, který připomíná všechny
světce, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Většina západních křesťanů i
římskokatolická církev navazují v neděli 2. listopadu 2014 Památkou zesnulých. Té lidé říkají
Dušičky a podle tradice vzpomínají na své blízké, kteří zemřeli.
Podle historiků jde o pozůstatek starověkých Keltů, kteří obývali západní, střední a částečně
i jižní a východní Evropu.
V křesťanské formě zavedl modlitby za zesnulé 2. listopadu benediktýnský opat Odillo
z Cluny a zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se v osmnácti
evropských zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den nato Dušičky. Svátek
Všech svatých vychází z doložené historické události, kterou bylo vysvěcení Pantheonu
v Římě v roce 609. Je vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky, brané jako duše v očistci, jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří k této blaženosti
ještě nedospěli. Jejich památka se slaví od 10. století v zemích s křesťanskou tradicí. Lidé
navštěvují hroby svých blízkých i známých a zdobí je květinami i zapálenými svíčkami.
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Ve střední Evropě má svátek důstojný průběh, kdežto v anglosaských zemích a hlavně
v Americe má zcela opačný průběh. Lidé v pestrobarevných kostýmech ho berou jako
bujarou zábavu s dýněmi, vyřezanými do strašidelných podob. Halloween, jak ho nazývají,
začíná poslední dobou pronikat také do České republiky.
V Čechách je normální, že se lidé přesně nedrží dnů těchto svátků, ale již tradičně si
vzpomínku na naše zesnulé formou návštěvy hřbitovů, které jsou místem jejich posledního
odpočinku, rozložíme do dvou nebo tří víkendů na konec října a začátek listopadu. Lidé
zdobí hroby svých blízkých květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za
mrtvé. S tím je také spojen hromadný přesun celých rodin nejen v rámci jednotlivých měst a
obcí, ale v podstatě v rámci celé české kotliny. V těchto dnech se pravidelně zvyšuje hustota
silničního provozu, která vyžaduje pro všechny účastníky více soustředěnosti a
ohleduplnosti.
Dříve narozeným policisté doporučují zvážit svůj momentální zdravotní stav a reálné
možnosti. Není ostuda požádat svoji dceru či syna nebo vnuka, aby je odvezl. Pokud řídí
pouze výjimečně nebo se běžně vydávají jen na kratší vzdálenosti, je pohodlnější a mnohem
bezpečnější strávit objíždění hřbitovů na místě spolujezdce.
V těchto dnech je také dobré mít na paměti, že může docházet k nečekaným změnám
počasí, které mohou být společně s přeplněnými příjezdovými komunikacemi ke hřbitovům a
nervozitou řidičů, příčinou četných dopravních nehod. Musíme také počítat s takzvanými
svátečními řidiči v ne zrovna nejnovějších vozech, kteří se v tuto dobu hojně na silnicích
vyskytují. Policisté v České republice budou v případě potřeby regulovat a řídit provoz.
Hlavním cílem celého dopravně bezpečnostního opatření je zajistit bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Vraťme se do Tmaně. Všichni velmi dobře víme, jak vypadá situace na komunikacích kolem
tmaňského hřbitova. Oprávněně lze předpokládat, že zvýšený provoz se o letošních
Dušičkách nevyhne ani těmto místům.
Vážení spoluobčané!
Obecní úřad ve Tmani žádá:
• všechny řidiče, kteří navštíví hřbitov, aby respektovali dopravní situaci v těchto místech a
brali ohled na ostatní účastníky silničního provozu s ohledem na omezené možnosti
parkování před hřbitovem a v jeho nejbližším okolí;
• všechny občany, kteří půjdou na hřbitov jako chodci, aby dbali zvýšené pozornosti při
vstupu do prostoru před tmaňským hřbitovem;
• všechny návštěvníky hřbitova, aby dbali při zvýšeném silničním provozu na svou vlastní
bezpečnost i bezpečnost doprovázejících je dětí.
Obec Tmaň všem děkuje za vstřícnost, porozumění a
bezpečnost na komunikacích v době letošních Dušiček!

Oslavy 130. výročí výstavby budovy školy ve Tmani, 110. výročí založení SDH
Tmaň a 101. výročí založení SDH na Louníně
V sobotu 13. září 2014 proběhly ve Tmani oslavy 130. výročí výstavby budovy tmaňské
školy, 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 101. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů na Louníně. V tomto listopadovém vydání OBZORU přinášíme
přehledné informace a postřehy z těchto oslav. S měsíčním odstupem, který uplynul od
konání oslav, můžeme bez nadsázky konstatovat, že byla zachována tradice a oslavy se
stejně jako ty poslední před deseti lety nebo jakékoliv další konané v naší obci – vydařily.
Vydrželo i počasí přesto, že ještě den před vlastním konáním si organizátoři kladli otázku,
zda se oslavy vůbec uskuteční, případně jak bude nutno omezit jejich rozsah. Alše jako by i
moudrá Matka Příroda pochopila, že než vylévat na Tmaň vědra dešťové vody, je lepší
podívat se oknem do naší školy nebo na výkony účastníků sportovních hasičských soutěží
na hasičském cvičišti. Poděkujme tedy organizátorům letošních tmaňských oslav za jejich
obětavou práci jak při přípravě, tak i při organizačním zajišťování jejich průběhu a řekněme si
NASHLEDANOU ZA DESET LET, kdy si budeme připomínat … ale to si již jistě umí každý
velmi dobře spočítat.
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Ohlédnutí za zářijovými oslavami SDH Tmaň
Den 13. září 2014 byl pro obec Tmaň dnem oslav. V tento den jsme si v naší obci připomněli
130. výročí výstavby budovy tmaňské školy, 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Tmani a také upomínku na 101. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Louníně.
Náš hasičský „den D“ začal již brzy ráno, kdy bylo potřeba doladit ještě poslední úpravy,
vyjet s hasičskými vozy, nachystat stoly, kávu a v neposlední řadě nachystat sami sebe do
slavnostních uniforem. V devět hodin vše vypuklo. Začali se sjíždět hosté z Tmaně i okolí,
zástupci obce Tmaň, členové našeho sboru a dále kamarádi ze spřátelených sborů
z Bohutína, Lázu, Vysoké Pece a Bykoše, které jsme rádi u hasičské zbrojnice přivítali.
Všem byly rozdány upomínkové předměty – zvoneček, knížka obce Tmaň a pamětní list.
Každý účastník oslav pak ještě obdržel upomínkové lístky, které tmaňské hasičky Marcela
Závorová a Bára Svobodová svědomitě připínaly na oděv účastníků. Poté, co se všichni
zapsali do pamětní knihy a trochu občerstvili sušenkami, kávou či čajem, zahájil starosta
sboru Vít Hofmann slavnostní den. Kolem půl desáté proběhlo přemístění všech přítomných
na Lounín, kde u pomníku obětem 1. světové války položili naši mladí hasiči Kája
Pannachová a Dan Hnízdil věnec k uctění jejich památky a pan Jaroslav Horáček připomněl
osudy padlých. Po desáté hodině se přítomní seřadili do slavnostního průvodu a pod
vedením hasiče Miroslava Ježka mohl být průvod zahájen. Za doprovodu kapely se celý
průvod přesunul do Tmaně k základní škole. Zde u pomníku obětí 1. a 2. světové války
pronesl pan J. Horáček řeč, která všem přítomným připomněla významné občany spojené
s historií místní školy a také samotné obce. Za doprovodu písně Čechy krásné, Čechy mé
položili mladí hasiči Pavel Řehoř a Sabina Bartošová věnec k pomníku padlých. Další
zastávkou slavnostního průvodu byl místní hřbitov, na kterém pan J. Horáček připomněl
osudy profesora Antonína Krbce a ruského zajatce Serožena Gregoryho. Po této řeči, opět
za doprovodu hudby, vystoupili z řad mladí hasiči Jirka Pannach, Silvie Bartošová, Domča
Kinclová, Kuba Puffer, Saša Patočková a Kačka Kronnawetterová, aby položili věnce a spolu
s ostatními vzdali čest památce těchto hrdinů. Ze hřbitova se průvod za doprovodu hudby
přemístil do hasičské zbrojnice, kde byla připravena výstava připomínající historii našich
sborů – Tmaně a Lounína. Také zde byla vystavena hasičská technika, kroniky sboru a
fotodokumentace nedávno minulá i současná. K vidění byly i poháry a diplomy. Pro
návštěvníky bylo připraveno posezení s drobným občerstvením. Den otevřených dveří
neprobíhal jen v hasičské zbrojnici, ale také v místní škole, kam si stihli odběhnout i hasiči organizátoři. Návštěvou ve škole si připomněli léta strávená ve školních lavicích a také přišli
předat pamětní list a zvoneček paní ředitelce Mgr. Růženě Kybikásové a ostatním členkám
pedagogického sboru. Návštěva naší základní školy byla pro organizátory (a jistě nejen pro
ně) příjemným zpestřením slavnostního dne. Dopolední část programu se schýlila ke konci a
následoval program odpolední.
Ve dvě hodiny se všichni hasiči shromáždili na hasičském areálu u požární nádrže. Zde již
bylo téměř všechno připraveno na plánovaný IX. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
Tmaň. Ještě předtím, než odstartovalo samotné hasičské klání, předvedli naši nejmladší
hasiči požární útok, za což sklidili ohromný potlesk. Poté následovala samotná soutěž.
Soutěžilo se v kategorii muži a ženy v disciplíně požární útok. V kategorii žen se jednalo o
duel mezi Tmaní a smíšeným družstvem žen z Bohutína a Vysoké Pece. V duelu lépe
obstála tmaňská děvčata, nutno ale podotknout, že jen těsně - s rozdílem jedné vteřiny.
V mužské kategorii se utkali hasiči z Bohutína, Vysoké Pece (loňští vítězové), mladí hoši a
„stará garda“ Tmaně. Pohár vítězů nakonec vybojovali muži z Vysoké Pece, hned za nimi se
umístilo mladší družstvo z Tmaně, třetí byli kamarádi z Bohutína a pomyslnou bramborovou
medaili získali hasiči „staré gardy“ Tmaň. Celý memoriál se nesl v přátelském duchu,
sportovní zápolení se bralo s nadsázkou. Nikdo nebyl zraněn a všem se, doufejme, líbil. Na
závěr byla naplánována ukázka požárního útoku starších žáků našeho sboru. Ti jsou již
ostřílení soutěžící, a tak jak se říká, požární útok vystřihli jak z partesu, za což také sklidili
náramný potlesk. Po vyhlášení soutěže a rozdání pohárů se ještě chvíli posedělo a všichni si
sdíleli s ostatními zážitky z celého dne, který provázelo krásné slunečné počasí, navzdory
očekávání. Na závěr oslav se v kulturním domě uskutečnila taneční zábava, která sice
nebyla podpořena hojnou účastí, ale i tak se povedla. Byl to náročný den. Za jeho organizaci
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patří velký dík všem organizátorům a všem těm, kteří se na uskutečnění tohoto dne nemalou
měrou podíleli.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň děkuje všem zúčastněným občanům a členům
našeho sboru za podporu a účast na našich oslavách, na oslavách, které jsou, a
doufejme, že i nadále budou ve Tmani tradicí.
Za SDH Tmaň Martina Ježková

Ohlédnutí za zářijovými oslavami v tmaňské škole
U příležitosti 130. výročí výstavby současné budovy školy se v sobotu 13. září 2014 od 9,00
do 13,00 hodin uskutečnil Den otevřených dveří. Při této příležitosti byly pro veřejnost
otevřeny všechny prostory základní i mateřské školy. K vidění zde byly moderně vybavené
třídy školy, knihovna, učebna informatiky, oddělení školní družiny, třídy mateřské školy,
tělocvična, hřiště i naučná stezka ve školní zahradě, výstava fotografií a archivních
dokumentů z historie i současného života základní a mateřské školy, práce žáků nebo školní
a třídní projekty. Mezi návštěvníky zde byli bývalí ředitelé Jan Fiala, Jaromír Růzha, Jan
Havlíček, dcera bývalého ředitele Bohumila Douska paní Bohunka Dousková-Pešicová i
bývalé učitelky Dagmar Havlíčková, Eva Matulíková a Věra Sakáčová. Navštívili nás také
představitelé obce starosta Václav Macourek, místostarosta Pavel Pavlásek, kronikář
Jaroslav Horáček, zástupci Mysliveckého sdružení Hora Antonín Plátěnka a Tělovýchovné
jednoty VČS Tmaň Zdeněk Tlach i zástupci SDH Tmaň Martina a Iva Ježkovy, Marcela
Závorová, Stanislav Nový, Michal Černý a David Kepr, kteří předali u příležitosti založení
SDH ve Tmani a na Louníně ředitelce školy Růženě Kybikásové i ostatním učitelkám
pamětní list a malý dáreček, na oplátku obdrželi pamětní list naší školy a upomínkové
předměty. Velkou radost jsme měli také z návštěv žáků „dříve narozených", rodičů a
prarodičů našich současných, bývalých i budoucích žáků i široké veřejnosti.
Celý den zde panovala velmi hezká a přátelská atmosféra, za což všichni pracovníci
naší školy děkují všem účastníkům Dne otevřených dveří.
Texty projevů, které postupně zazněly
před památníkem padlých na Louníně, ve Tmani a na místním hřbitově:
• Projev před památníkem padlých na Louníně:
Vážení spoluobčané! Milí hosté!
Událost, pro jejíž připomenutí jsme se dnes ve Tmani a na Louníně sešli, a jejíž jedna část
dopoledního programu – slavnostní průvod obcí u příležitosti 130. výročí postavení školní
budovy ve Tmani, 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 101. výročí na
Louníně, začíná právě zde – před pomníkem padlých zde na Louníně – hluboce promlouvá
k dnešku. Navíc se tyto oslavy konají v roce, kdy si připomínáme 100 let od vypuknutí první
světové války.
O tom, jaký byl v této době život na Louníně, nám vypovídají poznámky z období první
světové války převzaté z kroniky Sboru dobrovolných hasičů Lounína, kterou psal v letech
1913 až 1921 učitel František Zajíček. Narodil se v obci Medový Újezd na Rokycansku. Dne
1. června 1907 se oženil, jeho manželka pocházela z Lounína. Byl řídícím učitelem na
Obecné škole ve Tmani v letech 1908 – 1937. V jeho učitelské kariéře byla Tmaň třetím a
posledním působištěm. Prvním činem po jeho příchodu na Lounín bylo založení
Hospodářského spolku pro Tmaň a okolí. Byl prvním lounínským a tmaňským kronikářem od
roku 1922 do roku 1937. Od 1. ledna 1923 zastával zatímně místo řídícího učitele a od roku
1924 definitivně. Významnou roli hrál v roce 1913 na Louníně při zakládání hasičského
sboru. Stál u zrodu obecní knihovny na Louníně. Okresní osvětový sbor v Berouně jej
jmenoval okrskovým knihovním dozorcem pro okrsek Tmaň s obcemi Tmaň, Lounín,
Málkovy, Suchomasty, Bykoš, Vinařice a Koněprusy. Tuto funkci vykonával přes dvacet let
až do listopadu 1946. Zasloužený odpočinek trávil František Zajíček ve svém domku na
Louníně, kde 8. června 1957 zemřel ve věku nedožitých 77 let. František Zajíček se ve svých
zápisech nevěnoval pouze záležitostem hasičským, ale velmi cenné jsou pro dnešního
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čtenáře jeho poznámky a reálie z doby první světové války. Připomeňme si jednu událost
z této doby.
V neděli dne 26. července 1914 byla náhle a neočekávaně vyhláškami (na Svobodovic
stavení čís. pop. 12 a na hostinci na „Myslivně“ čís. pop. 3, kde starosta p. V. Houba bydlel)
nařízena částečná mobilizace osmi armádních sborů, mezi nimiž byly i Pražský (VIII.) a
Litoměřický (IX.). Současně svolána do zbraně i domobrana. Rozkaz mobilizační žádal, aby
vojíni 39 let a mladší od hodiny vyhlášení mobilizace v obci do 24 hodin obec opustili a
k plukům svým se dostavili. Z Lounína odcházeli následující branci: Cajthaml Matěj, který
v sobotu 25. července svatbu slavil, Duchoň Antonín, Kalina Karel, Kotlín Antonín, Květoň
Antonín, Plátěnka Antonín, velitel sboru hasičského, Sirotek Josef, Šmejkal Josef, člen sboru
hasičského, Smrž Josef, člen sboru hasičského a Zykán Václav. Z těchto branců vrátil se
Josef Sirotek, velkou záduchou trpící. Všichni tito jmenovaní stáli na počátku cesty k dnešní
současnosti.
Čest jejich světlé památce!
• Projev před památníkem padlých ve Tmani:
Vážení spoluobčané! Milí hosté!
Druhá zastávka slavnostního průvodu obcí je na křižovatce u památníků občanům Tmaně –
obětem první a druhé světové války, kde za námi stojí budova základní školy, jejíž 130.
výročí postavení si v letošním roce připomínáme. Je to místo, po němž kráčeli naši předci,
kteří si uvědomovali, jak důležité jsou investice do vzdělanosti. Současně to bylo místo, kde
působili dobří učitelé, ale mnozí z nich spojili svůj profesní život s hasičstvím a požární
ochranou. U zrodu dobrovolného požárního sboru stál učitel Karel Honzík. Narodil se v roce
1876 v Praze. Studoval ve státním učitelském ústavu v Praze. Od 26. října 1897 působil na
obecných školách v Karlíně, Dejvicích, Berouně; na matiční škole v Ledvicích, ve Zdicích, ve
Sv. Janě pod Skalou, Vysokém Újezdě, Tmani, Stašově, Všeradicích; od 1. září 1920 ve Sv.
Janě pod Skalou jako řídící učitel. Byl znám svou bodrou povahou přes to, že jeho život již
od počátku působení ve službě školní ohrožen byl zákeřnou chorobou. Zemřel v roce 1925
v Praze.
Mezi osobnostmi tmaňského školství nelze zapomenout na pana Bohumila Douska. Pan
Bohumil Dousek se narodil dne 6. listopadu 1902 v Souticích, okres Vlašim. Chodil do
obecné školy ve Tmani, 2 roky do měšťanské školy v Berouně a poté studoval tři roky na
učitelském ústavě ve Svatém Janě pod Skalou a čtvrtý ročník nově zřízeného učitelského
ústavu v Hořovicích, kde v roce 1921 vykonal maturitní zkoušku. Prvním rokem vyučoval na
obecné škole v Koněprusích, dva roky vykonával vojenskou prezenční službu u 35. pěšího
pluku v Plzni, následně vyučoval deset měsíců ve Hředlích, V roce 1925 nastoupil jako učitel
poprvé na dva roky ve Tmani, následoval jeden rok učitelské práce na Karlštejně, jeden rok
v Suchomastech a poté se vrátil do Tmaně, kde v roce 1930 získal definitivu a v roce 1939
převzal vedení školy. Bohumil Dousek jako učitel, řídící učitel a ředitel Základní školy prožil
prakticky celou svoji celoživotní učitelskou dráhu ve Tmani. Po absolvování učitelského
ústavu a několika krátkých učitelských stáží, přišel na podzim roku 1925 do naší obce.
Nastoupil na učitelské místo na zdejší Obecné škole. Seznámil se s místními společenskými
a náboženskými poměry a občané poznali, že nový učitel bude pro obec velkým přínosem.
Jejich naděje nezklamal a v krátkém čase velmi výrazně vstoupil do tmaňského veřejného
života. Pracoval v mnoha společenských organizacích působících v obci: tělovýchovné
jednotě, hasičském sboru, Československém červeném kříži, Baráčnické obci, Kampeličce,
byl knihovníkem v místní lidové knihovně, hrál ochotnické divadlo. Učitelování považoval za
poslání svého života. Po odchodu Františka Zajíčka do důchodu v roce 1937 převzal správu
obecné školy, kterou řídil a vyučoval v ní až do důchodového věku. Mnoho jeho dřívějších
žáků našlo své uplatnění v hospodářském, vědeckém a kulturním životě. Všichni na něho
vzpomínají a chovají k němu úctu a vděk za předané vědomosti. Za svoji práci nezískal slávu
ani bohatství, ale lásku všech občanů Tmaně a širokého okolí. Zemřel 18. září 1983 ve věku
81 let. Dnes již pochopitelně nikdo z těchto osobností nežije, ale stopa, kterou vepsali do
historie školství, hasičství a společenského života ve Tmani a na Louníně je dobře viditelná i
dnes. Čest jejich světlé památce!
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• Projev na místním hřbitově:
Vážení spoluobčané! Vážení hosté!
Třetí – poslední zastávka dnešního slavnostního průvodu obcí je zde na tmaňském hřbitově,
kde se nachází hrob prof. Antonína Krbce, jehož 75. výročí tragického úmrtí jsme si
připomínali v loňském roce. Antonín Krbec pocházel z chudé povoznické rodiny. Jeho rodiče
měli malé hospodářství v č. p. 56 v části obce Tmaň zvané Chaloupky. Otec byl povozník –
vápeník a matka se starala o malé hospodářství. Základní školu vychodil ve Tmani, vyšší
třídy na Měšťanské škole v Počaplech. Už jako školák projevoval neobyčejný zájem o knihy
a zejména jej přitahovala matematika. Vystudoval obchodní akademii v Berouně a její
nástavbu v Praze. Během celého studia dojížděl z Prahy domů, aby mohl vypomáhat matce
v hospodářství, neboť otec vápeník byl stále na cestách. Aby své rodiče příliš finančně
nezatěžoval, chodil ze Tmaně do Berouna na vlak pěšky. Díky své houževnatosti a píli
s úspěchem dokončil i vysokou školu. Až do roku 1938 učil jako středoškolský profesor na
obchodní akademii v Jihlavě. Ještě před vyhlášením mobilizace nastoupil tak jako mnoho
jiných našich občanů, k ochraně státních hranic do oblasti tehdejšího Falknova (dnešní
Sokolov). V Gossengrünu (dnešní Krajková) došlo k prvním přestřelkám s henleinovci již 13.
září 1938. Proto sem vyslal velitel čtvrté mechanizované brigády první rotu 1. cyklistického
praporu ze Slaného jako vojenskou asistenci. Rota, které velel štábní kapitán Stůj, měla asi
120 mužů. Velitelem jednoho z družstev byl desátník aspirant Antonín Krbec. Když se čtvrt
hodiny před desátou večer 15. září vracela vystřídaná stráž desátníka aspiranta Krbce na
ubikace, propukla před budovou městského úřadu mezi strážnými přestřelka. Vojín německé
národnosti Franz Ludwig zákeřně zastřelil postupně pět svých kamarádů: desátníka
aspiranta Antonína Krbce, vojína Boh. Čapka, vojína Netíka, četaře Stanislava Kareše a
svobodníka Čmedlu. Původce neštěstí, německý vojín Franz Ludwig se nakonec sám
posledním nábojem zastřelil. Tolik ve stručnosti o gossengrünské tragedii, při níž zemřel
tmaňský občan prof. Antonín Krbec. Byl jedním z prvních obětí ještě nevyhlášené války. Ve
Tmani mu byl z jeho rodného domku vypraven státní pohřeb se všemi vojenskými poctami.
Na místní hřbitov jej doprovodila vojenská jednotka a kapela, četnictvo, hasiči, mládenci
s drůžičkami a občané Tmaně i z širokého okolí. Nechyběl ani věnec od presidenta republiky
Dr. Eduarda Beneše. Pohřeb se stal v té době velkou protifašistickou manifestací.
Aby hrdinství našeho rodáka a občana neupadlo v zapomenutí, byla ulice, v níž stojí domek,
ve kterém prof. Antonín Krbec bydlel, nazvána jeho jménem, jako důstojné připomenutí jeho
hrdinství v době ohrožení našeho státu. Čest jeho světlé památce!
Souvislosti zakládání sborů dobrovolných hasičů na konci XIX. a začátku XX. století
Ve druhé polovině XIX. století se činnost policie při šetření příčin požárů řídila ustanovením
v té době již zastaralého hasičského řádu ze dne 25. července 1785 a jiných četných
nařízení, které pro tyto účely vydávaly vyšší státní úřady. Přijetím zákona obecního dne 16.
dubna 1864 byla činnost policie v této oblasti převedena do samostatné působnosti obcí a
následně vydáním Hasičského řádu pro království České z 25. května 1876 byly vytvořeny
v této oblasti podmínky pro podporu rozboje svépomocné činnosti ve státě i ve společnosti
na úseku ochrany proti požárům. Tento hasičský řád ukládal úkol zajišťovat požární ochranu
starostovi obce a stanovil, že obecní výbor v mezích zákona obecního může ustanovit
k témuž účelu pro jednotlivé části obce zvláštní komisaře a vydávat pro ně instrukce. Podle
potřeby, ale nejméně jednou do roka měl starosta povinnost nařídit protipožární prohlídky
domů, aby se zajistily závady, které by mohly být příčinou ohně, zda se pravidelně čistí
komíny a potřeby k hašení požáru jsou udržovány v dobrém stavu. Na základě § 59 zřízení
obecního bylo mimo jiné nařízeno, že:
• každý na vyzvání starosty obce nebo jeho zřízenců musí při hašení ohně osobně
pomáhat;
• každá obec, která má více než 100 čísel popisných, má mít řádnou stříkačku
s potřebným vybavením;
• každá osada má být vybavena potřebným množstvím přenosných a ručních
stříkaček, žebříků, háků a hasičských košů.
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Pro zajištění těchto povinností nebylo jiné cesty, než
zakládat sbory dobrovolných hasičů, jejichž členové se
cvičili v ovládání techniky na likvidaci požárů.

Upomínka a pamětní list – u příležitosti oslav vydal SDH Tmaň.
Pamětní list – u příležitosti oslav vydala ZŠ a MŠ Tmaň.
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Tmaňská škola vydala také leták s fotografiemi a doprovodným textem tohoto znění:
Školo! Štěstí dítku tomu plyne, které práh tvůj nemine. 1884.
• Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, je příspěvková organizace, která
má 4 součásti – základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Zřizovatelem je Obec Tmaň.
• Tmaňská základní škola je škola s 1. – 5. postupným ročníkem, poskytující i zájmové
vzdělávání a vlastní školní stravování (oběd, svačina).
• Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
disponibilními hodinami jsme posílili český jazyk v každém ročníku, matematiku ve 2. až
5. ročníku, vlastivědu ve 4. a 5. ročníku, tělesnou výchovu v 1. až 3. ročníku.
K povinnému vzdělávání nabízíme volnočasové aktivity – míčové hry, anglický jazyk,
počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Tyto zájmové útvary jsou díky pochopení
zřizovatele pro naše žáky bez úplaty.
• Škola je zapojena do celostátních projektů – Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby,
Zelená škola (systém REMA – sběr elektroodpadu).
• Škola má 5 kmenových tříd (v každé třídě je instalován PC, diaprojektor a vizualizér), 1
počítačová učebna s 15 PC a diaprojektorem, školní knihovna, tělocvična, školní hřiště,
školní zahrada.
• Metody a formy práce, které jsou součástí standardní výuky – projektové vyučování,
tematické exkurze, preventivní programy sociálně patologických jevů a
environmentálního vzdělávání, návštěvy kulturních pořadů, dopravní výchova na
dopravním hřišti v Berouně, plavecký výcvik v Kapka Hořovice, pořádání školy v přírodě
pro všechny ročníky, účast v charitativních akcích. Zapojení žáků do regionálních soutěží
– Matematická olympiáda, Matematický klokan a cvrček, vybíjená. Účastníme se také
celostátních ověřování výsledků žáků (ČSI, Kalibro).
• Ve škole je zavedený nápravný program školy pro žáky s poruchami učení. Základem je
včasná diagnostika problému, proto spolupracujeme s odbornými pracovišti. Žáci jsou
integrováni v běžné třídě.
• Spolupráce se subjekty, kterým není lhostejný školní život – Obecní úřad Tmaň,
Myslivecké sdružení Hora Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň, Vápenka Čertovy
schody a Velkolom Čertovy schody a další subjekty ochotné nám pomoci při pořádání
školních akcí.
• Škole byl Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem propůjčen
titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně“ na období 2014 – 2016
za dosavadní činnost v oblasti EVVO.
• Školní družina zabezpečuje mimoškolní zájmovou činnost. Je za úplatu, kapacita školní
družiny 50 dětí. Školní družina má vlastní prostory, ke svým činnostem dále využívá
prostory celého areálu školy. Provoz školní družiny: 6,00 hod. – 7,45 hod.; 11,50 hod. –
16,15 hod. školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové
vzdělávání, které nabízí pestrou škálu činností a projektů.
• Mateřská škola má tři třídy s kapacitou 55 dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle
Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání s názvem: Hrajeme si a
poznáváme svět od podzimu do léta. Při činnostech je využívána individuální, kolektivní a
frontální forma vzdělávání zaměřená na hru, prožitek, experimentování, komunikaci,
poskytování pravdivého obrazu o světě, pohyb a tvoření. Během roku probíhá
předplavecká výuka a návštěvy solné jeskyně. Každoročně organizujeme školu v přírodě.
S dětmi se staráme o školní skalku, hmyzí domeček, bylinkovou zahrádku, akvárium.
Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci mateřské školy a rodiny. Jsme členem Klubu
školek, které čtou. Nabízíme zájmové kroužky – hudebně pohybový s hrou na flétnu,
výtvarně pracovní, angličtinu s úsměvem. Každý rok zveme děti, které ještě nenavštěvují
mateřskou školu, aby si k nám přišly pohrát – Pojďte s námi do školičky.
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, telefon: 311 689 889, 774 373 810, e-mail: zstman@seznam.cz
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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
V pátek dne 26. září 2014 jsme si připomněli Evropský den jazyků, a tak se žáci 3. až 5.
třídy naší školy s chutí zapojili do projektu, jenž si kladl za cíl uvědomit si, jak je důležité
učit se cizím jazykům. Třeťáci si s nadšením při matematice rýsovali kostry pro vlajky
některých evropských států, které pak při výtvarné výchově malovali. Dílka jsou opravdu
zdařilá, i když úkol byl nelehký. Čtvrťáci měli zase možnost se zaposlouchat na PC do
pozdravů, jak znějí v různých evropských jazycích a vyzkoušet si jejich výslovnost, páťáci
si tyto pozdravy vyhledali ve slovnících a na internetu, či zapátrali za pomoci rodičů v
paměti a ztvárnili pozdravy na čtvrtky. Z dílčích činností pak vznikla poutavá výstavka na
nástěnce naší školy, u které se přestávku co přestávku shlukovaly skupinky zvědavých
spolužáků ze všech ročníků. Druháky výstavka zaujala natolik, že si všechny pozdravy
vyzkoušeli a jmenované státy našli ve velikém atlase světa.
V pondělí 29. září. 2014 se naši druháci a čtvrťáci zúčastnili krásného programu Pravěk
hrou na zámku Nižbor. Děti se v něm zábavnou formou seznámily s každodenním
životem lidí v pravěku a prací archeologů. Prakticky si vyzkoušely vybrané činnosti jako
je pečení placek z vlastnoručně „umleté" mouky, tkaní a spřádání nití, střelba z kuše a
výroba šperků. Detailněji také poznaly práci archeologů a prohlédly si některé originální
archeologické nálezy. Celý program probíhal v Informačním centru keltské kultury na
zámku Nižbor a byl připraven pracovníky Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech. A my jim všem moc děkujeme za krásně prožité dopoledne.

Na internet se můžeme připojit kdykoli a pak může být toto médium nejen výborným
rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem. Proto se žáci V. třídy v
rámci projektu Bezpečný internet seznamují s různými riziky a situacemi, které
internet přináší i se způsoby, jak je řešit, protože společným cílem rodičů i školy je
uchránit děti před reálnými nebezpečími, které zde hrozí a také naučit děti dodržovat
daná pravidla pohybu na internetu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desatero bezpečného internetu:
Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku.
Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Dne 6. října se třetí a pátá třída vypravila do Nižbora na zámek, kde je možné „navštívit
pravěk". Nejedná se o expozici ledajakou, děti zde prováděli zkušení archeologové, a tak
se dozvěděly mnoho zajímavých skutečností. Byly fascinovány způsobem, jakým byli
tehdy lidé pohřbíváni a zároveň proč byli obdarováváni do svých hrobů. Snad nejvíce
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však děti zaujaly některé praktické činnosti týkající se tehdejší doby. Zkusily si střelbu z
kuše, spřádání nití, drcení zrna na mouku a následné pečení placek na otevřeném ohni,
které pak s ohromnou chutí konzumovaly se solí nebo s marmeládou, či s velkým
zájmem sledovaly kováře při výrobě dobových šperků a jiných užitečných předmětů.
Výlet za odhalením tajů té nejstarší doby našeho lidstva se opravdu vydařil a děti se
vracely plné dojmů, zkušeností a nabyty novými vědomostmi.
V týdnu od 6. do 10. října se všichni žáci naší školy zapojili do projektu nazvaného Týden
knihoven. Cílem tohoto projektu bylo posílit u dětí zájem o čtení a seznámit je s
tajemným slovním spojením – čtenářská gramotnost. Všechny ročníky postupně
navštívily školní knihovnu a svědomitě vybraly knihu, kterou doporučily ke čtení ročníku o
rok mladšímu. Knihu pak s náležitým komentářem předaly svým kamarádům. V hodině
výtvarné výchovy děti také vytvořily přebal své nejoblíbenější knihy. Dílka jsou vskutku
zdařilá a jsou k nahlédnutí v budově školy.
Dramatická výchova druháky moc baví, a proto se někteří z nich rozhodli, že nám
ukážou, jací jsou bezva herci a pro ostatní si sami nastudovali hru Jak šlo šídlo na vandr.
Připravili si i vlastní masky a představení mohlo začít. U spolužáků ve II. třídě mělo
takový ohlas, že si ho troufli zahrát i v I. a III. třídě. Za odvahu, aktivitu i pěkné provedení
dostali sladkou odměnu, ale všichni herci se shodli, že pro ně byl nejsladší odměnou
velký potlesk!
V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 probíhaly komunální volby, kterých se účastnili
dospěláci. Ale i my jsme si o nich povídali v hodinách vlastivědy, informatiky i v jiných
předmětech. Vždyť na nejedné kandidátce bylo jméno našich rodičů, prarodičů či
známých. V projektu Volby nanečisto jsme zjišťovali informace o průběhu voleb i jejich
výsledcích a nakonec jsme si takové volby prožili na vlastní kůži. Ve škole jsme zvolili
volební komisi, jmenovali zapisovatele, seznámili jsme se s volebním řádem, vyplnili jsme
si voličské průkazy, které nám posloužily místo občanských průkazů, připravili jsme
seznamy voličů - žáků IV. a V. třídy a v pondělí 13. října byl náš volební den! Dospěláci
už sice o víkendu svými hlasy rozhodli, kdo bude v zastupitelstvech obcí, ale to nám
vůbec nevadilo a všichni jsme naši volbu brali opravdu vážně. Vypravili jsme se do
skutečné volební místnosti v kulturním domě, kde na nás už čekaly paní Alena Bucková
a Petra Foltýnová, které nás celými volbami provázely, a my jim moc děkujeme za jejich
pomoc, důležité rady i velikou ochotu. Všichni jsme volby zvládli se ctí a až jednou
opravdu půjdeme volit, už budeme vědět, jak se zachovat, a že i náš hlas je důležitý.
V pondělí 13. října k nám opět zavítalo Divadlo Krejčíka Honzy, na které jsme se moc
těšili. Tentokrát nám naši oblíbení herci zahráli představení Kaťaťákova abeceda
slušného chování. Už ten název nás moc pobavil! Dozvěděli jsme se, že Kaťaťák je
vlastně krejčík Honza, kterého takto pojmenovaly malé děti, protože nosí velká kaťata.
Pak jsme si při hře a písničkách procvičili, jak máme pozdravit, jak se správně stoluje, jak
má vypadat správná hygiena a někteří naši spolužáci pomohli uklidit nepořádek v
pokojíčku špendlíka Nesmyslíka. Představení se opravdu nám líbilo. Všichni jsme se moc
nasmáli a většina z nás si určitě zapamatuje, že slušné chování by pro nás mělo být
samozřejmostí.
Mateřská škola Tmaň
Říjen v mateřské škole je vždy ve znamení podzimu. Děti chodí do přírody pozorovat
„barevný podzim“, sbírají různé přírodniny a využívají ke hrám posledního sluníčka
babího léta.
V I. třídě probíhá celoroční projekt „Za bludným kořenem“. Zaměření projektu je na
environmentální výchovu dětí, na svět přírody. Každý měsíc budou děti plnit nějaký úkol.
V září nám dala Jezinka Bezinka první úkol – seznámit se s bylinkami a spolu s paní
učitelkou nasbírat šípky a uvařit si šípkový čaj. Čaj jsme si osladili medem od pana
včelaře, který byl u nás v červnu na návštěvě.
Ve třídě mají děti rády pohádky. Téma minulého týdne bylo „Na poli“, děti se
seznamovaly s prací na poli, s plodinami, ochutnávaly některé plodiny – mák, kukuřici.
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Na poli roste řepa a tak si děti nejprve poslechly pohádku O řepě a druhý den si ji
zahrály.
Děti ve II. třídě se vydaly vyzdobit hřiště a nakreslit pár zajímavých obrázků na čerstvém
vzduchu. Děti kreslení moc bavilo a nakreslily i panáka, kterého si i zaskákaly. Děti si
zahrály také na kuchaře a připravily si zdravou svačinku, osvěžující ovocný salát.
Všechny děti se s chutí pustily do loupání a krájení ovoce. Přípravu vitaminové bomby si
všichni užili.
Koncem měsíce září jsme začali jezdit na plavání do Laguny v Berouně. V bazénu nám
bylo prima, skákali jsme do vody, plavali s destičkou. V lekcích plavání budeme
pokračovat i v dalším měsíci.
Opět k nám zavítalo divadélko Krejčíka Honzy, tentokrát s Abecedou slušného chování.
Dozvěděli jsme se, jak máme koho pozdravit, jak se správně stoluje a další zajímavé
věci. Společně jsme si zazpívali veselé písničky a pomohli uklidit nepořádek v pokojíčku
Špendlíka Nesmyslíka. Všichni jsme se moc nasmáli, bylo to pěkné dopoledne.
Můžeme se těšit na workshop s názvem Kouzla barev, který se bude konat 5. listopadu.
Jedná se dětský workshop, určený mateřským školám o barvách, duze, pohádkovém
příběhu housenky Olivera, který dětem ukáže zajímavosti ze světa barev, Při tvoření si
děti vyzkouší nevšední a zajímavé techniky.

Dokumenty a písemnosti z roku 1891
V trezoru Obecního úřadu ve Tmani se nachází zapečetěná obálka z roku 1972, jejímž
obsahem jsou dokumenty a písemnosti nalezené při opravě kostela sv. Jiří ve Tmani
v makovici věže. K tomu je přiložen průvodní dopis tohoto znění:

Seznam dokumentů a písemností nalezených při opravě římskokatolického kostela
sv. Jiří ve Tmani v makovici věže:
1. Pamětní spis ze 7. listopadu 1891.
2. Noviny z těchto dnů:
a. Národní politika;
b. Pražský denník;
c. Čech;
d. Prager Tagblatt.
3. Fotografie:
a. Františka Noltsche, majitele velkostatku;
b. Ferdinanda Meleny, správce velkostatku;
c. Josefa Schneidera, faráře u sv. Jiří.
4. Úmrtní oznámení:
a. Františka Noltsche, majitele panství;
b. Františka Havlíčka, bývalého faráře u sv. Jiří.
5. Rakouské mince:
a. ½ kr., 1 kr., 4 kr., 10 kr. a 20 kr.;
b. zlatník a stříbrný, čtvrtzlatník;
c. dvě jubilejní mince z výstavy.
Dojde-li k dohodě s Památníkem národního písemnictví v Praze, který toho času
opravuje místní zámek, budou tyto věci v budoucnu umístěny ve vyhrazené místnosti
vesnického muzea obce Tmaně.
V Tmani, dne 6. července 1972.
František Zach
předseda školské a kulturní komise

Bohumil Kratochvíl
předseda MNV
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Jak každý dobře ví, k žádné dohodě s Památníkem národního písemnictví tehdy nedošlo, a
v současnosti již žijeme v jiné době … a tak je jen dobře, že výše jmenované dokumenty a
písemnosti jsou stále v zapečetěné obálce dobře a bezpečně uschované v trezoru na
obecním úřadu. Jako ukázku z uložených písemností nabízíme parte Františka Noltsche
z 18. prosince 1888.

Zalistujeme-li ve výše uvedených novinách z roku 1891 – to znamená z doby před 123 roky
– snadno zjistíme jistou podobu se starostmi a problémy, které měli lidé v Čechách na konci
devatenáctého století a které jsou tak podobné tomu, co se pokoušíme řešit dnes – lidé jsou
stále jenom lidmi, do mezilidských vztahů vstupuje tu láska, tu nenávist, politika je stále
politikou – a tak jediný rozdíl je asi jenom ve vývoji techniky.
Věnujme pozornost jednomu příspěvku, který otiskl na svých stránkách Politický deník Čech
– odpoledník, jenž vycházel každý den mimo neděli a svátek o 3. hodině odpolední, a z
něhož si zde zacitujme článeček nazvaný Stojaté písmo ve školách:
V poslední době konaly se četné porady v povolaných kruzích, nemělo-li by se místo
dosud obvyklého písma zavést do škol písmo stojaté. Za přední důvod změny té uvádí
se, že prý špatné sedání při nynějším písmu zaviňuje krátkozrakost a zkřiveniny
páteře. Nejnověji nařídila c. k. zemská školní rada, aby v jednotlivých okresích bylo na
některých školách písmo to na zkoušku zavedeno. Spolu připojila k nařízení tomu
některé pokyny, jež ke cvičením v písmu stojatém podali někteří znalci, jakož i vzory
písma stojatého. Ke konci roku školního mají být o výsledcích pokusů těch podány
zprávy c. k. zemské školní radě.
Z mediálních diskusí v té době se zdálo, že se chystá největší změna ručně psaného písma
od Jungmannovy reformy v roce 1820. Český spisovatel a jazykovědec tehdy ve své slohové
čítance nazvané Slovesnost upustil od německé novogotické kurzivy ve prospěch latinky,
jakou píšeme dnes.
Dnes žijeme v době počítačů, tabletů a mobilních telefonů a řada odborníků je přesvědčena,
že písmo by mělo být přizpůsobeno našim současným potřebám. Výsledkem je návrh
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nespojovaného písma Comenia Script, jenž se začal zkoušet na vybraných školách. Jak
dopadlo snažení našich předků před 123 roky, již víme, jak dopadnou současné snahy,
posoudí nejdříve následující pokolení …

Tmaň v literatuře
V tomto čísle OBZORU zaměříme pozornost na dvě publikace s hasičskou tématikou. Obě
jsme si mohli prohlédnout na výstavě v hasičské zbrojnici při oslavách 110. výročí založení
SDH ve Tmani a 101. výročí založení SDH na Louníně v sobotu 13. září 2014. Prvním
titulem je Kronika hasičských sborů Berounska a Hořovicka, v druhém případě se jedná
o první díl publikace Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji. Historie a současnost.
Kronika hasičských sborů Berounska a Hořovicka.
V roce 2010 vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Beroun publikaci
Kronika hasičských sborů Berounska a Hořovicka. Toto Sdružení mělo v době vydání
publikace k dispozici kroniky 71 sborů dobrovolných hasičů, které jsou členěny do 12 okrsků.
Členská základna měla k 1. 1. 2010 celkem 3 195 členů, 2 583 dospělých, z toho 2 116
mužů, 467 žen a 610 mladých hasičů, z nichž je 342 chlapců a 268 dívek. O tmaňských
hasičích je v knize následující příspěvek:
SDH Tmaň
Podnět k ustavení dobrovolného hasičského sboru dal obecní výbor a na tuto výzvu jako
první zareagoval tehdejší učitel místní obecné školy Karel Honzík.
Ustavující schůze budoucího sboru dobrovolných hasičů byla svolána na podzim roku 1904.
Na ní byl zvolen prozatímní výbor. Dne 29. ledna 1905 byl ustaven výbor definitivní. Prvním
jednatelem a velitelem sboru byl zvolen Karel Honzík. Předsedou se stal Antonín Sudík,
náměstkem velitele Stanislav Karmazín, hospodářským správcem Josef Dušek a dozorcem
náčiní Josef Dušek, pekař. U zrodu sboru stálo 29 členů.
Od samého počátku byla činnost hasičského spolku ve Tmani vedle nadšení a zapálení pro
správnou věc především otázkou peněz. Nově ustavený hasičský sbor proto provedl
okamžitě mezi občany sbírku na zakoupení pojízdné stříkačky. K tomu došlo v roce 1906. Na
základě schvalovacího řízení, probíhajícího v průběhu druhého pololetí roku 1905, byly
výdaje na činnost sboru zahrnuty v rozpočtu obce až pro rok 1906.
Veřejná sbírka mezi občany přispěla k zakoupení čtyřkolové stříkačky na pérech z obou
stran sací a výtlačná od firmy Smekal z Prahy – Smíchova. Jak bylo tehdy zvykem, byla
stříkačka vysvěcena. Tato slavnost se konala 27. května 1906 za účasti okolních sborů a
členů místního spolku vojenských vysloužilců. Kmotrou byla Marie Karmazínová, manželka
podvelitele a družičkou slečna Marie Skalová z Lounína.
První zásah hasičského sboru u ohně byl 18. prosince 1905, kdy vznikl požár domku čp. 70
náležející Anně Havlíčkové.
Před druhou světovou válkou proběhla ve Tmani dvě okrsková cvičení Berounské župy.
Poprvé to bylo v rámci oslav 25. výročí založení sboru dne 2. června 1929. Na této slavnosti
vystoupil nově založený hasičský odbor dívčího dorostu pod vedením náčelnice Heleny
Douskové. Bylo to cvičení s „tlumenicemi“. Druhý župní sjezd se v obci konal 12. července
1936.
Při hasičském sboru byl ustaven divadelní odbor, který od samého počátku vyvíjel
neobyčejnou kulturní činnost. Své první představení sehrál 12. června 1912 a poslední 10.
dubna 1950. Za tuto dobu sehrál celkem 78 divadelních představení.
V letech 1939 – 1945 činnost sboru v důsledku válečných událostí poklesla. Ihned po
skončení druhé světové války sbor ale svoji činnost obnovil. Byla zorganizována sbírka na
zakoupení motorové stříkačky, která byla zakoupena v listopadu 1945. Byl to typ DKW-PS-8
na dřevěných kolech. Do té doby byla používána stará čtyřkolová stříkačka.
V roce 1952 byli do čela hasičského sboru zvoleni mladí členové, kteří začali prosazovat
myšlenku modernizace hasičského zabezpečení. Hasičské zbrojnici sloužila polorozpadlá
dřevěná kůlna. Doprava k požárům byla tehdy obstarávána nahodile koňskými potahy a
později traktory velkostatku.
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V roce 1958 již sbor disponoval moderní technikou. Měl dvoukolovou hasičskou stříkačku
AS-16 s doprovodným krytým autem značky STEYER. V uvolněné části budovy velkostatku
si vybudoval sbor novou hasičskou zbrojnici v přímém sousedství rybníka. V roce 1963
získal sbor nové doprovodné auto PRAGA RND, které bylo opatřeno signálními světly a
poplachovou sirénou.
Dobré výsledky se prokázaly i v práci s mládeží. O podchycení zájmu a vytvoření prvních
oddílů mladých hasičů se zasloužil tehdejší velitel hasičského sboru Josef Ježek. Práce
s mladými byla započata v roce 1954 a od roku 1979 se jejich družstva zúčastňovala
pravidelné celostátní hry PLAMEN.
V roce 1964 bylo vzpomenuto 60. výročí založení sboru. U této příležitosti byl do tmaňského
sboru začleněn Sbor dobrovolných hasičů Lounín. Stalo se tak na základě nového územního
členění, kdy docházelo ke slučování malých obcí ve větší správní celky.
V roce 1971 se začala budovat požární nádrž, která byla dokončena v roce 1974. Svému
účelu sloužila až do roku 1981. Kdy se snížil přítok vody a později úplně zanikl. Nádrž
zarostla, porušily se betonové zdi. Na jaře roku 2002 byl přítok vody obnoven, nádrž
vyčištěna, opravena a začala opět sloužit svému účelu.
V roce 1984 v rámci oslav 80. výročí založení sboru proběhlo několik kulturních akcí a
vyvrcholením programu byla ukázka požárního zásahu VÚP Beroun s použitím
nejmodernější techniky.
Slavnost na počest 90. výročí založení sboru se uskutečnila 18. června 1994 a byla spojena
s vernisáží fotodokumentací výstavy Tmaň dříve a nyní. U této příležitosti byla oceněna
obětavá práce některých členů sboru hasičskými vyznamenáními.
V posledních letech se činnost orientuje především na údržbu požární techniky, úkoly
související s kvalitou vedení a vztahy v kolektivu sboru.
Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji. Historie a současnost – 1. díl.
Středočeský kraj vydal v roce 2013 první díl publikace Dobrovolní hasiči Středočeského kraje
– historie a současnost. Smyslem knihy je připomenout historii a především současnost
hasičských sborů působících na území našeho regionu. Faktem zůstává, že na tmaňské
hasiče se zatím nedostalo. Přesto je tam o nich jediná zmínka – jsou uvedeni v seznamu
hasičských sborů okresu Beroun s uvedením data založení. Jak však uvádí v úvodním slově
tehdejší hejtman Středočeského kraje, tímto úsilí o zviditelnění hasičů nekončí, ale bude se
pracovat na druhém pokračování této knihy, kde by měly dostat příležitost k prezentaci ty
sbory dobrovolných hasičů, na které se v prvním díle nedostalo. Doufejme, že se jednou
dočkáme. Vždyť propagace dobrých výsledků tmaňských hasičů není nikdy dost!

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 zimním období od listopadu
2014 do konce března 2015 nebudou konat. Konání mší sv. v kostele sv. Jiří bude
obnoveno o pouti v dubnu 2015. O případných akcích konaných v období od listopadu
2014 do konce března 2015 budou občané informováni obvyklými způsoby.
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.

Pozvánka do Galerie Čerťák
V sobotu 18. října 2014 v 10 hodin dopoledne se v Galerii Čerťák
konala vernisáž výstavy Lucie Suché s názvem Jak je krásně u
řeky. Lucie se narodila v Berouně v roce 1968. Vystudovala
gymnázium a nějaký čas strávila studiem medicíny. Nakonec podruhé
odmaturovala jako radiologický laborant. Je členkou volného sdružení fotografů „Berounští
fotorici“, se kterým pravidelně vystavuje. Pořádá Masopust Na Černém vršku a rovněž
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výstavy fotografií Na Vršek a z Vršku zachycující život v tomto koutě Berouna. Lucie rovněž
maluje. Malovat začala potom, co dostala od svého muže pod stromeček olejové barvy.
První obraz vznikl v létě roku 1989 na chatě pod hradem Týřovem a do dnešního dne jich
namalovala již přes čtyři sta. Její život je neodmyslitelně spojen s řekou Berounkou a právě
fotografie převážně od této řeky na výstavě uvidíte. Na vernisáži zahrála kapela Ponožky
pana Semtamťuka. Výstava je otevřena denně až do 18. prosince 2014. Galerie Čerťák je
otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin. Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na
zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své přátele, rodinné příslušníky a známé!

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V listopadu bude otevřeno v pondělí až pátek od 9,00 do 16,30 hodin, v sobotu od
9,00 do 14,00 hodin, v neděli bude zavřeno. V pondělí 17. listopadu 2014 – státní
svátek Den boje za svobodu a demokracii – bude zavřeno.
Blíží se Vánoce a v naší prodejně najdete soustu tipů na vánoční dárky a nabízíme i
dárkové poukazy pro vaše blízké.
Dovolujeme si naše zákazníky upozornit, že prodej vánočních stromků bude probíhat od
pátku 5. prosince do úterý 23. prosince 2014. Stejně jako v minulých letech si zákazníci
budou moci vybrat a uříznout stromek přímo na poli podél silnice na Chodouň proti
hasičskému cvičišti, nebo se rozhodnout pro některý z čerstvě uříznutých stromků z polí,
kam není přístup zájemců možný.
Na základě dobrý zkušeností z let minulých bude v prosinci s prodejem vánočních
stromků probíhat doplňkový prodej, kde v nabídce budou stojany na stromky, svíčky,
františky, purpury, vánoční skleněné ozdoby, keramika a dekorace.
Máme širokou nabídku krmných směsí, které jsou potřebné bez ohledu na roční období.
Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby, kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro
domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky, morčata, andulky a kanárky. Nabízíme
stále více oblíbené belgické granule pro kočky – 1 kg za 36,- Kč, nebo dlouhodobě v akci
za výhodnou cenu granule pro psy – jeden kilogram za 20,- Kč.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

1. -2. 11. 2014
8. -9. 11. 2014
15. -16. 11. 2014
17. 11. 2014
22. -23. 11. 2014
29. -30. 11. 2014

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175
MUDr. Neužilová Jarmila
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Očenášková Jitka
Beroun, Talichova 825
MUDr. Laštovičková Václava
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Pilbauerová Lenka
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Pilbauerová Irena
Beroun, Talichova 825

Telefon
311 577 559
311 572 135
311 624 375
311 572 765
311 746 185
311 600 220

Poděkování
Děkujeme za krásnou vzpomínku na pana Vladislava Tysla v říjnovém čísle OBZORU. Na
jeho bohatý život, který nepromarnil, ale plnými doušky si ho užíval. Děkujeme všem, kteří na
něj vzpomínají a nezapomenou.
Rodina Tyslova
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Do konce podzimní části III. A třídy zbývají tři kola
1. kolo – sobota 23. srpna 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1),
branky: Aduwa 2, Potěšil, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Knotek, 50 diváků. Další zápasy
1. kola: TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Karlštejn 7:5, SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ
Sokol Vysoký Újezd 6:2, TJ Tetín – TJ Vižina 1:3, FK Svatá – FK Králův Dvůr B 1:2, TJ
Lužce – FK Olympie Zdice B 4:1, TJ Chodouň – SK Hudlice 1:3.
2. kolo – sobota 30. srpna 2014 – 17,00 hodin – FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1
(5:0), rozhodčí zápasu Závora, jediný úspěch Tmaně zaznamenal Fiala Miroslav mladší,
70 diváků. Další zápasy 2. kola: TJ Karlštejn – SK Hudlice 3:1, FK Olympie Zdice B – TJ
Chodouň 6:3, SK Nižbor B – TJ Lužce 1:1, TJ Vižina – FK Svatá 1:2, TJ Sokol Vysoký
Újezd – TJ Tetín 1:4, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK Cembrit Beroun – Závodí 5:7.
3. kolo – sobota 6. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Vižina 4:1 (2:0), střelci
branek: Fiala Miroslav, Potěšil, Kaplan, Smíšek, rozhodčí zápasu Pánek, 50 diváků. Další
zápasy 3. kola: SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Karlštejn 4:2, TJ Tetín – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov 5:2, FK Svatá – TJ Sokol Vysoký Újezd 4:2, TJ Lužce – FK Králův Dvůr
B 6:3, TJ Chodouň – SK Nižbor B 4:0, SK Hudlice – FK Olympie Zdice B 2:0.
4. kolo – neděle 14. září 2014 – 17,00 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS Tmaň
1:0 (1:0), rozhodčí zápasu Bidšovský, 40 diváků. Další zápasy 4. kola: TJ Karlštejn – FK
Olympie Zdice B 2:0, SK Nižbor B – SK Hudlice 2:1, FK Králův Dvůr B – TJ Chodouň 7:3,
TJ Vižina – TJ Lužce 2:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – FK Svatá 5:4, SK Cembrit
Beroun - Závodí – TJ Tetín 1:0.
5. kolo – sobota 20. září 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ ČECHIE Nový
Jáchymov 3:3 (2:2), střelci branek: Aduwa, Večeřa, Haas, rozhodčí zápasu Krbec, 70
diváků. Další zápasy 5. kola: TJ Tetín – TJ Karlštejn 0:2, FK Svatá – SK Cembrit Beroun
– Závodí 1:9, TJ Lužce – TJ Sokol Vysoký Újezd 2:4, TJ Chodouň – TJ Vižina 1:4, SK
Hudlice – FK Králův Dvůr B 2:0, FK Olympie Zdice B – SK Nižbor B 1:1.
6. kolo – neděle 28. září 2014 – 10,15 hodin – SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ VČS
Tmaň 5:3 (2:1), branky: Haas – 2, Kaplan, rozhodčí zápasu Pánek, 90 diváků. Další
zápasy 6. kola: TJ Karlštejn – SK Nižbor B 6:1, FK Králův Dvůr B – FK Olympie Zdice B
4:0, TJ Vižina – SK Hudlice, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ Chodouň 4:0, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – TJ Lužce 5:1, TJ Tetín – FK Svatá 3:1.
7. kolo – sobota 4. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Tetín 0:8 (0:3),
rozhodčí zápasu Šnajdr. Další zápasy 7. kola: FK Svatá – TJ Karlštejn 1:1, TJ Lužce –
SK Cembrit Beroun – Závodí 1:3, TJ Chodouň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:6, SK
Hudlice – TJ Sokol Vysoký Újezd 0:1, FK Olympie Zdice B – TJ Vižina 2:2, SK Nižbor B –
FK Králův Dvůr B 3:4.
8. kolo – neděle 12. října 2014 – 16,00 hodin – FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal Hrubý, rozhodčí zápasu Mázdra, 80 diváků. Další
zápasy 8. kola: TJ Karlštejn – FK Králův Dvůr B 1:4, TJ Vižina – SK Nižbor B 1:2, TJ
Sokol Vysoký Újezd – FK Olympie Zdice B 5:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK
Hudlice 2:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – TJ Chodouň 3:1, TJ Tetín – TJ Lužce 12:1.
9. kolo – sobota 18. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Karlštejn 2:6 (0:6),
branky: Haas, vlastní Vyterna, rozhodčí zápasu Knotek 50 diváků. Další zápasy 9. kola:
TJ Lužce – FK Svatá 3:1, TJ Chodouň – TJ Tetín 0:8, SK Hudlice – SK Cembrit Beroun –
Závodí 2:5, FK Olympie Zdice B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 1:7, SK Nižbor B – TJ
Sokol Vysoký Újezd, FK Králův Dvůr B – TJ Vižina 9:1.
10. kolo – sobota 25. října 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2),
branky: Potěšil. Dominik, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Veverka, 50 diváků. Další
zápasy 10. kola: TJ Karlštejn – TJ Vižina 7:1, TJ Sokol Vysoký Újezd – FK Králův Dvůr B
1:2, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – Nižbor B 7:0, SK Cembrit Beroun - Závodí – FK
Olympie Zdice B 8:1, TJ Tetín – Hudlice 3:2, FK Svatá – TJ Chodouň 4:1.
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11. kolo – neděle 2. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň.
Další zápasy 11. kola: TJ Lužce – TJ Karlštejn, SK Hudlice – FK Svatá, FK Olympie
Zdice B – TJ Tetín, SK Nižbor B – SK Cembrit Beroun - Závodí, FK Králův Dvůr B – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov, TJ Vižina – TJ Sokol Vysoký Újezd.
12. kolo – sobota 8. listopadu 2014 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Hudlice.
Další zápasy 12. kola: TJ Karlštejn – TJ Sokol Vysoký Újezd, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – TJ Vižina, SK Cembrit Beroun - Závodí – FK Králův Dvůr B, TJ Tetín – SK
Nižbor B, FK Svatá – FK Olympie Zdice B, TJ Lužce – TJ Chodouň.
13. kolo – neděle 16. listopadu 2014 – 13,30 hodin – FK Olympie Zdice B – TJ VČS
Tmaň. Další zápasy 13. kola: TJ Chodouň – TJ Karlštejn, SK Hudlice – TJ Lužce, SK
Nižbor B – FK Svatá, FK Králův Dvůr B – TJ Tetín, TJ Vižina – SK Cembrit Beroun Závodí, TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ ČECHIE Nový Jáchymov.
Tabulka III. A třídy po desátém podzimním kole ročníku 2014 - 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Tetín
Králův Dvůr B
Nový Jáchymov
Karlštejn
Vysoký Újezd
Lužce
Svatá
Hudlice
Nižbor B
VČS Tmaň
Olympie Zdice B
Vižina
Chodouň

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
8
7
6
6
4
4
4
2
2
1
1
1

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

0
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
8
9

51:18
46:10
44:19
49:26
35:21
23:19
24:32
24:27
16:17
13:31
20:41
12:38
10:37
14:45

30
24
24
22
19
18
14
13
12
8
8
5
4
3

Tmaňský posvícenský koláč
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň uspořádala dne 25. října 2014 celodenní Posvícenskou
sportovní sobotu na fotbalovém hřišti TJ VČS Tmaň.
V rámci dopoledního programu sehráli od 10,15 hodin tmaňští fotbalisté svůj mistrovský
zápas desátého kola III. A třídy s mužstvem z Lužců. Zápas skončil nerozhodně 2:2, ale jak
říkají očití svědci tohoto zápasu, jednalo se ze strany tmaňských fotbalistů o festival
nevyužitých možností a příležitostí ke vstřelení branky.
Od 13 hodin se uskutečnilo fotbalové utkání starých gard Tmaně a Králova Dvora, v němž
hosté se zkušenostmi ze soutěže o několik pater vyšší, než je naše III. třída, vyhráli
jednoznačně 0:6 po poločase 0:4. Při hodnocení tohoto výsledku je třeba hned v úvodu
konstatovat, že v těchto utkáních nejde ani tak o výsledek, ale především o radost ze hry,
v níž si mohou dnes již většinou neaktivní fotbalisté dokázat, že jejich hra má stále úroveň,
za kterou se nemusí vůbec stydět, ze svého bývalého umění toho moc nezapomněli – jenom
snad chybí ta dřívější rychlost, která je však nahrazená profesorským držením míče, na
druhé straně je třeba zdůraznit, že jejich elán a nasazení do hry jim mnozí mladí fotbalisté
mohou jenom závidět. V soutěžích tohoto typu nejde o to zvítězit, ale zúčastnit se.
Vyvrcholením Posvícenské sportovní soboty byl od 15:00 hodin nultý ročník běžeckého
závodu TMAŇSKÝ POSVÍCENSKÝ KOLÁČ. Byl to závod pro všechny dětské věkové
kategorie do 15 let a kategorie rodinný běh – rodič, případně prarodič + dítě nebo děti.
Běželo se po travnatém povrchu tmaňského fotbalového hřiště. Vyhlášení výsledků bylo
provedeno po zpracování výsledkové listiny po ukončení posledního běhu. Pro nejlepší na
prvních třech místech byly připraveny medaile, diplomy a posvícenské koláče.
Výsledky jednotlivých kategorií jsou následující:
• 50 m chlapci do 5 let: 1. Tomáš GRYGAR, 2. Matyáš FRANĚK, 3. Pavel PAVLÁSEK;
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50 m dívky do 5 let: 1. Eliška LAŠTOVIČKOVÁ, 2. Veronika KUČEROVÁ, 3. Lucie
ŠILHAVÁ
• 100 m chlapci a dívky 6-7 let: 1. Martin GRYGAR, 2. Barbora MACOURKOVÁ, 3.
Jessicca DALECKÁ;
• 300 m dívky 8-9 let: 1. Tereza KUČEROVÁ, 2. Anna PAVLÁSKOVÁ;
• 300 m chlapci 10-11 let: 1. Daniel HNÍZDIL, 2. Dominik ŠUPA;
• 300 m chlapci 12-13 let: 1. Martin SÝKORA, 2. Jaroslav ŽOUR, 3. David ČERNOVSKÝ;
• 300 m dívky 12-13 let: 1. Hana ŘEZÁČOVÁ, 2. Karolína ČERVENKOVÁ, 3. Nikola
PISKÁČKOVÁ;
• 300 m chlapci 14-15 let: 1. Kryštof KOVÁCS, 2. Josef ZADINA;
• 300 m Rodinný běh (rodič nebo prarodič + dítě nebo děti): 1 Sára ZELENKOVÁ a
Slavomír MALÍK, 2. Marek a Milan PLACÁKOVI, 3. Kateřina a Lenka ŠILHAVÁ.
Organizátoři již v propozicích běžeckých závodů uváděli, že akce se uskuteční za každého
počasí. Dodejme pro úplnost, že počasí žádná sláva nebylo – nepršelo, sluníčku nedovolily
mraky visící nad obcí kibicovat svými paprsky závodníkům ani na zlomek vteřiny, bylo vlezlé
chladno, jehož důsledky na organizmus soutěžící odbourávali běháním a diváci horkými
nápoji zakoupenými v dobře fungujícím a stále obleženém kiosku na hřišti.
Zvláštní kapitolou byli diváci, kterých se sešlo v areálu hřiště opravdu nebývalé množství.
Byli to nejen rodiče doprovázející své ratolesti při závodech, ale i osoby dříve narozené,
které obvykle akce sportovního charakteru nenavštěvují. Lze to chápat jako důkaz toho, že
se sportovcům TJ VČS Tmaň podařilo nabídnout široké veřejnosti akci, která v nabídce
dosud chyběla. Podařilo se na naše hřiště dostat veřejnost, která tam i přes výše uvedené ne
zrovna příznivé počasí dokázala vydržet až do konce. To byl také účel této akce. Na výroční
valné hromadě tělovýchovné jednoty v první polovině letošního roku se na toto téma hodně
diskutovalo. Nově zvolený výbor si dobře uvědomuje, že bez zapojení mládeže do
sportovního dění v obliby se mohla začít stahovat mračna nad budoucností nejenom
tmaňského fotbalu. Čelní funkcionáři tělovýchovné jednoty si velmi dobře uvědomují, že ne
každý, kdo tentokrát vyběhl na běžeckou dráhu oválu tmaňského fotbalového hřiště, u sportu
zůstane natrvalo – ale podmínkou úspěchů budoucích je právě trpělivá mravenčí práce
tohoto druhu. Ještě o jednom je třeba se zmínit. Mezi diváky jsme viděli mnoho z těch, kteří
kandidovali nebo byli zvoleni do zastupitelstva obce na příští čtyřleté období. Všechny tři
kandidátské strany v komunálních volbách měli ve svých předvolebních programech, s nimiž
předstupovaly před své potencionální voliče, uveden bod o zajištění zájmových činností pro
mládež ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a ve Slavíkách. Toto je jedna z cest, která
je ve svých důsledcích velmi perspektivní. Doufejme tedy, že se v příštím roce opět potkáme
minimálně v tak hojném počtu při dalším ročníku nějaké zajímavé sportovní soutěže a
organizátorům popřejme, aby studnice jejich nápadů byla nevyčerpatelná.
•
•
•
•
•

Pořadatelé děkují:
firmě KODEX a.s. Hořovice,
Obci Tmaň,
paní Haně Laňové (keramika),
Lahůdkářství Apolonia Tmaň,
a v neposlední řadě děkujeme všem přítomným, kteří podpořili naše děti a
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň získala pro ně 1.100,- Kč.
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