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Pozvánka na zářijové tmaňské oslavy
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom Vás všechny co nejsrdečněji pozvali na oslavy 130. výročí výstavby
budovy školy ve Tmani, 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani a 101.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Louníně, které se uskuteční v sobotu 13. září
2014 v naší obci. Již samotný výčet výročí, jež budou středem pozornosti oslav, je
úctyhodný, a sama historie tomu chtěla, že jejich souběh si připomínáme jednou za deset let.
Na co se tedy můžeme příští měsíc těšit?
130. výročí výstavby budovy školy ve Tmani:
9:00 – 13:00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – návštěvníci se seznámí s minulostí i
současností základní a mateřské školy. Dříve narození i ti mladší absolventi tmaňské školy
si budou moci porovnat své vzpomínky s dnešní realitou.
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110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani
a 101. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Louníně:
9:00 – uvítání hostů a jiných sborů - před hasičskou zbrojnicí;
9:30 – přesun průvodu na Lounín (pro zájemce zajištěn převoz);
10:00 – slavnostní průvod obcí – zahájení u pomníku na Louníně;
10:40 – slavnostní průvod obcí – zastávka u pomníku u ZŠ Tmaň;
11:00 – slavnostní průvod obcí - ukončení u pomníků na hřbitově;
11:00 – 13 :00 Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici – výstava hasičské techniky,
fotodokumentační výstava;
13:30 – ukázka práce MH SDH a SDH na hasičském areálu - u požární nádrže;
14:00 – zahájení IX. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů;
20:00 – společenská zábava.

Veřejnost bude s vlastním programem oslav v předstihu seznamována způsoby v obci
obvyklými, tzn. na plakátech, v relacích místního rozhlasu a na webových stránkách obce.
K této události bude tematicky zaměřeno zářijové vydání tmaňského informačního časopisu
OBZOR – přinese ve svém úvodu program oslav a zbytek obsahu tohoto čísla bude věnován
130. výročí výstavby budovy tmaňské školy. Čtenáři se dozvědí o základních meznících
stotřicetileté historie tmaňského školství souvisejícího s touto školní budovou i o tom, co
tomu předcházelo. Toto číslo nebude obsahovat jiné, v OBZORU obvyklé informace, proto
některé z nich jsou s předstihem uvedeny již v tomto čísle.
Na hojnou účast občanů z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků
v sobotu 13. září 2014 se těší pořadatelé!
Vít Hofmann
starosta SDH Tmaň

Václav Macourek
starosta obce Tmaň

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ve funkčním období 2010 – 2014, které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 15. září 2014 od 19,00 hodin s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační věci.
3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne
16. června 2014.
4. Zpráva o plnění volebního programu současného zastupitelstva obce na léta 2010 –
2014.
5. Zpráva z rady obce.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. Usnesení, závěr.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2014
V pondělí 16. června 2014 se v kulturním domě ve Tmani konalo od 19,00 hodin druhé
letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce. Z tohoto jednání bylo v červencovém čísle
OBZORU otištěno usnesení. Další materiály – zápis z průběhu tohoto veřejného zasedání
zastupitelstva obce a zpráva z rady obce, která zazněla na tomto zasedání – jsou na
následujících stránkách tohoto čísla OBZORU.
Zápis č. 2/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň,
které se konalo dne 16. června 2014 od 19.00 hodin v Kulturním domě ve Tmani
Přítomno:
Omluveni:

11 členů zastupitelstva + 6 občanů
4 zastupitelé – Motyka Václav, Kepková Miroslava, Rysová Jarmila, Řehořová
Lucie
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnila nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce Tmaň, a to je tudíž schopné usnášení.
K bodu l. a 2.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň zahájil a dále jeho průběh řídil starosta obce pan
Macourek Václav.
Seznámil přítomné s navrženým programem.
1. Zahájení
2. Organizační věci
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva z Rady obce
5. Zpráva finančního výboru
6. Diskuse a různé
7. Usnesení a závěr zasedání
Hlasování o programu:
• Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
• Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
• Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Navržený program byl všemi přítomnými členy ZO odsouhlasen.
Dále byla navržena návrhová komise ve složení Hana Laňová a Iva Sulíková.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva.
Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Složení návrhové komise bylo schváleno v předloženém znění.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Kiml Antonín a Plátěnka Jan.
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K bodu 3.
Pan Vít Hofmann přednesl kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Tmaň konaného dne 17. března 2014 a zprávu kontrolního a revizního výboru.
K bodu 4.
Pan Pavel Pavlásek ml. přednesl zprávu z rady obce, která měla tyto hlavní body (znění této
zprávy je na jiném místě tohoto vydání OBZORU):
• provedená výměna oken na hasičské zbrojnici, dveří Kulturního domu a Obecního úřadu
– Winko, spol. s r. o.;
• penetrace víceúčelového hřiště u Základní školy Tmaň;
• nákupy techniky pro potřeby obce: štěpkovač za traktor, přívěs na kontejnery, 2 ks
křovinořezu;
• jak naložit s plánovacími smlouvami;
• dotace na dětské hřiště – Mikroregion Klonk;
• „Chlupáči v nouzi“ – poskytnutí příspěvku;
• odepsání nedobytných pohledávek.
K bodu 5.
Pan Pavel Pavlásek st. přednesl zprávu finančního výboru, kde seznámil přítomné
s dokumenty, které doporučuje ke schválení – Rozbor hospodaření za rok 2013, Účetní
uzávěrka, Závěrečný účet za rok 2013 a Důvodová zpráva.
K bodu 6.
Starosta obce pan Václav Macourek otevřel diskuzi, ve které zazněly tyto příspěvky:
• Pan Laně – kácení stromů v parku p. Motykou → odpověděl starosta obce pan Václav
Macourek.
• Pan Josef Sakáč podal informaci o Mikroregionu Klonk a o tenisové výuce pana
Šilhavého.
• Další diskusní příspěvky nebyly.
K bodu 7.
Paní Hana Laňová přednesla návrh usnesení a poté bylo o každém bodu usnesení
hlasováno jednotlivě.
• Hlasování o počtu členů ZO na volební období 2014 – 2018:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasoval 0 člen zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje pro příští volební období 2014 – 2018
v souladu s § 67, zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce na 15.
• Hlasování o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tmaň za rok 2013:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva.
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva.
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření Obce
Tmaň za rok 2013 provedený odborem finanční kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 20. března 2014 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
• Hlasování o výsledku přezkoumání DSO Mikroregion Klonk za rok 2013:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregion Klonk za rok 2013 provedený odborem finanční kontroly Krajského úřadu
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Středočeského kraje dne 20. března 2014 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
• Hlasování o závěrečném účtu a účetní uzávěrce Obce Tmaň za rok 2013:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku Obce
Tmaň za rok 2013 bez výhrad, tak jak byl předložen zastupitelstvu obce a vyvěšen na
úřední desce dne 31. března 2014 a sejmut 2. května 2014 bez připomínek a je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
• Hlasování o závěrečném účtu a účetní uzávěrce DSO Mikroregion Klonk za rok 2013:
o Pro hlasovalo 11 členů zastupitelstva
o Proti hlasovali 0 členů zastupitelstva
o Hlasování se zdrželo 0 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku DSO
Mikroregion Klonk za rok 2013 bez výhrad, tak jak byl předložen zastupitelstvu obce a
vyvěšen na úřední desce dne 31. března 2014 a sejmut 2. května 2014 bez
připomínek a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň byl vyčerpán a starosta obce pan
Václav Macourek jej prohlásil za ukončené.
Zpráva z rady obce pro veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2014
přednesená členem rady obce panem Pavlem Pavláskem ml.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Z pověření rady obce vás seznámím s činností rady obce ve druhém čtvrtletí letošního roku.
• V tomto období rada obce projednávala několik záležitostí týkajících se nemovitostí
v majetku obce.
o Jednalo se také o úpravy a údržbu v domě č.p. 178. V budově se podle vyjádření
a stížností nájemníků, které jsme měli možnost vyslechnout i na předešlých
veřejných zasedáních zastupitelstva obce, projevuje ve více případech rosení
skleněných výplní oken. Rada projednávala nejenom možnosti nápravy, ale i
způsob financování případné výměny oken. Řešení tohoto problému není zatím
v tuto chvíli uzavřeno.
Úpravy v domě č.p. 178 se týkají odvětrání bytových jednotek přes
podkrovní prostory. Obec dosud obdržela nabídky tří firem na zhotovení
vedení vzduchotechniky v podkroví. Jedná se o tyto firmy:
František Anděl – vzduchotechnika (cca 68.000,- Kč bez DPH) – tato
nabídka s nejvyšší cenou je zároveň zpracována na nejmenší rozsah
prací;
Antonín Seidl – klempířství Broumy (cca 39.000,- Kč bez DPH);
Pechar Petr – klempířství Chodouň (cca 42.000,- Kč bez DPH).
o Již v prvním čtvrtletí letošního roku rada obce vybrala nabídku a schválila cenu na
výměnu oken a dveří v přístavbě hasičské zbrojnice a v objektu kulturního domu.
Tyto práce byly také v tomto měsíci firmou Winko provedeny.
o V plánu na tento kalendářní rok bylo i provedení penetrace na tartanovém hřišti
v areálu Základní školy a Mateřské školy Tmaň. nabídka v cenové výši 130.000,Kč od původního dodavatele povrchu byla radou obce schválena a údržba (neboli
penetrace) hřiště provedena.
• Po projednání v radě obce proběhly v období od března do června letošního roku nákupy
techniky pro potřeby obce.
o Nejprve byl odprodán starý – ovšem jen málo používaný elektrický štěpkovač – a
zároveň byl zakoupen naproti)čet nový štěpkovač nesený traktorem. Ten byl
následně využit při zpracování materiálu z prořezávky obecního lesíku Višňovka.
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Dalším nákupem plánovaným na rok 2014 byl nákup přívěsu na kontejnery, který
se delší dobu nedařil, protože někteří dodavatelé na poptávku nereagovali.
Nakonec k dodávce přece jen ve druhé polovině května došlo s tím, že k vleku
bude dodáno ještě odlišné upínací zařízení (hák) na kontejnery. Ten je
v současnosti již instalován. Cena vleku včetně jednoho kusu kontejneru je
353.000,- Kč bez DPH a dodavatelem je společnost AGRICO z Týniště nad Orlicí.
o Rada obce také schválila postupně nákup dvou kusů křovinořezů Husquarna 545.
V reakci na podněty občanů byly projednávány i možnosti omezení rychlosti vozidel
v ulici Travnatka, především v místě jejího napojení na ulici Na Boru a na cestě ke
Sběrnému dvoru. Jediným zatím zvažovaným řešením je vytvoření zpomalovacího profilu
z asfaltové (balené) směsi celkem na dvou nebo případně na více místech.
Jednou ze záležitostí, která je stále v řešení, je otázka plánovacích smluv uzavřených se
stavebníky v lokalitě Na Boru, jimiž se tito zavázali k příspěvku na financování stavby
komunikací v lokalitě. V současnosti je na jednáních rady obce zmiňováno a
projednáváno jediné řešení, a to zrušení, případně oboustranné odstoupení od těchto
smluv. Není vyloučeno, že obec využije v této záležitosti právní poradu. K vlastnímu
zrušení by pak pravděpodobně došlo na společné schůzi smluvních stran – tj. stavebníků
a představitelů obce.
Rada obce vzala na vědomí proplacení částky 22.000,- Kč za zpracování a podání
žádosti o dotaci pro obce Mikroregionu Klonk a Karlštejnsko z Regionálního operačního
programu určeného na vybudování dětských hřišť. Ve Tmani se jedná o hřiště na
pozemku p.č. 115/114 v k.ú. Tmaň na křižovatce ulic Plod Vodojemem a K Vodojemu
v lokalitě Na Boru.
Na základě přijaté žádosti rada obce schválila poskytnutí ročního příspěvku ve výši
5.000,- Kč paní Urbanové a jejímu zařízení „Chlupáči v nouzi“ oproti smlouvě, v níž je
zakotven závazek paní Urbanové přijmout do krátkodobého opatrování psa nalezeného
či odchyceného v katastrálních územích obce. Obec by se tím částečně vyhnula
proplácení poplatků za umístění takového zvířete v útulku.
Na schůzích rady obce byly schváleny rozpočtové změny č. 2 a 3 a odepsání nedobytné
pohledávky vůči zesnulému panu Václavu Vránkovi ve výši 1.302,- Kč a vůči zesnulé
paní M. Dvorské ve výši 1.480,- Kč. Pohledávky se týkaly neuhrazeného nájemného a
vyúčtování služeb.
o

•

•

•

•

•

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

•

Základní škola Tmaň
Prázdniny jsou v plném proudu a vstoupily do své druhé poloviny. V tomto vydání
OBZORU seznámíme čtenáře s děním v samotném závěru školního roku 2013 / 2014,
které proběhlo po redakční uzávěrce červencového vydání nebo se tam z prostorových
důvodů nevešlo.
Škola je od toho, abychom se naučili nové věci. Slouží nám k tomu různé učebnice,
encyklopedie, programy, ale nejraději jsme, když si na záhady můžeme přijít sami. Co
neviditelného si s sebou nosíme na rukou a proč je nutné si ruce mýt? Co jsou kvasnice
neboli droždí a proč buchty, které peče naše maminka, nakynou? Co je to nerost nebo
hornina? Jak vypadá vápenec, který se těží v nedalekém lomu a k čemu se používá?
Jací živočichové a rostlinky jsou na naší školní zahradě? Na všechny tyto otázky a nejen
na ně jsme hledali odpovědi při hodinách Prvouky a moc nás to bavilo!
Ve dnech 24. – 29. května 2014 se naše I. třída vydala do školy v přírodě. Moc jsme se
těšili, protože jsme věděli, že budeme putovat se skřítky. Účastnili jsme se spousty her a
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soutěží, které jsme si připravovali již ve škole. Stavěli jsme domečky z přírodního
materiálu, vymýšleli písničky a říkadla, hledali poklad. Uskutečnili jsme půldenní výlety
parníkem po přehradě a prohlídku zámku i vycházky do okolí, kde jsme si mohli dát
nějakou „mňamku“. Škola v přírodě se nám všem moc líbila, jen nás mrzí, že jsme
nestačili využít bazén, protože se nám zkazilo počasí.
V sobotu 7. června se v Praskolesích konala soutěž Zlatá Srnčí trofej, které se účastnili i
mladí myslivci z místního mysliveckého kroužku, kteří si za své znalosti vysloužili
výborné umístění. Marek Ďurina získal druhé místo, Karel Müller měl rozstřel o třetí
místo, ale nakonec byl čtvrtý a Anička Hošková se umístila na čtvrtém místě. Za plnou
účast v soutěži všichni nakonec vyhráli ZST DORT. Všem moc gratulujeme!
II. a IV. třída si prožila velmi pěkný týden ve škole v přírodě v Úborsku. Vše se vyvedlo
podle představ a každý se mohl vyžít v jiné činnosti. Vždyť honba za pokladem, bobřík
odvahy, pečení buřtů, krmení zvířátek, hry na hřišti, výlet do Klatov a mnoho a mnoho
dalších akcí se přímo nabízelo! A když k tomu přičteme pohostinnost majitelů penzionu,
kuchařský um úborských paní kuchařek a milosrdnost sluníčka, tak musí být každému
jasné, že to byl úžasný týden.
Školy v přírodě už máme pro letošní školní rok všichni za sebou. V pátek 20. června se z
bezva týdenního pobytu v Úborsku vrátili poslední výletníci ze III. a V. třídy. Byl to skvělý
týden plný zábavy, zážitků, sportování, kamarádství i poznávání nových lidí a věcí, který
jsme prožili v Penzionu U Jandů na Šumavě. Pro páťáky to byla poslední "příroda" na
naší škole, protože je po prázdninách čeká přestup jinam, a pro třeťáky možnost se se
staršími spolužáky lépe poznat a prožít s nimi spoustu pěkných chvil. Všichni jsme se
vrátili domů spokojení a plni zážitků. Vždyť týden, který jsme prožili, stál opravdu za to!!!
Žáci IV. a V. třídy se i v tomto školním roce účastní projektu Multipolis, který je vhodný
pro výuku multikulturní výchovy, a proto se v úterý 24. června sešli v jedné třídě a zahráli
si hru Noví spolužáci. Všichni se do činnosti zapojili se zápalem. Navozené příběhy dětí,
které se blíží reálnému životu, je nutily k přemýšlení o sobě samém i o vztahu k ostatním
lidem. A i když diskuse o problémech jednotlivých postav byla někdy trochu živější,
přesto se hra všem moc líbila.
Víte, jak se loví gorila? Mohli jste se to dozvědět ve středu 25. června od 15 hodin v
klubovně Základní školy Tmaň, kde se konalo představení stejnojmenného názvu.
Prvňáci v něm předvedli pásmo písniček ze slabikáře, které je provázely celou první
třídou. Děti měly ten den celkem tři vystoupení. Jedno pro školku, druhé pro školní děti a
třetí pro veřejnost. Představení prvňáků předcházelo vystoupení dětí z klávesové třídy
paní Reni Stolínové, které bylo velmi pěkné. Následné krátké písničky dětí z I. třídy byly
pojaty formou tanečních scének s doprovodem zpěvu. Vtipné a nápadité vystoupení
trvající asi 45 minut se mohlo uskutečnit díky trpělivé a obětavé práci paní vychovatelky
Ivy Brabcové a paní Reni Stolínové, za což jim patří velký dík. Velká účast rodičů,
prarodičů a dalších členů rodiny podpořila výborné výkony dětí a skvělou atmosféru.
Děkujeme jim také za skvělou spolupráci a poskytnutí potřebných rekvizit.
V tomto roce si připomínáme 50 let vzniku školních jídelen. V naší školní jídelně se po
celý rok snažíme nabízet dětem pestrý a zdravý jídelníček, a proto jsme se také zapojili
do projektu „STOP dětské obezitě“. Na rozloučenou před letními prázdninami jsme dětem
nachystali slavnostní menu. Ke svačině – jahodový koktejl, k obědu – kuřecí řízek s
bramborovou kaší a zeleninové saláty. Doufáme, že si všichni pochutnali a všem
strávníkům přeje hezké prázdniny kolektiv školní jídelny.
Rádi bychom informovali žáky naší školy i jejich rodiče o nových webových stránkách,
které provozuje Laktea, o.p.s., realizátor programů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“
www.fitkonto.cz. Tyto stránky jsou věnovány zdravému životnímu stylu. Mnoho dětí, které
se již registrovaly, získaly nejen nové informace o zdravém stravování a pohybu, ale
vyhrály i velké množství zajímavých cen. Možnost vyhrávat je i během letních prázdnin,
kdy je připravena zajímavá soutěž „Prázdniny s E.ON". Více podrobností naleznete zde:
www.fitkonto.cz .
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Tak to už je pro skončený školní rok 2013 / 2014 opravdu všechno. Doporučujeme
navštívit v úvodu zmiňované webové stránky, kde najdete nejen bohatou
fotodokumentaci k akcím, o nichž je v tomto příspěvku zmínka, ale ještě hodně dalších
zajímavých informací o dění v tmaňské škole. Nashledanou po prázdninách!

Před sto lety vypukla první světová válka
Dne 28. června 1914 spáchal v Sarajevu Gavrilo Princip atentát na následníka habsburského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Arcivévoda zemřel na místě, jeho žena Žofie cestou do
nemocnice. Atentát, který měl pomstít utlačované Jihoslovany, se stal militaristickým kruhům
Rakousko-Uherska a Německa záminkou k rozpoutání světového válečného konfliktu. Vídeň
v odpovědi na atentát zaslala Bělehradu ultimatum, jehož splnění znamenalo omezení
srbské suverenity. Rusko se postavilo za Srbsko, Německo za Rakousko. Dne 25. července
Rakousko-Uhersko odmítlo srbskou odpověď na své ultimatum z 23. července jako
nedostatečné. Dne 28. července 1914 císař František Josef I. vyhlásil válku Srbsku a vydal
rozkaz k bombardování Bělehradu. V zápětí svět tonul ve válečném požáru. Během několika
následujících dní si vzájemně vypověděly válku ústřední mocnosti (Německo a RakouskoUhersko) a velmoci Dohody (Britanie, Francie, Rusko). Dne 31. července po částečné
mobilizaci z 26. července přistoupilo Rakousko-Uhersko na mobilizaci všeobecnou.
Život za první světové války ve Tmani
První světová válka se dotkla každodenního života ve Tmani a na Louníně. O tom, jaký byl
sled událostí a každodenní život ve Tmani je zaznamenáno v Pamětní knize obce Tmaň
založené roku 1922, kterou psal první kronikář obce pan František Zajíček a z níž budeme
citovat. Shodou okolností je to stejný autor, který psal kroniku Sboru dobrovolných hasičů
Lounína, z níž byly otištěny pasáže z období první světové války v podmínkách Lounína
v červencovém vydání OBZORU.
•

•

•

Rok 1914
Zavraždění Ferdinanda d´Este. Tiše plynul život v naší obci, den ze dne a rok od roku, až
rozčeřen byl neočekávanou zprávou, že dne 28. června 1914 zavražděn v bosenském
hlavním městě Sarajevu následník trůnu arcikníže Ferdinand d´Este s manželkou svou
Žofií. Nebyly to sympatie pro Habsburka hladinu veřejného mínění čeřící, ale byl to strach
před válečnými zápletkami, jež by mohla smrt tohoto Habsburka vyvolat. Diplomacie v té
době horečně pracovala, lid doufal, že smrt následníkova nepřinese s sebou zlé
nedostatky. A jak rozvlněná hladina života v obci se utišila, ale neuklidnila, neboť
dopoledne dne 26. července, na svatou Annu, starý pošťák Jiras ze Suchomast,
dovážející poštu do Suchomast, oznamoval smutnou novinu: „Bude válka!“. Zvěst jeho
potvrzena ještě téhož dne odpoledne, když náhle zahučel před obcí automobil, který řítil
se obcí a zastavil se před domem obecního starosty Stanislava Karmazína, kterému
odevzdal balík spisů. Mezi tím, co neznámý pán v automobilu zmizel, obsah balíčku
vybalen a vylepen nejen na obecní tabuli ale i jinde na rozích. Byly to žluté mobilizační
vyhlášky, které tučnými černými písmeny svolávaly vojsko v boj. Lid kupil se kolem nich a
se stísněnou duší četl nařízenou částečnou mobilizaci osmi armádních sborů, mezi nimiž
byl i osmý armádní sbor pražský. Současně byla svolávána do zbraně i domobrana.
Rozkaz žádal, aby vojíni 39 let staří a mladší dostavili se během 24 hodin ke svým
plukům.
Dojem vyhlášené mobilizace a války v obci. Zpráva o mobilizaci bleskurychle rozlétla se
obcí a každý spěchal, aby smutnou zvěst na vyhláškách si přečetl. Ženy s pláčem a
nářkem spěchaly pak do svých chat, zatím co mužové se svěšenými hlavami rokovali o
nastávající vojně.
Odchod vojínů do pole. Druhý den – v pondělí dne 27. července – vyjížděly ze vsi dva
povozy vypravené ředitelem velkostatku Leopoldem Neumannem, aby odvezly
mobilizované vojíny s jejich kufry do Berouna. Mnozí vojíni šli pěšky za povozy. Jak
srdcervoucí pohled skýtal tento odchod vojínů! Za povozy jsoucí ženy a děti vyprovázející
své muže a otce, věšely se jim na krky, aby jich u sebe zadržely, ale marně. Krutý rozkaz
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musel být do posledního písmene splněn, neboť těm, kteří by jej neuposlechli, hrozilo se
přísnými tresty.
Jména narukovaných vojínů. Tak opouštěli obec tito vojíni: Václav Malina z č.p. 65,
Václav Foltýn z č.p. 49, Josef Černý z č.p. 46, Josef Chvojka z č.p. 46, Antonín Krbec
z č.p. 10, Jan Štětka z č.p. 41, Jan Růžička z č.p. 9, Jan Kozler z č.p. 5, Emanuel
Macourek z č.p. 54, Antonín Macourek z č.p. 39, Antonín Holeček z č.p. 57, Josef
Chaloupka z č.p. 77, Antonín Krása z č.p. 1, Josef Kabátník z č.p. 1, František Zbuzek
z č.p. 14, Jaroslav Zbuzek, z č.p. 14, Antonín Maleček z č.p. 16, Josef Špaček z č.p. 34,
Jan Simlbaur z č.p. 40, Václav Smetana z č.p. z č.p. 90, Václav Ježek z č.p. 63, Josef
Ubl z č.p. 7, Václav Přibyl z č.p. 2, Karel Přibyl z č.p. 2, Antonín Přibyl z č.p. 88, Václav
Vejvoda z č.p. 88, Josef Krbec z č.p. 56, František Veselý z č.p. 26, Josef Veselý z č.p.
81, František Krejčík z č.p. 29, Antonín Mrkáček z č.p. 15, Josef Koucký z č.p. 1, Josef
Grubner z č.p. 1, Vojtěch Cepník z č.p. 1, František a Josef Macourkové z č.p. 35,
Antonín Duchoň z č.p. 87. Ze Slavík rukovali: Emil Macourek z č.p. 3, Václav, Antonín a
Josef Špírkové z č.p. 2 a Josef Šebek z č.p. 6.
Myšlení a tužby lidu. Tiché a šťastné krby rodinné rozkopány … „Jak bude dále? Zastaví
se kolo osudu, smrt a hlad tisícům, snad i milionům věštící, či katastrofální svou činnost
započne?“ Takové a podobné otázky bylo možno vyčíst z ustrašených a slzami zalitých
očí lidu. A ten lid v těch těžkých chvílích toužil po míru, neboť věděl, že mír jest
nejdražším pokladem lidstva, věděl, že je nejjistějším činitelem blahobytu ve vývoji
lidstva, ale marně … na jihu říše Rakousko – uherské, tam na hranicích království
Srbského, zazněla již děla nahrazující nejen diplomatická slova, ale věštící – dle touhy
Vídně – záhubu Srbsku. V těch těžkých dobách každý chápal se novin, aby zvěděl, co
nového ve světě. Byla obava, že vypovězení války Srbsku je signálem k válce světové,
která jistě změní hranice států evropských. Dravý proud válečný ženoucí se po vlasti,
strhával vše do svých kalných a ničivých vln.
Odvody koní. V Berouně dne 1. srpna odbývaly se odvody koní. Cenu stanovila odhadní
komise sestávající se z ředitele velkostatku liteňského Hoffmanna a rolníků Eduarda
Košáka z Mořiny a Brejchy z Kozolup, kromě zástupců úřadů a vojska. Odvedeného
koně uchopil se voják. Rolníku dána poukázka znějící na obnos komisí určený, který
vyrovnán byl po šesti nedělích.
Všeobecná mobilizace a důvěra ve šťastný konec války. Téhož dne – 1. srpna –
vyhlášena všeobecná mobilizace v říši. Světová válka počala a během několika dní
zachvátila převážnou část evropského kontinentu. Tehdy v ústraní, do rodinných svých
zápisků a vzpomínek, napsal pisatel těchto řádek proloženým písmem slova: „Věřím i já
s Komenským, že po přejití vichřice hněvu, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó,
lide český!“
Pověst o otravování studní. Mnoho různých pověstí vyprávělo se mezi lidmi. Jedna z nich
byla o cizincích, kteří procházejí krajem, otravují prý vodu ve studních. Ustrašený lid
málem byl by pověsti uvěřil, ale skutečnost jej poučila, že není na pověsti ani slůvka
pravdy.
Vyzdvihování vkladů z peněžních ústavů. Během měsíce října počal lid obléhat peněžní
ústavy a žádat hromadně své vklady. Marné bylo uklidňování zprávami novinářskými, lid
se bál o peníze a utěšujících slov nedbal. Proto bylo vyhlášeno moratorium a záložny
vypláceny v době jednoho měsíce každému vkladateli, který chtěl peníze, nejvýše sto
korun.
Nedostatek kovových peněz. Již v měsíci srpnu počal se jevit nedostatek kovových
peněz, který v dalších měsících se jen stupňoval. Lid ukrýval je, neboť papírovým
penězům nedůvěřoval a bál se státního bankrotu. Nedostatek drobných mincí způsobil
však váznutí obchodu. Obchodníci vzhledem k vyhlášenému moratoriu prodávali pouze
za hotové, neboť sami neměli úvěru. Nejistí zákazníci u místního obchodníka Reicha
musili dávat peníze v zástavu, chtěli-li obdržet zboží. Po vyčerpání obnosu přinesli
v zástavu jiný. Sotva se tyto poměry uklidnily, stát překvapil občanstvo nouzovými
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dvoukorunami, korunami a pak pětikorunami tištěnými na obyčejném papíru. Lid jim říkal
„úplavice“.
Žňová komise. Působením císařského nařízení ze dne 5. srpna 1914 č. 200 ř. z. ustavila
se v obci komise pro žně a včasné obdělávání polí. Poněvadž mobilizací nastal citelný
nedostatek dělníků, nařídilo ministerstvo učitelstvu, aby uznávalo za zákonnou omluvu
okolnost použití školou povinných dítek k pracím zemědělským vůbec, zvláště osobami,
jejichž příslušníci byli mobilizováni, nebo jim příslušel nárok na příspěvek a výživu.
Hodně potahem vypomáhal zdejší ředitel velkostatku L. Neumann a místní starosta
Stanislav Karmazín.
Domobranecké prohlídky. Válka vyžadovala mnoho obětí. Mrtví i ranění musili být
doplněni novým, svěžím mužstvem. Aby bylo neustále dostatečné množství vojska
v záloze, stíhala prohlídka prohlídku. Tak již v měsíci říjnu 1914 nařízeny prohlídky
mladíků dvaceti a jedenadvacetiletých, kteří dne 26. října 1914 narukovali. Po těchto
prohlídkách šli muži čtyřiadvacetiletí až šestatřicetiletí. Prohlídky konán v době od 16.
listopadu do 31. prosince. tmaňští domobranci šli mezi posledními dne 31. prosince – na
Silvestra. Odvedení nastupovali vojenskou službu dle stáří ve dnech 16. ledna, 1. února
a 15. února 1915. Na to šli k odvodům mladíci osmnáctiletí, devatenáctiletí, dvaceti až
čtyřiadvacetiletí, kteří 15. dubna 1915 narukovali. Po nich následovali prohlídky mužů
šestatřicetiletých až dvaačtyřicetiletých. Tak během roku trvání války mizel jeden muž za
druhým, takže doma bylo málo lidí schopných ku práci. Zůstali zde většinou jen starci,
ženy a děti kromě vyreklamovaných.
Soupisy obilí. Dvakrát konaným úředním soupisem zjišťováno bylo množství obilí a
mouky v jednotlivých domácnostech. Soupisy neodpovídaly skutečnému stavu, neboť
všichni ukrývali a ukryté zásoby při soupisech zatajovali. Každý se obával hladu.
Rada ministerstva jak žít. Ministerstvo vnitra vydalo v měsíci lednu „Pamětní list“, jak se
má obyvatelstvo živit za války. Líčí, jak se nepřátelé snaží nás vyhladovět a radí, jak a
čím se živit. Napomíná obyvatelstvo, aby zbytečně se nezásobilo, a dává pokyny, jak je
nutno v zájmu celku potravinami šetřit. Lid však tím více se zásobil a kdo tak činil, dobře
činil, neboť jenom tím se chránil před nejistou budoucností. Vláda stanovila pro každou
osobu určité množství mouky. Ve městě stanovila pro každou osobu 240 gramů, na
venkově 300 gramů mouky na osobu a den. Množství toto bylo nedostatečné zvláště na
venkově, kde lid jen kávou, chlebem a brambory se živí a maso požíváno jest jen
v neděli. Z těchto dávek úředně předepsaných vyplývaly tím větší obavy před hladem a
proto, kdo mohl, tajně se zásobil.
Rok 1915
Rekvizice obilí. Obci byla předepsána první rekvizice obilí za měsíce říjen, listopad a
prosinec 1914, leden, února březen 1915. Předepsané množství rozvrženo bylo dle
výměry hospodáře a velkostatek. Stát je zaplatil cenami úředně stanovenými, tzv.
maximálními. Peníze zaslalo c. k, okresní hejtmanství obecnímu úřadu, který je rolníkům
vyplatil. Od 28. března do nových žní počítáno 9 kg obilí na osobu a měsíc. Na setí
stanoveno 240 kg pšenice, 220 kg žita, 220 kg ječmene a 225 kg ovsa na hektar.
Počasí a jarní práce. Jarní počasí v roce 1915 bylo nepříznivé. Březen byl vlhký a
studený, takže někteří hospodáři seli až v druhé polovině dubna. Brambory sázeny až
v květnu. V dubnu a květnu mnoho dešťů nepřišlo, ale byly vydatné. Po dnech deštivých
nastaly pak dny tak parné, že teploměr na slunci ukazoval i 29 0C.
Domobranecké prohlídky. V měsíci květnu 1915 opakovány domobranecké prohlídky
osob narozených v letech 1878 až 1890, jako i v letech 1892 až 1894 včetně. Dostavit se
museli nejen všichni muži, kteří nesloužili ve vojsku, ale i ti, kteří byli téhož roku jako
neschopní (s výjimkou raněných) z vojska domů propuštěni.
Druhá válečná půjčka. V květnu 1915 byla vypsána druhá válečná půjčka. Subskripce
počala dne 8. května a skončila 29. května. C.k. okresní hejtmanství zvláštní vyhláškou
upozorňovalo občanstvo n půjčku a vyzývalo k upisování obnosů co největších.
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Soupis a zkrmování ovsa. Dne 25. května 1915 udělán soupis ovsa a zkrmování jeho
omezeno. Denní dávka na koně obnášela dle nařízení 1 kg. Zbytek ovsa měl být
odveden. Přes přísná nařízení (zkrmování trestáno pokutou do 2.000,- K nebo žalářem
do 3 měsíců) byl oves zatajován a zkrmován v množství, které hospodář uznal za dobré.
Bouře. Dne 19. června 1915 se po druhé hodině odpoledne přihnala bouře s prudkým
lijavcem, který byl vystřídán několik minut trvajícím krupobitím za školou a parkem. Čím
dále ke kostelu padaly kroupy řidčeji. Škoda nebyla velká, neboť zasažený pruh byl malý
a kroupy padaly s deštěm.
Rok 1916
Domobranecké prohlídky. V měsíci květnu 1916 se opakovala prohlídka mužů od 18 do
50 let věku.
Počasí a práce polní. Počasí na jaře 1916 bylo suché. Deště přišly až koncem června ve
dnech 26., 27. a z 29. na 30. června. Po deštích se dostavily parné dny. Podzim byl
vlhký. Rolníci se spěchem seli, ale nebyli schopni všechny práce dokončit. Úřady nařídily
rychlé výmlaty a odvezení rekvírovaného obilí komisionáři Josefu Hechlovi do Berouna.
Rok 1917
Počasí. Po Třech králích v roce 1917 uhodily mrazy a napadl sníh. Zima den ze dne
přituhovala. Sněhu napadlo mnoho a mrazy minus16 0C vystřídaly mrazy i minus 30 0C.
Zima trvala po celý leden, únor a březen, kdy nastala obleva, po které se dostavily
sněhové vánice. Jarní počasí bylo nepříznivé. Počátkem dubna hospodáři vyjeli na pole,
ale 15. dubna byly polní práce přerušeny sněhovými vánicemi. Třicátého dubna dostavily
se teplé dny, které uspíšily dokončení započatých polních prací. V květnu střídala se
denní parna 24 0C s citelným nočním chladem. Konec května byl parný. Hod Boží
svatodušní na den 27. května připadající překvapil deštěm, příroda se osvěžila. Suchý,
teplý vítr však vláhu vysušil a úmorná parna opět nastala. Také počátek června byl horký.
Druhá polovina června byla parná. Teploměr ukazoval i 31,5 0C. dne 26. června se
přihnala od západu bouře, ale uhnula se na jihozápad, takže u nás byl jen lehce zkropen
prach. Teprve v sobotu dne 3. července snesl se tichý déšť. Dle dešťoměru, který byl
umístěn v zámeckém parku, napršelo 14 mm vody. Počátkem července byl na deště
bohatší. Žitné žně začaly dne 10. července.
Náhlá prohlídka samozásobitel. Dne 29. ledna se dozvěděl starosta obce Stanislav
Karmazín, který toho dne byl v Hořovicích, že druhého dne přijde do obce komise na
prohlídku statků, aby hledala ukryté obilí. Ihned po svém návratu domů rozšířil zprávu po
obci, aby každý druhý den řádně se připravil. A opravdu dne 30. ledna v poledne přijelo
z Lounína (kde dopoledne prohlídku provedli) 10 četníků, 3 civilní úředníci a 3 vojáci.
Výpravu vedl Otakar Zelenka, obchodník z Hořovic, který po dobu války byl obilním
inspektorem. Ten rozdělil účastníky výpravy na tři oddíly a určil, která hospodářství se
mají prohledávat s tím, že zdůraznil, aby prohlídky byly prováděny co nejpřísněji.
Všechny statky byly prohledány, ale nadarmo. Nebylo nic nalezeno. Na velkostatku
nebyla prohlídka provedena. Prohlídka patřila jenom drobným zemědělcům – na ty měly
rakouské úřady nejvíce spadeno. A tento zemědělec vyzrál na úřady, úředníky i četníky i
přesto, že byly prohledávány pece, sušárny, sýpky, kůlny, stodoly, záchod, komíny,
dokonce i postele byly rozhazovány.
Vojenská nákupní komise. V měsíci březnu z nařízení c.k. místodržitelství sestaveny byly
v každém okrese nákupní komise, které byly složeny z funkcionářů ve veřejné službě,
z odborného znalce a zástupce komisionáře. K podpoře přikázáno četnictvo a vojsko.
Komise po příchodu do hospodářství upozornila majitele na svůj úřední charakter a
vyzvala jej, aby přesně přiznal všechny své zásoby obilí, mlýnských výrobků, brambor a
luštěnin a pohrozila trestem, zatají-li zásoby. Mezitím, co veřejný funkcionář se znalcem
odhadovali a zaznamenávali zásoby, prolézalo vojsko hospodářství a pátralo po ukrytých
zásobách. Po prohlídkách musil se každý dostavit na obecní úřad, kde mu veřejný
funkcionář vypočítal, kolik měl obilí sklidit, sníst, zkrmit, na podzim a na jaře zasít a kolik
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mu mělo zůstat na rekvizici. Z přiznaných zásob bylo mu ponecháno na jídlo do 15. srpna
a zbytek nuceně vykoupen. Nalezené zatajené zásoby propadaly ve prospěch státu.
Protokoly o výkupu byly sepsány trojmo. Prvopis si ponechal řídící komise (veřejný
funkcionář), druhý zůstal na obecním úřadě a třetí hospodáři. V žádném statku nebyly
nalezeny ukryté zásoby. Velící vojsku byl učitel, který se domluvil se starostou, aby
nikomu nebylo ublíženo a proto také nebylo nic nalezeno. Na okresním hejtmanství
hořovickém bylo v činnosti asi třicet komisí.
Revize zásob. Koncem května byla provedena v obci revize zásob za asistence
četnického strážmistra. Rolníkům saháno bylo na zásoby v březnu ponechané.
Odebíráno, co se dalo. Dávka na osobu snížena u těžce pracujících osob z 360 gramů
na 300 gramů, u ostatních z 300 gramů na 250 gramů. Kdyby byl lid poctivě své zásoby
přiznával a současně je neskrýval, musel by láskou rakouských úřadů zemřít hladem.
Úřady byly v šikanování vynalézavé, ale zemědělec je ve vynalézavosti předčil a vždy na
ně vyzrál.
Domobranecké prohlídky. V polovině června byli u domobranecké prohlídky branci
pětačtyřicetiletí až padesátiletí. Společně s nimi byli povoláni k prohlídkám všichni muži
od osmnácti do padesáti let, kteří byli ze seznamů domobraneckých vymazáni nebo měli
propouštěcí listy a certifikáty. Úřady vymetaly poslední zbytky, aby prořídlou armádu
doplnily. Pouze v továrnách, na dolech a tu a tam v hospodářstvích drželi se odvedení,
ale nenarukovaní muži, neboť průmysl vyráběl válečný materiál a bez jídla rovněž se
válčit nedalo. Tyto poslední odvody se neobešly bez ironických poznámek. Vyprávělo se,
jak v Praze jeden vtipálek, po němž se marně pátralo, na Olšanských hřbitovech napsal,
aby mrtví vstali a k odvodům se dostavili.
Statistika osevu. Koncem června byla provedena statistika osevu. Každá parcela
zaznamenána s plodinou na ní zasetou. Úřady chtěly získat dokonalý přehled o osevu
obilovin. Dle výměry toho kterého druhu rozvrhovány byly dávky rekviziční na obce a
v obcích na jednice. Zároveň to měla být kontrola, nezatajují-li hospodáři výměru svého
statku a nedělají-li ji menší. Hospodáři výměry nezatajovali, ale osev udávali nesprávně.
Místo pšenice, žita a ječmene byla přiznávána větší výměra jetelů, vojtěšek a směsek na
zelené krmení – to nemohlo být rekvírováno. Tak byl zmenšen celkový osev obilovin a
podvedeny úřady.

Rok 1918
Rok 1918 byl posledním rokem první světové války, v jehož závěru 28. října 1918 po
rozpadu Rakouska – Uherska vznikla samostatná Československá republika. To, co se vedle
ukončení války s rokem 1918 pojí nejvíce, je španělská chřipka. Je to označení celosvětové
chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918 – 1920. Počet obětí se udává mezi 20 až
100 miliony.
Kronikář František Zajíček uvádí, že v měsíci říjnu vypukla španělská chřipka –
nejsmrtelnější pandemie všech dob – i ve Tmani. Žádný dům, žádná rodina nebyla nemoci
ušetřena. Málo bylo těch, kteří neonemocněli. Ve škole nebylo vyučování od 14. do 29. října.
Tato epidemie byla doprovázena zápaly mozkových blan nebo plic, které končívaly smrtí.
V obci zemřela paní Marie Ježková, manželka rolníka z č.p. 19, kterou oplakávaly tři děti.
•

Vzpomínky tmaňských občanů z první světové války
Zajímavé jsou válečné vzpomínky z tohoto období z Havlíčkova mlýna psané paní
Zdeňkou Havlíčkovou, které jsou zaznamenány v tmaňské kronice:
Píši vzpomínky z Havlíčkova mlýna. Prvním rokem to ještě ušlo, byly tu mírové zásoby,
ale čím dál hůře, zejména, když i úroda všech válečných let zklamala. Ale již prvního
roku (1914) zabavily úřady mírové zásoby ve mlýnech i v obchodech, které se nemohly
volně rozprodávat, nýbrž musely se dodat do míst úřadem určených. Z našeho mlýna si
tehdy odebraly obce Počaply, Hýskov, Tmaň a Koněprusy asi 200 q (dvě stě metrických
centů) obilí. Začalo se tušit, že bude hůře, že bude zle … Mlýn začal být obléhán zástupy
hladových ze všech okolních obcí. Byl to trapný pohled pro mlynáře, jenž s nimi cítil, ale
všem pomoci nemohl. Od samého rána do pozdního večera, často i za zavřenými již
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vraty do10 i 11 hodin večer stály tu smutné postavy se zachmuřenými a bledými tvářemi.
Co bylo možno, udělalo se, ale všem nebylo možno pomoci. Přicházeli chudí, přicházeli i
bohatí, jimž v tom čase ani peníze nebyly moc platné, když veřejně nebylo možno nic
koupit. Prodávalo se u nás všem stejně a za cenu málo zvýšenou, snad v okolí
nejlevnější.
Nejhorší persekuce nastala mlýnům od c. k. úřadů, hejtmanství a obilního úřadu. Pro lidi
byly chlebenky, pro sedláky mlecí lístky. Ve mlýnech nesmělo být žádné obilí, které by
nebylo kryté mlecími lístky. Přesto však se mlelo pod rukou a prodávalo se pod rukou,
neboť žádný nemohl být živ z množství úřad stanoveného.
A zatím co se hledělo ze strany mlynáře trochu tu bídu v českém kraji mírnit, bylo dost
rakouských patriotů a bídných povah, kterým více záleželo na vítězství rakouských
zbraní, než na českém člověku. (V úředních spisech školních nalezen byl
korespondenční lístek tohoto znění z 25. února 1915: „Havlíček mlynář ve Tmani má
uschováno velké zásoby – také v pokoji. Insagr.“) Z takovýchto udání a donášek
vyplynulých ze zášti nebo rakouského patriotismu vyvinulo se soustavné pronásledování
Havlíčkova mlýna. V tom vynikl ze všech nejvíce smutně proslulý vrchní komisař Härtl.
Od prostých lidí byl mlýn vyhledáván, díky zasypáván, od úřadů nejhoršími prostředky
pronásledován.
Každý člověk prožil v těch nešťastných letech své hoře, ale ani v tom často záviděném
tenkráte životě mlynářském, nebylo to utrpení nejmenší, když ne tělesné, tedy jistě
duševní. Vedle smutných vzpomínek pojí se k těmto letům také vzpomínky krásné, čisté,
očekávání české samostatnosti s napjatým sledováním událostí nebo dění na bojištích.
Jak památné to byly návštěvy dr. Herbena, spisovatele a důvěrného přítele Masarykova,
dr. Scheinera, starosty české obce sokolské. Co intimních zpráv jsme se tu od nich
dozvěděli, od obou těchto členů „Mafie“, o níž jsme tehdy tušení neměli. Ale to byly jen
světlušky lepší budoucnosti v dnech plných starostí.
Nejhůře zasáhly rekvisice c. k. obilního úřadu pražského – byly to její tak zvané létací
komise. První přišla v roce 1916 po žních, když mlýn byl plný obilí, ovšem nekrytého.
Úředník vše sepsal a nekrytý schodek 170 q zabavil. Obilí se muselo dovézt komisionáři
Josefu Hechtovi do Berouna a válečný ústav za něj zaplatil maximální cenu. To ještě
ušlo. Ale v únoru 1917 přišla opět taková komise, a poněvadž se zase bralo obilí bez
lístků, zabavila tentokrát 220 q nekrytého obilí, které tentokrát propadlo beze vší náhrady.
Tu noc bylo ve mlýně jako po vymření. Žádný tu noc neusnul. Velkou část ze zabraného
obilí jsme hradili sedlákům a tak se mlelo toho roku až do žní skoro bez výdělku. V té
době byl zaveden s majitelem mlýna na hořovickém hejtmanství protokol, který svědčí o
cenách mouky v tomto mlýně prodávané: 1,60 K za kilogram mouky pšeničné a 80 haléřů
za kilogram mouky žitné. Zavření mlýna viselo na vlásku.
Než i veselé historky se pojí k těmto revizím. Jedné noci bylo slyšet za vraty pískání, a
když jsme otevřeli, byl tu posel s lístkem, že „zítra časné ráno přijde z Hořovic revize“.
Obilí bylo vždy nějaké nekryté, a proto nezbývalo, než je uklidit. Ale kam? Čtyřicet,
padesát i více pytlů těžko lze uklidit tak, aby jich nikdo neviděl. Tenkrát se vyneslo asi 40
pytlů přes hráz k potoku směrem k Suchomastům, a tam se podél potoka kladly vedle
tekoucí vody do koryta krytého vrbovím tak, že ze silnice nebylo nic vidět. Ale ráno
začalo pršet. Revize přišla, našla vše v pořádku a poroučela se. K večeru začalo
mrznout, a protože pro stálé obležení mlýna se muselo čekat až na noc, nosil se pak
pytle s obilím jako rampouchy, neboť to, co na pytlích ráno zmoklo, večer zmrzlo. To byla
práce – obilí vysypávat a pytle 14 dní ve mlýně přes trámy sušit. Voda z nich kapala a to
byla radost ve mlýnici, kde musí být vše suché.
Jednou zase když jsme se doslechli, že bude revize, bylo již mnoho obilí rozemletého. A
tu se nabídli dva sedláci z Trubína – pan Bullov a Mužík, kteří právě byli ve mlýně, že to
rozemleté obilí naloží a nějaký čas ve svých stodolách schovají. Ve dne se nic nesmělo,
proto jsme čekali na noc. K půlnoci přijely 2 fůry. Pšeničný šrot, který se zatím zfasoval
do pytlů, na obě fůry byl naložen a asi týden v Trubíně přechováván. Že to nezůstalo
v tajnosti, lze si domyslet. I v závodním hotelu Pražsko-železárenské společnosti
v Králově Dvoře byly pod jevištěm v sále ukryty v nejhorších časech dvě fůry. Prý tam ale
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v té době strachy nespali. Mimo mlýnské revize chodily po mlýnech ještě všeobecné
revize, které zejména z jara projížděly vesnice a ždímaly, kde se co dalo, zejména pak
toho, kdo neodvedl předepsané rekvizice. A tu již i ve mlýně bývalo málo mletí a i těch
pár pytlů pro své živobytí si musel mlynář ukrýt. Páni revizoři však mysleli, že mlýn je
nevyčerpatelná studna a nevěděli, že před žněmi se kolikrát stalo, že mlynář nemohl
odvést semleté obilí sedlákům, protože věčnými prosbami dojat a utrápen, prodal jim,
když již sám neměl i to selské mletí. Před žněmi v roce 1916 kdyby nebylo paní
Melicharové z Koněprus, která nám přenechala trochu starého obilí, byli bychom ve
mlýně také do žní bez chleba.
Na jaře roku 1917 byla ohlášena velmi přísná revize. Co tu bylo lámání hlavy, kam s tím
zbytkem, který pro tolik domácích osob ve mlýně musel být hodně veliký. Časné ráno
toho dne, kdy revize měla do mlýna přijet, naložila se fůra obilí a kočí s učedníkem
zavezli ji do lesa nad křížem, kam vede vozová lesní cesta od školky. My jsme si mysleli,
že ji zavezou hluboko do lesíka, ale oni to zatím na pokraji lesíka zvrhli, a když to znovu
naložili, dále již nejeli, neboť báli, aby opět fůru nepřevrhli. Kočí přivedl koně domů,
kdežto učedník tam zůstal ležet na chvojím přikryté fůře. Protože doma kočí nic neřekl,
byli jsme klidní a mysleli jsme si, že je vše dobře schováno. Revize se dopoledne šťastně
odbyla. Před polednem přišel do mlýna hajný Matejsek a povídá: „Lidi, copak, že jste
nechali ten vůz tak na kraji, vždyť je od silnice vidět!“ Mlynář se šel podívat a trnul
hrůzou. Vůz stál pěkně na pokraji a navrchu fůry spal náš hlídač. Kdyby byla jela revize
od Dražek, jistě by ho viděla. Štěstí, že přijeli k nám z Podskalí od Sudíkovic mlýna.
Příhod bylo do nekonečna smutných, veselých a mnohdy i k zlosti. Mnoha lidem se
pomohlo alespoň z nejhorší bídy. Od mnohých se dostalo díků a vděčnosti, když útrapy
válečné skončily. Milou upomínkou zůstane stříbrný husitský kalich darovaný úředníky a
inženýry Králodvorských železáren mlynáři s nápisem: „Panu Josef Havlíčkovi
v upomínku na jeho pravé a nezištné vlastenectví v hladových letech světové války
věnují vděční – následují vlastnoruční podpisy.“ Od jiných dostalo se však neuznání,
pomluvy k závisti a zabolelo leckdy ledacos. Než takový je už světa běh a lidí podstata.
Stokráte udělej a jednou ne, a jsi špatný – a každý odplácí dle své přirozenosti.
Jednu příhodu ze svého mládí z první světové války nazvanou „Pomoc k útěku“ napsal
do červnového vydání OBZORU v červnu 1975 pan Bohumil Dousek:
Bylo to na jaře v druhém roce první světové války. U nás na Tmani odchodem mužů do
války bylo málo pracovních sil. Proto bylo do velkostatku přiděleno kolem třiceti ruských
zajatců, kteří byli ubytování ve druhém dvoře. Byli to statní, veselí a upřímní chlapci. Do
práce i z práce chodili v sevřeném útvaru, vesele zpívali a pěkně pochodovali – ovšem za
doprovodu stráží s puškami a bodáky. Pracovali při senoseči, o žních na polích a na
podzim všude tam, kde bylo třeba. Rádi také vypomáhali při stáčení lihu v lihovaru.
Nechybělo při tom hodně veselí a rozpustilosti. Chlapci pilně pracovali a ke každé práci
se uměli dobře postavit. Později se mohli po práci volně pohybovat po obci. Záhy jsme se
s nimi seznámili. Já, jako žák bývalé měšťanské školy v Berouně, jsem si oblíbil zejména
tři sympatické hochy, jeden z nich se jmenoval Zikmund Pšuntka, byl studentem
z Kyjeva, jména druhých hochů jsem již zapomněl. Jednoho večera mne požádali o
mapu, v které by se rádi orientovali, kde jsou. Já jsem šel ihned domů, vytrhl jsem
z atlasu mapu a dal jsem jim ji. Třetí noc zmizeli z ubytovny ze dvora se studentem
z Kijeva ještě ti dva moji zamilovaní. Byl z toho velký poprask, vyšetřování a pátrání po
nich. Asi za tři neděle přivedli všechny tři zajatce i s mou mapou zpět do dvora
velkostatku. Dostali se až na polsko-ruské hranice, ale tam byli chyceni polními četníky a
vráceni k nám. Za trest měli zakázané vycházky a byli každý den uvázáni – dostali
„španyle“, jak se tomu trestu tenkráte po vojensku říkávalo. Všichni jsme je litovali. Ale
zásahem tehdejšího vedení velkostatku byl jim tento nepříjemný trest odpuštěn. Jaké
bylo moje leknutí a překvapení, když se tehdy otec večer vrátil z velkostatku z práce a
přinesl mou mapu, mnou plným jménem podepsanou, kterou tehdejší ředitel velkostatku
L. Neumann dostal od četníků, kteří zajatce přivedli. Díky jemu dobře to dopadlo. On
svým vlivem a známostí vše urovnal a já z toho „pomožení“ vyšel bez trestu a jiných
následků.
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Zájezd důchodců Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
Základní organizace Odborového svazu STAVBA České republiky akciových společností
Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani připravila v úterý 24. června 2014 pro své
členy – bývalé zaměstnance Vápenky a Velkolomu Čertovy schody celodenní autobusový
zájezd na severní Plzeňsko.
V dopoledních hodinách se uskutečnila návštěva Mariánské Týnice s poutním kostelem
Zvěstování Panny Marie, která je bývalým proboštstvím cisterciáckého kláštera v Plasích a
dnes slouží jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.
V roce 1707 začal ve službách plaského kláštera působit architekt Jan Blažej Santini. V
pamětním zápise je pak v roce 1710 uváděno schválení projektu nového poutního kostela v
Mariánské Týnici. Samotná stavba však probíhala velmi zvolna. Do konce života opata Tyttla
(1738) bylo dokončeno západní ambitové nádvoří a provedeno obvodové zdivo kostela.
Stavební práce byly ukončeny v roce 1751, pak následovala výzdoba kostela, který byl
vysvěcen až v roce 1762. Po zrušení plaského kláštera v roce 1784 byl po celých 150 roků
areál v Mariánské Týnici téměř neudržován, aby havarijní stav vyvrcholil zřícením kopule a
kleneb kostela v roce 1920. Spolek pro záchranu Mariánské Týnice postupně opravoval
ambity a provizorně zastřešil kostel, aby teprve v roce 2005 byla znovu vznesena hlavní
kopule chrámu.
Samotná stavba kostela je založena na půdorysu řeckého kříže. Nad jeho osou je osazena
výrazná kopule, ramena pak jsou kryta mansardovými střechami. Postavené západní
ambitové nádvoří je doplněno nárožními kaplemi. Jsou založeny do šestiúhelného půdorysu
a kryty plackovými klenbami. Celá stavba proboštství a kostela působí ve svém solitérním
provedení, umístěná samostatně v krajině s mimořádnými pohledovými zónami, nesmírně
čistě a je příkladem Santiniho ucelené koncepční činnosti.
Celou skupinu uvítala pracovnice muzea a osmdesátiminutovou prohlídku celého objektu
zahájila v kostele Zvěstování Panny Marie – v zrekonstruované památce vrcholného baroku
s obnovenou kopulí a s interiérem s freskovou výzdobou – a seznámila je s pohnutou historií
celého areálu. Pokračovalo se v národopisné expozici, která je rozdělena do tří částí
věnovaných životu na vesnici, ve městě a duchovní kultuře. V části věnované životu na
vesnici bylo možno nahlédnout do zrekonstruované třídy staré školy nebo uvidět interiéry
venkovského domu – komoru a jizbu, stodolu a zemědělské nářadí, podívat se na lidové
zvyky, seznámit se se včelařstvím nebo vstoupit do kaple s lidovým uměním. Zajímavá je i
expozice věnovaná životu ve městě nabízející pohled do obchodu, řemeslnické dílny,
domácnosti nebo vstoupit do dobové hospody. Krátké hodnocení: mistrně na úrovní
světového muzejnictví udělaná expozice, která zejména v těch dříve narozených probouzí
vzpomínky na jejich dětství a mládí.
Po dobrém obědě v restauraci ve Zruči u Plzně navštívili účastníci zájezdu v téže obci
nevšední muzeum techniky – Air Park. Jedná se o soukromou sbírku letadel, vrtulníků, tanků
a vojenské techniky rodiny Tarantíků. Otec Karel se synem Milošem založili tento Air Park
v roce 1993 a stále jej vylepšují. Svým rozsahem a kvalitou exponátů se jejich sbírka zařadila
mezi nejatraktivnější muzea techniky v České republice. V muzeu jsou vzácné exponáty
známých stihaček. Kromě stihaček jsou zde také dopravní letadla. Nachází se zde
nejslavnější letoun Boening 747 Jumbo. U každého exponátu je přesný popis i s krátkým
příběhem s ním se pojícím. Návštěvníci mohou do celé řady exponátů vstoupit a sami si
pobyt v nich alespoň symbolicky vyzkoušet. Vedle vzpomínek si každý odnášel domů na
památku lístkový kalendářík, který všichni obdrželi osobně od pana Tarantíka staršího při
odchodu.
Následovala již jen cesta domů a rozvoz účastníků do místa jejich bydliště. Za to, že se
všichni vraceli plni dojmů a krásných vzpomínek – dodejme, že bylo také počasí ideální pro
takovou akci, ani vedro, ani zima, přesně akorát pro toto roční období – je třeba poděkovat
výboru odborové organizace, který nezapomíná na bývalé zaměstnance akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody a jednou za rok pro ně připravuje zajímavý
zájezd, především pak paní Pavle Kovačíkové, zajišťující celou akci organizačně s pomocí
dalšího přítomného člena výboru pana Radoslava Švagra.
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Tipy kam o prázdninách
Prázdniny jsou ve své polovině, ale čas v nich utíká nějak jinak, než v průběhu školního roku.
Pro rodiče to je období mimořádně a výjimečně dlouhé a náročné, dětem se naopak zdá jako
krátké. Na následujících stránkách přinášíme pro inspiraci přehled několika míst, které stojí
za to navštívit a jsou ve vzdálenosti dosažitelné buď pěšky (Zdice) nebo v Berouně či
Hořovicích, kam se lze snadno dostat autem nebo autobusem. Na závěr uvádíme odkazy na
další místa, která lze navštívit, s uvedením webových stránek, na nichž lze získat další
užitečné informace.
Army Museum Zdice zve k návštěvě
Army muzeum Zdice vzniklo v průběhu roku 2005 iniciativou členů Klubu vojenských
historických vozidel "K.V.H.V. L.R 2001 Zdice" pod vedením pana Ivana Heráka ze Zdic.
Nachází se v části areálu bývalých vojenských kasáren ve Zdicích. Klub samotný pak vznikl,
jak název napovídá, v roce 2001, díky nadšencům do vojenské historické techniky a sdružuje
zájemce o vojenskou historii, vozidla a techniku, výstroj a výzbroj 20. století.
Současná podoba muzea je výsledkem tisíců hodin usilovné snahy několika desítek členů
klubu a přátel muzea. Expozice představuje zejména americkou druhoválečnou techniku,
předměty související s československou armádou od konce 1. světové války do 90. let 20.
století a unikátní kolekci britských vozidel Land Rover, která je jedinečná i v Evropském
měřítku. Kromě zachování a obnovy historických exponátů v rámci vnitřních i venkovních
rozsáhlých expozic, je hlavní činností klubu pořádání historických bojových ukázek,
vojenských přehlídek, tematických výstav, venkovních expozic ve stylu „živoucí historie“,
besed s veterány a odborných přednášek. Mezi nejpůsobivější patří tradiční akce „Písmena“,
pořádaná každoročně v září na okraji Zdic. Dále je nutné zmínit pravidelnou účast při
květnových oslavách v Plzni, Berouně, Mirovicích, Králově Dvoře a dalších. Prezentace
techniky na tankových dnech v Lešanech patří rovněž k divácky nejatraktivnějším.
Nezanedbatelná je i účast členů na zahraničních akcích v Normandii, Ardenách, War and
Peace show ve Velké Británii, apod. Samotná expozice představuje pouze zlomek vozidel a
předmětů ze sbírek členů klubu a přátel muzea. Desítky dalších vozidel a techniky se
nachází uskladněny v soukromých depozitářích kvůli nedostatku výstavního prostoru a jsou
předváděny jen několikrát ročně. Provoz muzea a údržba expozice je financována výhradně
z prostředků členů klubu a majitelů exponátů a příspěvků v podobě vstupného. Všechny
exponáty jsou plně provozuschopné a pravidelně vyjíždí účastnit se předváděcích jízd či
bojových ukázek. Co se týká expozic a vystavených exponátů, ty je nejlepší prohlédnout si
bezprostředně na místě. Zajímavé jsou všechny, zmiňme se tedy alespoň o některých:
• Expozice československého vojska od 1. světové války – nově vznikající expozice
představuje uniformy, fotografie, předměty denní potřeby a dobovou výstroj a výzbroj,
která souvisí se vznikem československé armády po 1. světové válce. Nezapomíná na
české vojáky ve službách Rakouska-Uherska a zahraniční legionáře. Součástí je i replika
četnické stanice a expozice pokračuje přes druhoválečné exponáty po 90. léta 20. století.
• Expozice věnovaná 2. světové válce – rozsáhlá expozice předmětů, výzbroje a výstroje
z období 2. světové války ze sbírek členů klubu představuje jen zlomek, který bylo možno
umístit do výstavních prostor muzea. Největšího zastoupení má americká výzbroj, ale
není opomenuta ani britská, sovětská a německá armáda. Zvláštní pozornost si zaslouží
sbírka druhoválečných kulometů.
• Samohybné dělo SU-100 – do sbírek muzea se podařilo získat vynikající exemplář
nejvýkonnějšího samohybného děla Rudé armády 2. světové války. Vozidlo je po
kompletní renovaci plně funkční.
• Harley Davidson WLA – velmi oblíbený a rozšířený motocykl americké armády se začal
vyrábět v roce 1940. Základem pro něj byl civilní model WL z modelové řady 45 solo. 45
označuje objem motoru v kubických palcích (739 cm3) a solo typ jednomístného rámu.
Produkce započala v malých objemech, ale po vstupu USA do války rapidně stoupla až
nad hranici 90000 vyrobených kusů do roku 1945. Používán byl zejména pro policejní
nebo doprovodnou službu, jako motospojka, zřídka pro průzkum.
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Willis Jeep MB – nejslavnější americké terenní vozidlo druhé světové války netřeba
představovat. Armádní zakázku na konstrukci viceúčelového malého 4x4 terénního
vozidla vyhrála v roce 1940 firma American Bantam se svým vozidlem BRC-40, které
vyvinula již v roce 1938. Dokonce vyrobila a dodala 2675 kusů první série, která byla celá
předána do Velké Británie a Sovětského svazu, ale ukázalo se, že není schopná pokrýt
nároky americké armády po vstupu USA do války,
• Od července 2013 je k vidění nový přírůstek – sovětský tan T34, legenda mezi tanky
z druhé světové války. Tank T34 pochází z tehdejšího Sovětského svazu a byl vyroben
v roce 1944 v tankovém závodě Nižnij Tagil a zúčastnil se bojů s Rudou armádou na
našem území.
Otevírací doba je každou sobotu od 10,00 do 15,00 hodin. V případě akcí konaných mimo
muzeum bývá zavřeno a je nutné ověřit návštěvu. Více podrobností na webových stránkách
www.armymuzeumzdice.cz, odkud jsou převzaty výše uvedené informace.
O muzeu Výtopna Zdice
Rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského
kraje zaujme každého návštěvníka zejména krásnou přírodou a množstvím kulturních
památek. Již v dávné době byla této oblasti přisouzena role důležitého dopravního koridoru.
Význam původní obchodní stezky, která kdysi protínala mimo jiné i dnešní město Zdice, se
tak postupem staletí přenesl na koleje a následně i panelové plochy dálnice D5. Jako
technický odkaz našich předků byla vybudována v bývalém depu Českých drah stálá
dopravní expozice.
Toto kdysi významné železniční depo, ležící na důležitém železničním uzlu tratí Praha –
Plzeň a Zdice – Protivín, dosloužilo provozním potřebám Českých drah v prosinci roku 2002.
Od té doby bylo využíváno téměř výhradně k deponaci dlouhodobě neprovozních či
zrušených hnacích vozidel. Důležitý zlom přišel v létě roku 2005, kdy se nám – partě
drážních nadšenců – podařilo areál depa získat do pronájmu. Po nezbytných opravách bylo
zahájeno budování jedinečné expozice historické silniční a drážní techniky, umístěné v
původním kruhovém stání pro lokomotivy.
První návštěvníky jsme uvítali již v květnu 2006 při příležitosti oslav 130. výročí trati Zdice –
Protivín, které jsme uspořádali pod hlavičkou nově vzniklé Výtopny Zdice za výrazné pomoci
okolních obcí a nejrůznějších sponzorů. Vznik muzejní expozice navazuje na naše
dosavadní aktivity z počátku 90. let, spojené především s dokumentací a sběratelskou
činností. Od roku 1994 se zabýváme též publikační činností, po založení firmy SAXI v roce
1996 jsme vydali několik pohlednic s železniční tématikou. Díky jejich profesionálnímu
zpracování a neustálému rozšiřování o zajímavé motivy jsme v tomto oboru špičkou na trhu
v rámci celé České republiky. Vedle pohlednic vydáváme každoročně též několik
tematických kalendářů s hasičskou, silniční a železniční technikou. Nedílnou součástí naší
tvorby je pak edice pamětních publikací, mapujících historii jednotlivých železničních tratí
nebo vozidel. Ziskem z těchto činností se snažíme alespoň o částečné financování našich
výdajů za deponování a renovaci jednotlivých exponátů.
V naší sbírce najdete mnohdy opravdové unikáty. Zaměřujeme se především na železniční,
ale i silniční techniku. Z řad silničních vozidel jmenujme například hasičský vůz ŠKODA 706
RTH, legendární autobus ŠKODA RTO, kloubový autobus Ikarus 280, malý autobus AvieIkarus 543.20, tahač TATRA 813 6×6 poháněný dvanáctiválcovým a vzduchem chlazeným
motorem T 930. Své místo u nás našla i Praga S5T valník z první výrobní serie, který může
posloužit také jako alegorický vůz nazdobený k nějaké příležitosti. Ve stádiu přípravných
prací pak spatříte dva automobilové jeřáby TATRA 111 a 813 a nejstarší dochovaný autobus
řady ŠM z roku 1964, specifický svým neděleným čelním sklem, bočními plechy z
profilovaného hliníkového plechu a automatickou převodovkou. Flotile osobních automobilů
dominuje několik vozů značky Wartburg nebo zástupci domácí produkce – vozy z
automobilky Škoda. Ve sbírce naleznete i techniku hasičskou, do níž patří například
práškový vůz ŠKODA 706 RT s nástavbou PLA 3000 TOTAL, oceněný v roce 2006 titulem
Miss Matýsek. Z oboru hasičské techniky je u nás ještě k vidění Tatra 138 CAS 32, Škoda
706 RT CAS 16, Praga RN DS 16 a také tři hasičské přívěsy.
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Takříkajíc na své si u nás přijdou zejména příznivci železniční techniky, jak ostatně vypovídá
i název muzea, který je přece jen přikloněn spíše k železnici. Mezi cenné exponáty v naší
sbírce patří nově získaná dvojice lokomotiv T 444.0080 a 0225, Rosnička T 334.0627, řada
nákladních vozů (Zt, Ztr, Za, Vtr, Ds) a v neposlední řadě také vozy typu Rybák. V naší
krajině dosud hojně se vyskytující řadu lokomotiv zastupují stroje T 211.0128 a T 212.0581,
známé spíše pod zlidovělými přezdívkami „Puklík“ či „Prasátko“. Součástí muzejní sbírky je i
stálá expozice věnovaná historii železniční trati Zdice – Protivín.
Muzeum Výtopna Zdice je veřejnosti otevřeno vždy první víkend v měsíci od dubna do října,
tedy v průběhu turistické sezony, a to od 10 do 17 hodin, není-li uvedeno jinak. Ceník
vstupného: dospělý – 50,- Kč, děti 6 – 15 let, důchodce nad 60 let, ZTP, ZTP/P – 25,- Kč.
Další podrobnosti na webových stránkách www.saxi.cz, odkud jsou převzaty výše uvedené
informace.
Prázdniny v muzeu Českého krasu v Berouně
Program výstav a akcí Muzea Českého krasu, Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 1.
Otevřeno: úterý – sobota 9,00 – 12,00, 1245 – 17,00, neděle – 1é,00 – 12,00, 12,45 – 17,00.
Webové stránky: www.muzeum-beroun.cz
• Výstava: Tak nám zabili Ferdinanda … V letošním roce uplynulo 100 let od vypuknutí
ve své době největšího válečného konfliktu v lidských dějinách – 1. světové války.
Muzeum Českého krasu v Berouně připomíná tuto událost prostřednictvím výstavy Tak
nám zabili Ferdinanda … Výstava představuje nejen písemné materiály z této doby, ale
také ukázky válečné zbroje i předmětů denní potřeby. K výstavě je připraven doprovodný
program. Výstava potrvá do 28. října 2014.
• Výstava Naši motýli. Nechte se okouzlit více než 5 000 motýly, které za svůj poměrně
krátký život shromáždil entomolog Josef Háša (1920 – 1974). Vystavený soubor
obsahuje 743 druhů motýlů, reprezentujících necelou čtvrtinu všech druhů zjištěných na
území České republiky. Výstava je doplněna mnoha barevnými fotografiemi a
doprovodným programem i pro nejmenší návštěvníky, kteří si mohou vyrobit vlastního
motýla. Výstava potrvá do 31. srpna 2014.
• Pro děti s doprovodem v úterý 26. srpna 2014 v 17,00 hodin – Bubnování v Geoparku
Barrandien. Hra na kubánské perkuse (konga, bongo, timbales, cajon a chrastítka). Se
základními údery a rytmy seznámí jazzový hudebník Jan Bísek. Zájemci nepotřebují
vlastní perkuse, ani znalost hry na hudební nástroje.
• Pro děti s doprovodem ve středu dne 13. srpna 2014 v době 10,00 – 12,00, 12,45 –
16,00 hodin: Hrátky za muzejními vrátky. Zkuste společně s dětmi plnit rozličné úkoly.
Budeme střílet kuší na cíl, povíme si něco o zkamenělinách, zkusíme je i ulovit.
Šikovnější si vytvoří vlastní náramek.
• Pro děti s doprovodem – vždy v úterý 5. a 26. srpna 2014 v době 10,00 – 12,00, 13,00
– 15,00 hodin – Paleontologická poradna. Máte doma zkamenělinu nebo zajímavý
krystal, minerál nebo horninu a nevíte, o co se jedná? Neváhejte a vezměte své děti,
kameny a hurá do berounského Muzea Českého krsu, kde se vám paleontolog Mgr.
Štěpán Rak pokusí vše popsat, určit a vědecky zhodnotit. Své kamenné poklady pak
budete mít popsané, včetně názvů, geologické periody, stáří a lokality …
• Celé prázdniny pro děti se zletilým doprovodem – S kufříkem do muzea! Zažijte
netradiční prohlídku v berounském muzeu! Kufřík, plný umění a překvapení, se stane
vaším průvodcem po aktuálních výstavách.
Zámek Hořovice
Velmi atraktivní expozici nabízí zámek v Hořovicích. V srpnu je otevřeno každý den mimo
pondělí od 10,00 do 17,00 hodin. Zámecký park je přístupný denně od 9,00 do 19,00 hodin.
Webové stránky s dalšími informacemi: www.zamek-horovice.cz . Pro návštěvníky má
připraveny tři okruhy:
• I. okruh – Reprezentační prostory. Klasická prohlídka skvostných zámeckých pokojů
s bohatým vybavením. Zahrnuje například Hlavní sál, apartmá hraba z Vrbna, Červený a
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zelený salón, Velkou jídelnu, Oválnou knihovnu, Lovecký a Zlatý salónek a místnost
zámeckého služebnictva. Prohlídka s průvodcem trvá cca 55 minut.
II. okruh – Soukromá apartmá. Návštěvníci nahlédnou do soukromí posledních
šlechtických majitelů zámku prohlídkou Malé jídelny, knihovny, ložnice, pracovny a
přijímacího pokoje knížete. Zajímavostí je přípravna jídel a ruční výtah ze zámecké
kuchyně. Prohlídka s průvodcem trvá cca 55 minut.
III. okruh – Hry a hračky malých aristokratů. Stálá výstava historických hraček pro malé
šlechtice a šlechtičny uvidíte zde malé království panenek, deskové hry a stavebnice,
dětské portréty. Prohlídka s průvodcem trvá cca 30 minut a je vhodná i pro menší děti.
Od dubna do října můžete sklepením zámku vstoupit do pohádky prostřednictvím více
než 50 loutek známé malířky, spisovatelky a dobré čarodějnice V. Klimtové.
… a na závěr přehled dalších zajímavých turistických cílů v našem regionu
Hrady Žebrák a Točník – www.tocnik.com .
Zámek Zbiroh – www.zbiroh.com . V rámci zámeckého okruhu Vám nabízíme poutavý
příběh historie hradu a zámku Zbiroh, tajuplné minulosti rytířů templářského řádu a
okolností téměř dvacetiletého zdejšího pobytu Alfonse Muchy, včetně návštěvy jeho
tehdejšího ateliéru, v kterém mimo jiné vznikla kompletní Slovanská epopej. Na zámku
Zbiroh můžete v letní turistické sezoně navštívit také hradní prohlídkový okruh, který je
především exteriérový a návštěvníky seznamuje s podzemními a jinak vzácnými prostory
původního románsko-gotického hradu.
Rozhledna Studený vrch – Brdy, 660 m n.m. – www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz .
Hamousův statek ve Zbečně – významná památka lidové architektury. V srpnu otevřen
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Přijďte na pečení vyhlášeného chleba ze staré
pece. Každou sobotu mezi 9. a 12. hodinou uvidíte vše, co je třeba připravit k této
pochoutce. Webové stránky: www.zbecno.cz .

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu ve Tmani oznamuje smutnou zprávu, že
v úterý dne 22. července 2014 zemřel ve věku nedožitých 73 let po dlouhé těžké nemoci pan
Vladislav Tysl. S drahým zesnulým se rodina a občané naší obce naposledy rozloučili ve
hřbitovní obřadní síni v Berouně v úterý dne 29. července 2014.
Čest jeho světlé památce!

Informační servis
•
•
•

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
V měsíci srpnu 2014 se mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani konat nebude!
V měsíci září se bude mše sv. konat v kostele sv. Jiří v obvyklém termínu, tzn.
v sobotu 27. září 2014 v 16,30 hodin.
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.

Mariánské svátky v katolické církvi v srpnu a září 2014
Během roku si připomínáme výročí některých křesťanů, kteří zvlášť vynikajícím způsobem
uskutečňovali a šířili kolem sebe dobro. Jsou to svátky svatých, nejrůznějších lidí z dob
dávných i současných. Mezi všemi svatými vyniká Panna Maria, Matka Ježíše Krista, proto
se během roku slaví více mariánských svátků. Vypovídají o její jedinečné účasti na životě a
díle jejího Syna. V srpnu je to jeden a v září tři svátky:
• 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Když papež Pius XII. (1. XI. 1950)
prohlásil za článek víry, že po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží vzata s
tělem i duší do slávy nebeské, potvrdil tím to, co křesťané už odedávna věřili a společně
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•

•

oslavovali dnešního dne při bohoslužbách. V Jeruzalémě se slavil tento den už v 5.
století, od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná slavit v
Římě. V pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů. Tento
den je státním svátkem v některých sousedních státech Evropské unie, např. v Německu,
Rakousku nebo v Polsku.
8. září – svátek Narození Panny Marie. Přestože není v evangeliu uveden den
narození, je Narození Panny Marie jedním z nejstarších mariánských svátků slaveným
odedávna 8. září. V ten den byl také posvěcen chrám na místě, na kterém se dle tradice
narodila Panna Maria; byl zasvěcen též sv. Anně, její matce.
12. září – památka Jména Panny Marie. Jméno Panny Marie nosí mnoho dívek a žen v
každé době, je neustále moderní. Toto jméno zaznívá stále v jazycích všech národů, v
krásných lidových písních i ve vrcholných skladbách nejvýznamnějších hudebních
skladatelů. Na mnoha místech se v tento den slaví poutní slavnost.
15. září – památka Panny Marie Bolestné. Boží Matka stála vedle kříže, na kterém byl
ukřižován její Syn. Byla to pro ni obrovská bolest. Tajemné Simeonovo proroctví, které jí
bylo řečeno 40 dní po narození Ježíšově, to vyjadřuje slovy: "Tvou vlastní duši pronikne
meč." (Lk 2, 35) Tato událost je schopna hluboce oslovit každého, kdo se nad ní zamyslí.
Inspirovala nesčetné umělce – výtvarníky, básníky, spisovatele, hudební skladatele. Den
pracovního klidu na Slovensku

Pivovarská hospoda v Suchomastech zve k návštěvě
První zmínky o vaření piva v Berouně se vztahují k roku 1295, kdy král Václav II povýšil
Beroun na královské město a měšťanům udělil právo várečné a sladovnické, městu udělil
právo mílové. V roce 1872 měšťané postavili společný pivovar, který vařil pivo až do roku
1978, kdy byl jeho provoz zastaven. Po dvacetileté odmlce oživili manželé Mayerovi tradici
vaření piva v Berouně a založili rodinný pivovar Berounský medvěd. Pivovar Berounský
medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ – nabízí zájemcům k prohlédnutí varny piva na
přímý otop dřevem. V zásobě sladu je pivovar soběstačný – vlastní totiž sladovnu v nedaleké
obci Suchomasty
Pivovarská hospoda v Suchomastech je druhou restaurací Rodinného pivovaru
Berounský medvěd. Je umístěna uprostřed obce u silnice naproti zámečku, což
umožňuje občerstvení všem okolo jedoucím.
Restaurace je součástí areálu bývalého Suchomastského pivovaru, kde je provozována
sladovna vyrábějící slad pro pivovar Berounský medvěd. Nabízí ve výčepu 45 míst a cca 45
míst v uzavřené pergole. V době provozu sladovny je možné po dohodě zajistit prohlídku
sladovny a okouknout sladovnické řemeslo. Restaurace se za provozu přestavuje a upravuje
tak, aby i vnitřní výzdobou zaujala návštěvníky a vlastním zázemím a vybavením zvyšovala
svoji úroveň. Otevřeno je denně od 10,00 hodin dopoledne. V současné době je možné v
Pivovarské hospodě zajistit různé oslavy a svatební hostiny.
Nabídka nápojů:
V nabídce je pivo z Rodinného pivovaru Berounský medvěd*: světlé 80 CYKLOPIVO,
světlé 110 ZLATÝ KŮŇ, polotmavé 110 MEDOVÉ, tmavé 130 MEDVĚD, polotmavé 140
KLEPÁČEK, světlé 150 LORD a speciál tmavé 180 GRIZZLY. Pivo je vyráběno spodním
kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, hlávkového chmele a
pivovarských kvasnic. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako nefiltrované, kvasnicové
s bohatým obsahem vitamínu B.
V restauraci se čepuje pivo i z jiných pivovarů.
Limonády a další nealko nápoje.
Je možné zakoupit všechny druhy berounského piv v PET lahvích.
Majitel a provozovatel: Hana Mayerová, kontaktní telefon: 602 388 305.
Další informace zájemci najdou ne webových stránkách www.berounskymedved.com .
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Pozvánka do Galerie Čerťák
V Galerii Čerťák je otevřena do čtvrtka 21. srpna 2014 výstava
fotografií Josefa Bosáka s názvem Všude jsem potkal lidi …
Josef Bosák fotografuje od roku 2003, v roce 2004 se stal členem
fotoklubu R9 v Rožnově pod Radhoštěm. Od té doby se také pravidelně
zúčastňuje různých fotosoutěží a salónů, díky kterým získal titul AFIAP a EFIAP. Podařilo se
mu proniknout na stránky magazínů PhotoArt a Photolife. Stranou nezůstaly ani výstavní
síně – podílel se na společné výstavě s fotoklubem R9, přičemž vrchol představuje realizace
samostatné výstavy Mé cesty. V roce 2009 se stal členem České federace fotografického
umění (ČFFU). Pozornost zaměřuje k podobám člověka a k reportáži, a protože se dlouhý
čas pohyboval mezi muzikanty, tak i k hudebním skupinám. Další mohutnou inspiraci mu
přineslo cestování – vypravil se do Bosny a Hercegoviny, Arménie, Náhorního Karabachu a
Kyrgyzstánu. Z těchto zemí také uvidíte fotografie na výstavě v Galerii Čerťák.
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 23. srpna 2014 v 10 hodin dopoledne do Galerie
Čerťák na vernisáž výstavy Daniela Hlaváče s názvem Zachycené okamžiky výsadkářů.
Daniel Hlaváč je od roku 1999 příslušníkem 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Účastnil
se několika misí na Balkáně a v Afghánistánu. V roce 2003 začal fotit a od té doby
dokumentuje život chrudimských výsadkářů, jak doma, tak i v zahraničních misích. Nejraději
vytváří reportážní, dokumentární a portrétní snímky. Má za sebou několik výstav nejen v
České republice, ale i v zahraničí. Jeho fotografie, převážně s vojenskou tématikou, byly
několikrát oceněny v různých soutěžích. Výstavou chce lidem přiblížit činnost chrudimských
výsadkářů nejen z výcviku doma, ale i chvíle strávené na misích. Zároveň si připomenout
kamarády, kteří zahynuli před nedávnem při plnění úkolů v Afghánistánu a podpořit jejich
rodiny. Proto chcete-li, můžete také přispět do veřejné sbírky pro rodiny padlých a raněných
výsadkářů na účet 44665522/0800, variabilní symbol 916. Více na Facebooku "43.
výsadkový prapor Chrudim". Na vernisáži zahraje skvělá kapela Johannes Benz. Johannes
Benz je alter ego režiséra a dokumentaristy Jana Foukala, který debutoval se svým
soundtrackem o alegorické cestě řidiče kamionu One way road. V silných melodiích
písničkáře, který je často přirovnáván k Bobu Dylanovi či Beckovi ho doprovází výrazní
hudebníci David Landštof (Radůza, ex Lenka Dusilová), a.m. Almela (Kafkaband, ex EOST),
Josef Štěpánek (Radůza, Iva Bittová) a vokalistky Harvei Sisters. Výstava je otevřena až do
16. října 2014. Mediálním partnerem Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.
Přijďte se podívat do Galerie Čerťák na zajímavé výstavy a vezměte s sebou i své
přátele, kamarády, rodinné příslušníky a známé!
Galerie Čerťák je otevřena denně od 5,00 do 19,00 hodin.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve Tmani
ve středu dne 13. srpna 2014 a ve středu dne 10. září 2014 v prostoru autobusové
zastávky u Sboru Jiřího z Poděbrad CČSH – vždy v 16.20 hodin.
Důležité upozornění: Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace získají zájemci v pondělí až v pátek v době od 9.00 do 16.00 hodin
na telefonních číslech: 601576270, 606550204, 728605840.

Volné pracovní pozice v hospici knížete Václava, o.p.s.
Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče, se sídlem v Kladně,
pro zabezpečení své činnosti hledá spolupracovníky. Poptáváme profese pro region
Berounska:
• vrchní sestra domácí hospicové péče;
• zdravotní sestra domácí hospicové péče (s registrací);
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lékař;
Fundraising Manager;
pracovník doplňkových činností (pro pořádání kulturních, sportovních a společenských
akcí).
Výhodou u odborných profesí je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a
umírajícího. Veškeré uvedené profese nabízíme v současné době pouze na dohodu o
provedení práce. Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci
s ohodnocením odpovídajícím náročné a odpovědné práci na trhu práce v oblasti Prahy.
Požadavky na jednotlivé profese naleznete na www.hospicknizetevaclava.cz v sekci Práce
v Hospici / Hledáme spolupracovníky. V případě zájmu o spolupráci s Hospicem knížete
Václava nás kontaktujte na adrese hr@hkv-kl.cz . Budeme rádi, stanete-li se členem našeho
týmu. Budete vítáni.
•

•

•

•

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče
PRO KOHO ZDE JSME
Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové péče, která
zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu a pomoc. Péče je určena
nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich
rodinné příslušníky. Péči poskytujeme ve Středočeském kraji, v současné době na
Kladensku, Mělnicku, Rakovnicku, Berounsku, na Praze – západ a Praze – východ.
CO NABÍZÍME
V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní (jejím cílem není
léčba, ale zmírnění bolesti a důstojný odchod umírajících a pacientů v nevyléčitelné fázi
nemoci). Dále poskytujeme psychosociální a duchovní pomoc a odborné sociální
poradenství. V rámci komplexní hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací
služby. Naše služby dále zahrnují půjčovnu kompenzačních pomůcek.
NÁŠ PERSONÁL
Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o vysoce odborně
zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře, zejména se specializací na
paliativní medicínu a léčbu bolesti. Odborný tým dále tvoří sociální pracovníci,
psychologové, pečovatelky, duchovní. Veškerou odbornou hospicovou péči poskytujeme
zdarma.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, telefon: 725 905 295; pobočka
Kralupy: Nerudova 686; pobočka Rakovník: Husovo náměstí 167; mail: Inko@hkv-kl.cz ;
www.hospicknizetevaclava.cz ; www.hkv-kl.cz .

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V srpnu a v září bude otevřeno v pondělí až pátek od 9,00 do 18,00 hodin, v sobotu
od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami a lekníny.
Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromků, např.:
vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky,
okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště
vám rádi poradíme.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment po celý rok tolik potřebných substrátů
v různých baleních od 20 do 75 litrů – např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné
dřeviny, pro rododendrony a azalky aj., bílou rašelinu nebo mulčovací kůru. Dále si u nás
můžete zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, mísy, keramiku, svíčky atd.
Koloběh stále se v našich zeměpisných šířkách opakujících ročních období nelze
zastavit. Je sice léto v plném proudu, ale v naší nabídce již teď máme pro naše
zákazníky bohatý výběr keramických zelňáků v objemu od 5 do 40 litrů.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. 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
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– 1 kg za 35,50 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.
•

Bezplatná soukromá inzerce
Prodám elektrické motory:
o 1,1 kW, 380/220 V, přírubový, 2 840 T, 600,- Kč;
o 3 kW, 380 V, 2 880 T, 1.500,- Kč;
o 2,2 kW, 380/220 V, 1 430 T,1.000,- Kč.
o Kontaktní telefon pro zájemce o koupi: 737 521 589.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v srpnu a září 2014 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín
2. + 3. 8. 2014
9. + 10. 8. 2014
16. + 17. 8. 2014
23. + 24. 8. 2014
30. + 31. 8. 2014
6. + 7. 9. 2014
13. + 14. 9. 2014
20. + 21. 9. 2014
27. + 28. 9. 2014

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49
MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum
MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Hol.man Josef, Hořovice, Komenského 49

311 610 225
311 625 510
608 020 878
608 020 878
311 513 453
311 518 660
311 746 414
311 542 346
311 518 660

Sportovní informace
Turnaj starých gard ve Tmani
V sobotu dne 28. června se uskutečnil na hřišti Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň turnaj
starých gard hráčů nad 35 let za účasti mužstev Garda Všeradice, Garda Most, Garda Tmaň
a Garda Nový Jáchymov. Z původně přihlášeného mužstva Garda Všeradice dorazili pouze
tři hráči, kteří nakonec posílili tým Nového Jáchymova. V důsledku toho bylo třeba
zredukovat původně naplánovaný hrací plán a byla stanovena hrací doba na 2 x 30 minut.
Průběh jednotlivých zápasů:
• První zápas: Nový Jáchymov – Tmaň 3:2 (2:1), na penalty 3:2. Na domácí turnaj byli
hráči Tmaně oslabeni, navíc posíleného soupeře podcenili a v průběhu celého zápasu
jenom dotahovali soupeřův náskok. Přesto v zápase oba týmy předvedly několik
pohledných akcí a nezaujatý divák musel být spokojený. Velmi dobře zachytali oba
brankáři. Sled branek – 1:0 Havlíček, 1:1 Fiala, 2:1 Dvořák, 3:1 Krumhanzl, 3:2 Pátecký.
Na remizu jsme nedosáhli a prohráli i penaltový rozstřel.
• Druhý zápas: Most – Nový Jáchymov 3:2 (3:2), na penalty 4:3. Garda Mostu vlétla do
utkání jako vítr, Jáchymovští jim dvěma hrubkami darovali vedení 2:0. Ve 12 minutě to
bylo 3:0 a vypadalo to s Gardou Nového Jáchymova zle. Pak jako by někdo vysvětlil
Hruškovi, že je zbytečné dělat zasekávačky na půlce – 2x vlétl do vápna a hlavou snížil
na 3:2. Ve druhé půli se oba týmy snažili rozhodnout ve svůj prospěch a ke konci se
přitvrdilo, branka již ale nepadla žádná. Sled branek: 1:0, 2:0 Vítovský, 3:0 Holý, 3:1 a 3:2
Hruška, v penaltách byl úspěšný Most.
• Třetí zápas: Tmaň – Most 2:3 (1:0), 2:3 na penalty. V zápase tmaňští hráči vedli 1:0 a
2:1. Bohužel je svazovalo pomyšlení, že stačí dát branku a mohou být vítězi turnaje.
Navíc po odstoupení Krnáče jsme ztratili jistotu v bráně a v době největšího náporu
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dvakrát inkasovali. Zklamání bylo velké, chyběl krůček a trocha jistoty v závěru. Sled
branek: 1:0 Pitra Jan z penalty, 1:1 Vítovský, 2:1 Pátecký po nahrávce Pitry, 2:2 Holý, 2:3
Vítovský.
Sestava Gardy Tmaň: spolehlivý Pavel Krnáč v bráně, Tlach Zdeněk, Jan Pitra, Sláva
Svoboda, Malík Slávek, Duchoň Petr, Zikmund Jan, Laně Jindra, Slabý Olda, Čichovský
Míra, Míra Fiala, Fišer Ladislav, Pátecký Pavel, Šindler Jan, Rácz Petr. Poděkujme všem
bojovníkům za nasazení a touhu po vítězství. Jiskru do týmu vnesl Láďa Fišer, Honza Pitra
bránil i útočil jak za mlada. Diváci viděli 15 branek, jejichž střelci branek byli: Vítovský 4x,
Hruška 2x, Holý 2x, Fiala, Pátecký, Pitra, Fišer, Havlíček, Dvořák, Krumhanzl – 1x
Jako pořadatele může Gardu Tmaň mrzet třetí post (ale Brazílie na mistrovství světa dopadla
hůř!). V dalších zápasech jim popřejme trochu více lehkosti a pohody a výsledek se určitě
dostaví. Konečná tabulka turnaje starých gard konaného ve tmani 28. června 2014:
1.
2.
3.

Garda Most
Garda Nový Jáchymov
Garda Tmaň

2
2
2

2
1
0

0
0
0

0
1
2

6:4
5:5
4:6

6
3
0

Před zahájením okresních mistrovských soutěží se bude hrát pohár
Zápasy 1. kola poháru v ročníku 2014 – 2015 se budou hrát o víkendu 16. – 17. srpna 2014
v 17,30 hodin – tzn. týden před zahájením okresních mistrovských soutěží okresního přeboru
a třetích tříd. Mezi přihlášenými je i mužstvo VČS Tmaň. V prvním kole budou sehrány tyto
zápasy: Chodouň – Tetín, Nový Jáchymov – Chyňava, Osov – Tmaň, Zaječov – Osek,
Praskolesy – Podluhy, Lochovice – Komárov, Broumy – Újezd. V prvním kole mají volno:
Drozdov, Chlumec, Neumětely, Stašov, Tlustice, Trubín, Všeradice, Zadní Třebáň a Žebrák.
Losovací aktiv nového ročníku okresních fotbalových soutěží také určil hrací dny
prvního kola okresních pohárových zápasů. Zápas Osov – VČS Tmaň se bude hrát
v sobotu 16. srpna 2014 v 17,30 hodin. Druhé kolo se bude hrát ve středu 10. září 2014
v 17,30 hodin.
Na konci srpna začíná nový ročník okresních fotbalových soutěží
III. třída oddělení A začíná první kolem o víkendu 23. – 24. srpna 2014. Ještě před losovacím
aktivem na Tetíně, jenž se konal v pátek 18. července 2014 od 18,00 hodin v Kulturním
domě na Tetíně, zveřejnila sportovně technická komise Okresního fotbalového svazu
v Berouně předběžné zařazení klubů do jednotlivých soutěží. Oddíl kopané VČS Tmaň
přihlásil do okresní soutěže III. A třídy mužstvo mužů, ve které bude hrát následujících 14
účastníků: Cembrit Beroun, Hudlice, Chodouň, Karlštejn, Králův Dvůr B, Lužce, Nižbor B,
Nový Jáchymov, Svatá, Tetín, Tmaň, Vižina, Vysoký Újezd a Zdice B. Toto složení skupiny
zaručuje, že se máme opravdu na co těšit.
A jak dopadlo vlastní losování III. A třídy? Takto (v závorce uveden hrací den): 1. Nový
Jáchymov – neděle, 2. Cembrit Beroun (neděle – 10,15 hodin), 3. Tetín (sobota), 4. Svatá
(neděle), 5. VČS Tmaň (sobota – 10,15 hodin), 6. Lužce (neděle), 7. Chodouň (neděle –
10,15 hodin), 8. Hudlice (neděle), 9. Olympia Zdice B (neděle), 10. Nižbor B (neděle – 14,00
hodin), 11- Králův Dvůr B (sobota), 12. Vižina (sobota – hřiště Řevnice), 13. Vysoký Újezd
(neděle), 14. Karlštejn (sobota).
Novinkou pro nadcházející sezónu pak bude vylepšený výsledkový SERVIS.
Ten bude od prvního kola fungovat v systému on-line a poté, co klub odešle výsledkový
formulář, se jím nahlášené údaje okamžitě objeví na stránkách www.ofsberoun.cz. Svým
způsobem jistě krok směrem k čtenářům a návštěvníkům webových stránek OFS.

•

Rozlosování mistrovských utkání III. A třídy – podzim 2014
(zvýrazněny termíny zápasů VČS Tmaň hraných v srpnu a září 2014)
1. kolo – sobota 23. srpna 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – SK Nižbor B. Další
zápasy 1. kola: Nový Jáchymov – Karlštejn, Cembrit – TJ Sokol Vysoký Újezd, Tetín –
Vižina, Svatá – Králův Dvůr B, Lužce – Olympie Zdice B, Chodouň – SK Hudlice.
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2. kolo – sobota 30. srpna 2014 – 17,00 hodin – Králův Dvůr B – VČS Tmaň. Další
zápasy 2. kola: Karlštejn – SK Hudlice, Olympie Zdice B – Chodouň, SK Nižbor B –
Lužce, Vižina – Svatá, TJ Sokol Vysoký Újezd – Tetín, Nový Jáchymov – Cembrit.
3. kolo – sobota 6. září 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – Vižina. Další zápasy 3. kola:
Cembrit – Karlštejn, Tetín – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, Svatá – TJ Sokol Vysoký
Újezd, Lužce – Králův Dvůr B, Chodouň – SK Nižbor B, SK Hudlice – Olympie Zdice B.
4. kolo – neděle 14. září 2014 – 17,00 hodin – TJ Sokol Vysoký Újezd – VČS Tmaň.
Další zápasy 4. kola: Karlštejn – Olympie Zdice B, SK Nižbor B – SK Hudlice, Králův
Dvůr B – Chodouň, Vižina – Lužce, Nový Jáchymov – Svatá, Cembrit – Tetín.
5. kolo – sobota 20. září 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – Nový Jáchymov. Další
zápasy 5. kola: Tetín Karlštejn, Svatá – Cembrit, Lužce – TJ Sokol Vysoký Újezd,
Chodouň – Vižina, SK Hudlice – Králův Dvůr B, Olympie Zdice B – SK Nižbor B.
6. kolo – neděle 28. září 2014 – 10,15 hodin – Cembrit – VČS Tmaň. Další zápasy 6.
kola: Karlštejn – SK Nižbor B, Králův Dvůr B – Olympie Zdice B, Vižina – SK Hudlice, TJ
Sokol Vysoký Újezd – Chodouň, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – Lužce, Tetín – Svatá.
7. kolo – 4. října 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – Tetín. Další zápasy 7. kola: Svatá –
Karlštejn, Lužce – Cembrit, Chodouň – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, SK Hudlice – TJ
Sokol Vysoký Újezd, Olympie Zdice B – Vižina, SK Nižbor B – Králův Dvůr B.
8. kolo – neděle 12. října 2014 – 16,00 hodin – Svatá – VČS Tmaň. Další zápasy 8. kola:
Karlštejn – Králův Dvůr B, Vižina – SK Nižbor B, TJ Sokol Vysoký Újezd – Olympie Zdice
B, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – SK Hudlice, Cembrit – Chodouň, Tetín – Lužce.
9. kolo – sobota 18. října 2014 – 10,15 hodin – Tmaň – Karlštejn. Další zápasy 9. kola:
Lužce – Svatá, Chodouň – Tetín, SK Hudlice – Cembrit, Olympie Zdice B – TJ ČECHIE
Nový Jáchymov, SK Nižbor B – TJ Sokol Vysoký Újezd, Králův Dvůr B – Vižina.
10. kolo – sobota 25. října 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – Lužce. Další zápasy 10.
kola: Karlštejn – Vižina, TJ Sokol Vysoký Újezd – Králův Dvůr B, TJ ČECHIE Nový
Jáchymov – Nižbor B, Cembrit – Olympie Zdice B, Tetín – Hudlice, Svatá – Chodouň.
11. kolo – neděle 2. listopadu 2014 – 10,15 hodin – Chodouň – VČS Tmaň. Další zápasy
11. kola: Lužce – Karlštejn, SK Hudlice – Svatá, Olympie Zdice B – Tetín, SK Nižbor B –
Cembrit, Králův Dvůr B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov, Vižina – TJ Sokol Vysoký Újezd.
12. kolo – sobota 8. listopadu 2014 – 10,15 hodin – VČS Tmaň – SK Hudlice. Další
zápasy 12. kola: Karlštejn – TJ Sokol Vysoký Újezd, Nový Jáchymov – Vižina, Cembrit –
Králův Dvůr B, Tetín – SK Nižbor B, Svatá – Olympie Zdice B, Lužce – Chodouň.
13. kolo – neděle 16. listopadu 2014 – 13,30 hodin – Olympie Zdice B – VČS Tmaň.
Další zápasy 13. kola: Chodouň – Karlštejn, SK Hudlice – Lužce, SK Nižbor B – Svatá,
Králův Dvůr B – Tetín, Vižina – Cembrit, TJ Sokol Vysoký Újezd – Nový Jáchymov.

Pozvánka pro fanoušky na podzimní domácí zápasy VČS Tmaň
Předposlední srpnový víkend začíná po letních prázdninách nový roční 2014 – 2015 okresní
soutěže III. A třídy. První zápas hrajeme na domácím hřišti, kde v sobotu 23. srpna 2014
v 10,15 hodin přivítáme béčko Nižbora, poslední zápas podzimní části nás čeká v neděli dne
16. listopadu 2014 na hřišti sousedních Zdic. Srdečně zveme všechny naše fanoušky na
domácí zápasy, které hrajeme stejně jako v minulém ročníku – vždy v sobotu v 10,15 hodin.
Vážení sportovní přátelé a příznivci tmaňského fotbalu zvláště – vaši pomoc budeme i
v novém ročníku opět potřebovat!
Fotbalový oddíl TJ VČS Tmaň
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