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Upozornění Obecního úřadu Tmaň na pokládku asfaltů v ulici Travnatka
Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že v ulici Travnatka bude ve 36. týdnu od pondělí dne
3. září 2018 probíhat pokládka asfaltů. Upozorňujeme proto, že:
• Vjezd do prostoru komunikace nebude ve dnech pokládky možný.
• V pátek dne 31. srpna 2018 budou v úseku budované komunikace odstraněny provizorní
přejezdy obrubníků a napojení, a k nemovitostem tak nebude možné zajet automobilem
až do ukončení pokládky.
• Obyvatelé ulice Travnatka a celé lokality mohou parkovat svá vozidla především v ulici
Pod Vodojemem a v úsecích komunikací mezi ulicemi Travnatka a Pod Vodojemem, a to
vždy vpravo při příjezdu od komunikace III. tř. 11546 („Lounínská“).
• Prostory odbočení z ulice Pod Vodojemem je třeba nechat volné, spojujícími úseky
budou z ulice Pod Vodojemem naváženy asfalty.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta a Rada obce Tmaň zvou občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat v kulturním domě ve Tmani
v pondělí dne 17. září 2018 od 19:00 hodin.
Pozvánka na kulturně sportovní odpoledne se spolkem VIZZE 2022
V neděli odpoledne 23. září 2018
proběhne na fotbalovém areálu ve Tmani
KULTURNĚ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ SE SPOLKEM VIZZE 2022.
Součástí akce bude např. fotbalové utkání dětí a žen, skákací hrad BEKO s popcornem,
malování obličejů, střelba ze vzduchovky, dovednostní soutěže, grilování pochutin a také
hudební koncert skupiny Save the Emotion a zpěvačky Anety Špačkové.

Pozvánka do Sboru Jiřího z Poděbrad
Církev československá husitská srdečně všechny zve do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
v pátek dne 28. září 2018 od 15 hodin na SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBU,
kterou vykoná biskup pražský doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
s vikářkou Mgr. Růženou Adamovou
Součástí bohoslužby je koncert (podrobnosti na plakátech) a výstava prací z projektu „Česko
– náš domov v proměnách času". Na závěr se koná tradiční setkání u kávy na farní zahradě.

Nově otevřené kadeřnictví ve Tmani
KADEŘNICTVÍ TMAŃ – majitel Hana Olejníček – provozovatel Makohusová
IČO: 71756426
Provozní doba:
pondělí 8:00 – 15:00 hodin,
úterý 8:00 – 16:00 hodin,
středa 12:00 – 18:00 hodin,
čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin,
pátek 8:00 – 14:00 hodin.
Kadeřnické služby pouze na objednávku – telefon 703 676 100.

Volby do zastupitelstva obce Tmaň 05. 10. – 06. 10. 2018
V pátek dne 5. října 2018 a v sobotu dne 6. října 2018 se budou konat volby do
zastupitelstva obce Tmaň na následující čtyřleté funkční období.

Volební program kandidátky Náš domov Tmaň – vylosované číslo: 1
Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly věk
číslo

Navrhující Politická
strana příslušnost

Povolání

Bydliště

starosta obce

Tmaň

1

Pavlásek Pavel

49

NK

BEZPP

2

Kiml Antonín

50

NK

BEZPP

3

Vinš Zdeněk

48

NK

BEZPP

živnostník

Tmaň

4

Sudík Roman

49

NK

BEZPP

kuchař

Tmaň

5

Cholevová Tereza

38

NK

BEZPP

úřednice ČNB

Tmaň

6

Kopačka Milan

41

NK

BEZPP

programátor

Lounín

7

Rys Pavel

31

NK

BEZPP

technik BOZP

Tmaň

8

Večerka Zdeněk

63

NK

BEZPP

provozní mistr

Tmaň

vedoucí expedice a vlečky Tmaň

9

Nová Radka

40

NK

BEZPP

referent obchodu

Tmaň

10

Klas Jan

63

NK

BEZPP

OSVČ

Tmaň

11

Reková Petra

42

NK

BEZPP

obchodní referent

Tmaň

12

Vostárek Igor

46

NK

BEZPP

OSVČ

Lounín

13

Basl Jiří

47

NK

BEZPP

OSVČ

Tmaň

14

Sulíková Iva

54

NK

BEZPP

expedientka

Tmaň

15

Sudík Radek

45

NK

BEZPP

elektrikář

Tmaň

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám předložit
volební program kandidátky Náš domov Tmaň.
Realizace programu by měla přinést největší prospěch těm z nás, kteří tráví na území obce
nejvíce času a jejichž kvalita života je proto prostředím obce a jejím fungováním nejvíce
ovlivněna. Jedná se především o děti, mládež, matky pečující o děti a skupiny seniorů.
Program zasahuje ve velké míře obyvatele obou sídlišť, kteří nutně využívají k trávení času
veřejné prostory ve vlastnictví obce. Veřejným prostorám je proto věnována oproti minulosti
mnohem výraznější pozornost. Obsah programu však představuje přínos pro všechny
obyvatele, neboť uskutečnění cílů, které definuje, zasahuje každého z nás.
Jaké tedy jsou naše cíle? Pro přehled je popisujeme v osmi oblastech, které se podobně
jako v životě přirozeně překrývají. Vám, kteří našemu programu věnujete pozornost, pak
děkujeme a těšíme se na Vaši účast v podzimních komunálních volbách.
1. Občanská vybavenost
Realizace investic v obecních objektech, konkrétně:
• Rekonstrukce prostor v komplexu OÚ a KD (pošta, pohostinství).
• Adaptace objektu bývalé váhy JZD na sezonní provozovnu.
• Rozvoj hlavního sportoviště obce – fotbalového areálu a jeho okolí.
• Úprava prostor pro neformální pohybové vyžití dětí, trávení volného času, komunitní
život.
2. Bezpečnost a doprava v obci
Zkvalitnění komunikačních tras v obci, konkrétně:
• Opravy povrchů chodníků na hlavních trasách a celková rekonstrukce centra
(Dlážděná, K Lounínu, K Sídlišti).
• Řešení křižovatek, pohybu chodců, parkování.
• Kamerový monitoring.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prevence kriminality a negativních jevů prostřednictvím:
• Působení školy a spolků.
• Realizace preventivních programů.
Životní prostředí a životní prostor
Realizace opatření navržených v krajině v rámci komplexních pozemkových úprav (cesty,
protierozních opatření apod.), především:
• Budování a obnova cest do volné krajiny a přírody z obce.
• Zlepšení hospodaření s vodou na celém území obce (zadržování, vodní nádrže,
mokřady apod.).
Kultivace veřejných prostor uvnitř obce, především:
• Úpravou centra a veřejných prostor na základě existujících studií.
• Rozšíření odborné péče o dřeviny a zeleň v obci.
• Obnova a využití lesíku Višňovka.
Informovanost veřejnosti
• Zavedení nových nástrojů informování a komunikace s občany.
• Modernizace a průběžné úpravy internetových stránek obce.
Kultura, společenský a spolkový život
Mnohostranná podpora činnosti spolků a církví, zvláště:
• Finanční a materiální podpora aktivit spolků, skupin obyvatel, církví apod. s důrazem
na volný čas a aktivity dětí a seniorů.
• Údržba a rozvoj materiálního a prostorového zázemí pro kulturní, spolkový a
společenský život.
Organizace kulturního života obce, konkrétně:
• Rozšíření a zpestření činnosti obecní knihovny.
• Rozšíření nabídky kulturních akcí v kulturním domě.
Školství
Spolupráce se ZŠ a MŠ na programové nabídce pro děti a mládež.
Průběžné úpravy budov školního komplexu:
• Úpravy prostor a budov podle předpokládaného počtu dětí a vývoje nároků
(inkluze…).
• Kultivace venkovních prostor školního areálu.
• Zvyšování materiálních a hygienických standardů.
• Rozšíření využití školního hřiště.
Hospodaření obce
Pokračování úspěšného zajištění financování obce:
• Investice na nově zastavovaných územích a pozemcích z prostředků developerů a
majitelů pozemků.
• Využití vhodných dotačních programů v souladu s potřebami obce.
Územní plánování a dlouhodobý rozvoj
Zajištění rozvoje obce v dlouhodobém časovém horizontu, konkrétně:
• Účinná regulace výstavby prostřednictvím nového územního plánu obce, harmonický
rozvoj obce (finanční prostředky, plochy pro vybavenost, estetika a urbanismus).
• Definitivně zformulovat a nastartovat řešení otázky areálu zámku ve Tmani
v návaznosti na územní plánování.

Společný volební program obou kandidátek spolku VIZZE 2022
Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022 – vylosované číslo: 2
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Frühling Jaromír Ing.

48

Navrhující Politická
strana příslušnost
NK

BEZPP

3

Povolání

Bydliště

ekonom

Tmaň

2

Krejčí Petr

46

NK

BEZPP

3

Ježková Martina Ing.

28

NK

BEZPP

4

Plátěnka Jan

39

NK

BEZPP

elektromechanik

Lounín

Procházka Tomáš Mgr. 44

NK

BEZPP

voják z povolání

Tmaň

5

majitel autodopravy

Tmaň

na mateřské dovolené Tmaň

6

Kincl Michael

30

NK

BEZPP

elektrotechnik

Tmaň

7

Sakáč Josef

70

NK

BEZPP

důchodce

Tmaň

8

Fialová Lenka

51

NK

BEZPP

recepční

Tmaň

9

Sulík Jakub

30

NK

BEZPP

policista PČR

Tmaň

10

Franěk Karel

34

NK

BEZPP

učitel ZŠ

Lounín

11

Havlík Petr

45

NK

BEZPP

obchodní manažer

Tmaň

12

Sopr Michal

46

NK

BEZPP

vedoucí provozu

Tmaň

13

Malík Slavomír

61

NK

BEZPP

obchodní zástupce

Tmaň

14

Krejčí Petr

19

NK

BEZPP

student

Tmaň

15

Šlezarik Jiří

62

NK

BEZPP

bezpečnostní manažer Tmaň

Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022 – vylosované číslo: 3
Kandidát
poř.
číslo

1
2
3
4

Povolání

Bydliště

BEZPP

ředitelka ZŠ a MŠ

Tmaň

NK

BEZPP

učitelka MŠ

Tmaň

30

NK

BEZPP

manažer provozu

Tmaň

Nedvědová Jaroslava 52

NK

BEZPP

kontrolor
hospodaření obcí

Tmaň

41

NK

BEZPP

hospodářka ZŠ a MŠ

Tmaň

33

NK

BEZPP

strojvedoucí

Tmaň

27

NK

BEZPP

IT technik

Tmaň

42

NK

BEZPP

učitelka MŠ

Tmaň

29

NK

BEZPP

mistr provozu

Tmaň

58

NK

BEZPP

asistentka ředitele

Tmaň

30

NK

BEZPP

operátor pecí

Tmaň

50

NK

BEZPP

velitel justiční stráže

Tmaň

44

NK

BEZPP

mistr směny

Lounín

20

NK

BEZPP

studentka

Tmaň

40

NK

BEZPP

administrativní
pracovnice

Tmaň

věk

Laňová Hana Mgr.

45

NK

Rysová Jarmila

52

Hofmann Vít

Kantorová Kamila
5
Svoboda Ondřej
6
Cajthaml David
7
8 Muroňová Andrea DiS.
Haas Radek
9
Večerková Milada
10
Růžička František
11
Hoštička Martin
12
Motyka Václav
13
Špačková Aneta
14

15

Navrhující Politická
strana příslušnost

příjmení, jméno, tituly

Červenková Jiřina

Důvody vzniku našeho spolku byly různé, ale měly společného jmenovatele. Tím je
komplexní rozvoj naší obce a jejího okolí ve všech sférách veřejného života.
Víme, že se toho dá pro rozvoj Tmaně, Lounína, Slavíků i Havlíčkova Mlýna dělat mnohem
více, než bylo uděláno v posledních letech.
Víme, že se zdaleka nevyužívá všech dostupných možností a prostředků, které k rozvoji obcí
našeho typu nabízí přítomnost České republiky ve společenství zvaném Evropská unie.
Víme, jaké se v tomto ohledu nabízejí možnosti, kterých by byla škoda nevyužít. Máme ve
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svých řadách i ve svém okolí na tuto problematiku odborníky, jejichž zkušeností bychom rádi
využili.
Nabyli jsme dojmu, že jen naší přímou účastí v zastupitelstvu obce lze tyto naše myšlenky a
plány prosadit a společně tak dosáhnout všeho toho, co bychom ve Tmani a okolí rádi
vybudovali či změnili k lepšímu.
Naše dílčí cíle lze definovat do několika oblastí:
Sportovní vyžití
S dalším rozrůstáním naší obce je třeba dbát o trvalý rozvoj školních i mimoškolních aktivit
našich dětí, aby nemusely za svými zájmy dojíždět do okolních obcí a měst. Chceme
dosáhnout toho, aby jejich vztah ke sportu byl takový, jak ho známe my, z dob našeho
dětství. Aby pro ně nebyl nepříjemnou povinností, ale aby se na něj naopak těšily a byl
součástí jejich každodenního života a upřednostňovaly ho před lenošením u PC, mobilů,
tabletů a podobných výdobytků dnešní moderní doby, tak jak je to dnes běžné.
V těsném sousedství fotbalového areálu, na nynější asfaltové ploše, bychom rádi, s využitím
dotačních programů EU k tomu určených, vybudovali víceúčelové mantinelové hřiště na
florbal, hokejbal, malou kopanou a další kolektivní sporty. Hřiště by při vhodných klimatických
podmínkách, bylo možné v zimě přeměnit na kluziště využitelné k bruslení či lednímu hokeji.
Na přilehlém obecním pozemku za hřištěm bychom pak následně rádi vybudovali
prostranství s bikrosovou dráhou, určenou pro aktivity dětí a mládeže na kolech. Pokud
budeme v těchto projektech úspěšní, nebráníme se v prostorách sportovního areálu ani
myšlence vybudování malého rehabilitačního centra (sauny a vířivky), které by sloužilo
nejen sportovcům, ale i ostatním občanům našich obcí. Rádi bychom se zaměřili i na to, aby
toto sportovní zázemí bylo co nejvíce využíváno naší školou, v době jejích vyučovacích
hodin, i místní školkou, ke sportovním aktivitám malých dětí.
Kultura a tradice
Domníváme se, že není zcela doceněna hodnota Kulturního domu ve Tmani a jeho využití je
nedostatečné. Rádi bychom, aby toto zařízení v budoucnu sloužilo nejen při plesové sezóně,
ale aby mohlo být využíváno celoročně, k divadelním představením, k výstavám,
přednáškám, koncertům, diskotékám či třeba i k projekci na plátně,při významných
sportovních událostech, jakými jsou například Olympijské hry nebo Mistrovství světa
v ledním hokeji. Společná setkání při takových akcích vždy vedou k pospolitosti občanů a
k udržování přátelských vztahů mezi občany obce, což je jedním z hlavních cílů našeho
spolku.
Nedílnou součástí kulturního života obcí bylo vždy i pohostinství. Domníváme se, že jediná
restaurace v obci, jejímž vlastníkem je navíc obec sama, by měla být na takové úrovni, aby
byla obcí reprezentována, bez ohledu na to, zda je i obcí provozována či je v pronájmu
někoho jiného. Její vnitřní i venkovní prostory i sociální zařízení by měly vypadat tak, aby
sloužily nejen pro večerní stálé hosty, ale byla i útulným zázemím pro ostatní příchozí, ať již
pro celé rodiny našich občanů či pro turisty a ostatní návštěvníky. Proto bychom se rádi
zaměřili na rekonstrukci a modernizaci tohoto zařízení, včetně vybudování nového
venkovního zastřešeného posezení.
Volnočasové aktivity
V minulosti, vznikly v obci některé studie, které zůstaly ležet ladem v zapomnění, přestože
jejich myšlenky mohou být v dnešní době velmi aktuální. Při současných extrémních
vedrech, jež nás s velkou pravděpodobností neminou ani v letech příštích, by jistě stálo za
úvahu přebudovat s pomocí odborníků zdejší požární nádrž na plnohodnotné přírodní
veřejné koupaliště.
Nedaleko od této nádrže, v těsné blízkosti zámku, se nachází malý domek sloužící
v minulosti jako „váha“. Studie k němu již vypracovaná, přetváří tento objekt na malou
cukrárnu, která by především v létě byla jistě vítaným cílem mnohých z nás.

5

Také k prostranství mezi zámkem a sídlištěm existuje studie, která nabízí vybudování
oddychové parkové zóny se třemi vodními jezírky, které by bylo jistě vhodným místem pro
relaxaci nejen starší generace, ale i pro rodiny s malými dětmi.
Podobná studie existuje i pro lesopark, který spojuje Tmaň s Lounínem.
Právě na tyto již hotové studie bychom se rádi zaměřili a s pomocí dotačních programů je
uvedli do života.
Hospodaření a financování
Rádi bychom hospodařili s prostředky obce co nejefektivnějším a co nejtransparentnějším
způsobem. Při plnění svých cílů uděláme maximum proto, aby k nim mohlo být co nejvíce
využito finančních zdrojů mimo rozpočet obce, tedy z různých programů čerpání dotací
z fondů Evropské unie od státu či z grantů nebo darů od jiných subjektů. Rádi bychom
k tomu využili odborníky z tohoto oboru, za kterými stojí výsledky, v podobě mnohých
úspěšných dokončených projektů financovaných převážně z prostředků EU. Domníváme se,
že právě tyto zdroje nebyly doposud zdaleka tak využívány, jak by mohly být. Nechceme,
aby v budoucnu docházelo k situacím, kdy jsou neúspěšně podané dotační projekty
nahrazeny 100% financováním ze zdrojů obce, jako je tomu například v současnosti při
rekonstrukci ulice Travnatka, která odčerpá z obecní pokladny cca 7 miliónů korun. Právě
část těchto prostředků, by při úspěšném čerpání z dotací EU, mohlo být využito k jiným
účelům, například k opravám a výstavbě chodníků v obci, jejichž stav je v některých částech
žalostný a jejich používání, především pro starší občany a maminky s kočárky, je
komplikované.
Nejsme zastánci zadlužování obce. Úvěr samozřejmě obec využít může. Ale o jeho přijetí se
však může rozhodnout pouze v případě jasného, obecně prospěšného projektu a podrobné
ekonomické rozvahy, která prokáže, že splácení úvěru nebude představovat pro obec velkou
zátěž a neochromí financování rozvoje obce v jiných oblastech. To se týká například úvah o
budoucnosti zchátralého zámku. Ten si zvelebení jistě zaslouží a my pro jeho záchranu
uděláme maximum. Pokud by se to však mělo odehrávat v režii obce, musí být předem zcela
jasno o budoucím využití, podmínkách financování rekonstrukce, nákladech na další provoz
a o únosnosti pro rozpočet Tmaně. Bez takových podkladů nelze o podobné nákladné akci
odpovědně rozhodnout. Navíc se domníváme, že o tak zásadních výdajích, které zatíží
obecný rozpočet na mnoho let dopředu, by se mělo vždy rozhodovat v obecném referendu.
Podpora spolků
Jsme spolkem nedávno vzniklým a s úctou i respektem vzhlížíme k práci a výsledkům
spolků, které mají na Tmani dlouholetou tradici. Spolek dobrovolných hasičů je nám všem
příkladem svojí obdivuhodnou a úspěšnou prací s mládeží. Myslivecký spolek jde zase
příkladem svojí organizovaností i nezištnou pomocí při mnohých činnostech obce.
Tělovýchovná jednota i v dnešní složité době sdružuje sportovce v několika oddílech, které
úspěšně naši obec reprezentují na různých sportovních úrovních. Klub důchodců je zase
příkladným organizátorem výletů i jiných společenských akcí. I ostatní spolky zaslouží úctu a
podporu. Rádi bychom rozvíjeli maximální spolupráci mezi těmito spolky a byli jim
nápomocni při organizaci různých akcí, jejichž záměrem jsou především společná setkání
našich obyvatel Tmaně, Lounína, Slavíků a Havlíčkova Mlýna. Stejnou pozornost o podporu
bychom měli věnovat místům, kde se naši občané scházejí při těchto společensko-kulturních
akcích. Zázemí v Lipkách nebo areál hasičů by měly mít i v budoucnu naši prioritu při jejich
rozvoji a zušlechťování, aby byly tím ideálním místem pro naše společná setkávání.
Náš spolek nenese svůj název VIZZE 2022 jen tak náhodou. Vyjadřujeme v něm letopočet,
ve kterém skončí právě to volební období, o kterém budete vy, svými hlasy, v blízké době
rozhodovat. Letopočet, na jehož konci bychom rádi konstatovali, že se nám podařilo
uskutečnit co nejvíce z našich plánů a cílů.
Dokážeme to však jedině v případě, že k tomu budeme mít i vaši podporu a vaše hlasy.
Pokud se i vy chcete podílet na rozvoji naší obce, váš hlas pro nás je prvním, ale
možná i tím nejdůležitějším krokem vaší pomoci …
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Začíná nový školní rok 2018 / 2019
V pondělí dne 3. září 2018 se po letních prázdninách opět zaplní tmaňská škola
pedagogickým personálem a žáky a bude se tak opakovat rituál, který známe z posledních
několika století. O zahájení školního roku 2018 / 2019 přineseme informace v dalších
vydáních OBZORU. Dnes přinášíme vůbec poprvé převážnou část textu Pamětní knihy
založené dne 1. ledna 1882 pro obecnou školu v Tmani od správce školy Antonína Brauma
mapující dění v tmaňské škole až do roku 1906. Pozorný čtenář se zde dozví nejenom o
organizaci školního roku a slavnostech s jeho průběhem spojených, ale i celou řadu dalších
zajímavých údajů nejen o počasí, ale i o dalších společenských událostech tehdejší doby.
Pro autentičnost dokumentu byl ponechán originální pravopis konce XIX. století.
V roce 1879 dne 24. dubna slavnost stříbrného sňatku J. J. Veličenstev císaře Františka
Josefa I. a Alžběty císařovny. V předvečer při střelbě z hmoždířů slavnostní ohně na Hoře
Koukolové. Ráno vedena jest mládež do chrámu Páně, tam při střelbě slavné mše sv., po ní
předneseny básně příležitostné od školních hochů, a sice báseň Vnuk a děd, pak Sňatek,
všem přítomným v kostele a pak zapěna národní rakouská hymna s varhanami.
Téhož roku 1879 dne 9. května usnul v Pánu Antonín Suk, učitel z Koněprus a dne 12.
května slušně pohřben v Tmani. Vyprovodili jej a zapěli jemu kolegové: Jan Chodora
z Tetína, Josef Macourek ze Suchomast, František Studený z Budňan, Josef Jizba
z Počápel, Josef Pechar a Dominik Merhaut ze Zdic.
Dne 28. listopadu 1879 přišla komise od okresní školní rady, by shledala stav místností
v školní budově č.p. 42 a rokovala s přítomným členy místní školní rady a zástupci obcí stran
rozšíření školy po případě shlédla i navržená stavební místa pro novou školní budovu. Avšak
z příčiny odporu pana velkostatkáře proti stavbě nové budovy usneseno, aby se ke staré
přistavělo křídlo od východního čela k severu dolů. Protokol. Sepsaný v komisi této nalézá se
v Hořovicích u sl. c.k. v. š. rady.
V úterý svatodušní dne 18. května 1880 příjezd nového faráře Dr. Jindřicha Kubáta. Byl ve
vratech u kostela družičkou, mající krátkou řeč, uvítán. Také se mu střílelo.
V roce 1881 dne 10. května památný den sňatku J. J. c.k. Výsostí korunního prince Rudolfa
Rakouského s princeznou Stefanií, dcerou krále Belgického.
K oslavě toho dne byly v 9 hodin zpívaná mše sv. s Te Deum a zapěna národní hymna. Po
mši měly školní dítky výlet na vrch Skalku tam a zpět zpívajíce. Odpoledne v 1 hodinu
hudbou ze školy vedeny do vsi, kdež u soch vykopány dvě jámy, do kterých hoši dva
císařské stromky vsadili. Před sázením měl důstojný pan farář krátkou řeč, vysvětluje
památný dnešní den, jakož i význam stromků. Odtud vedeny dítky do blízkého hostince
pana Jana Karmazína, kde až do večera trvala dětská beseda, načež večer teprv taneční
zábava pro dospělé uspořádána.
V roku 1882 dne 6. července přijel přenocovav na zámku v Osově, odtud J. Eminence kníže
arcibiskup Pražský Bedřich ze Schwarzenbergů do Tmaně, kdež dopoledne v kostele
uděloval svátosti sv. biřmování a po témž odbýval zkoušku z náboženství ve škole, která ne
dosti uspokojivě dopadla. Před samou zkouškou, aby dítky hladu neměly, dal rozkrájeti svým
ceremoniářem as pět bochníků chleba, jelikož housek nebylo.
Dne 9. ledna 1883 stalo se rozšíření jednotřídní školy v Tmani ve dvoutřídní skutkem, anto
se včerejšího dne večer mladší učitel pan Antonín Javorský sem ustanovený na naléhavou
žádost místní školní rady k rozkazu slav.okresní školní rady Hořovické do Tmaně přistěhoval
a tudíž nižší oddělení žákovstva v jednu hodinu odpoledne do sálu hostince u Sokola č.p. 77
(který byl již v září předešlého roku k účelu tomu najat) převedeno a jemu k vyučování
odevzdáno.
Téhož roku dne 9. dubna položen základ k nové budově školní bez vší okázalé slavnosti.
Školní dítky z obou tříd vedeny odpoledne ze školy k místu, kde každé kladivem na základní
kámen třikráte udeřilo pro upamatování se na tu dobu, kdy ono každé do školy chodilo, a
nová škola se stavěla.
Taktéž v dubnu roku 1883 přesídlil nově jmenovaný c.k. okresní inspektor pan Josef
Sedláček, ředitel měšťanské školy v Strakonicích odtamtud do Hořovic. Prvním školním
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inspektorem okresním byl od roku 1870 až do ledna 1883 pan Dominik Ryšavý, profesor
české vyšší reálné školy v Praze.
Roku však 1884 dne 31. srpna konána v Tmani slavnost svěcení nové školní budovy. Maje
knížecí arcibiskupský vikář pan Josef Šabat, farář v Hořelici, poutní slavnost stětí sv. Jana
doma, nemohl se svěcení školy v Tmani pro tu příčinu zúčastnit, a protože za sebe delegoval
pana faráře ze Zdic Maxmiliána Vodrážku, kterýž v deset hodin ráno sloužil v chrámu sv. Jiří
velkou zpívanou mši sv. za asistence pana faráře zdejšího Jindřicha Kubáta a pana faráře
z Počápel Antonína Burky.
Po ukončené mši sv. zapěla školní mládež s varhanami píseň „Přijď, ó duchu přesvatý“, po
níž pak seřazen průvod při hlaholu téže písně hudebníky doprovázené do nové školní
budovy. Než počato svěcení nové školy, vysvěcen prve litý kříž nový blíže v roku stojící, po
kterémžto obřadě světící pan farář Zdický, zaujav místo na prahu hlavních dveří, před
svěcením školy shromážděnému lidu řečnil o významu a o projektu školy, po čemž pak
vysvětil vnitřní prostory školní. Po obřadě tom vzdala dívka pana starosty Václava Ježka
v krátké nacvičené řeči díky rodičům za náklad vedený na tuto budovu a já co správce školy
vzdal jsem díky jmenovitě místní školní radě za uskutečnění díla tak památného a zároveň
namáhavého, an tu bylo tolik nesnází a odporů překonati. Ku konci pak provolána též sláva
Císaři Pánu a zapěna od mládeže rakouská národní hymna doprovázená hudbou, která pak
odvedla ze shromážděného lidu, nejvíce omladiny, do hostince k zábavě taneční, faráři,
členové místní školní rady a pozvaní někteří hosté i starostové obcí zůstali v pokojích
řídícího učitele, kdež na útraty obce školní vystrojena skrovná tabule. (Bylo však deštivé
počasí.) Hned pak druhého dne tato budova nová an byl začátek školního roku, svému účelu
otevřena.
Brzy potom dne 4. listopadu 1884 konána panem c.k. školním inspektorem Josefem
Sedláčkem školní inspekce, trvavši dopoledne ve II. třídě a odpoledne v I. třídě.
Následujícího pak roku 1885 brzy na jaře započato se stavbou hospodářského stavení,
stodůlky a chléva, jakož i ohrazení zahrádek při školní budově, což trvalo celé jaro a léto. Po
ukončení stavby této odbývána opět dne 27. září kolaudace stavební c.k. okresní školní
komisí skládající se z pana Josefa Sedláčka, c.k. okresního školního inspektora a pana pana
J. Haniny, c.k. okresního inženýra. Slavnou komisí byla stavba schválena a přijata, kdežto se
stavbou studny, která ještě chybí, bylo místní školní radě k její žádosti poshověno, a to
z příčiny, že rok tento velmi neúrodný pro přílišné panující sucho k placení nákladu většího
pro obyvatele velkým břemenem by byl. Stavbu tuto provedl opět stavitel pan Antonín
Fischer z Litně, pronajav ji v dražbě snižovací asi za 1.444 zl. rak. čísla.
Dne 26. ledna 1886 odbývána panem c.k. okresním školním inspektorem Josefem
Sedláčkem školní inspekce od osmi do deseti hodin ráno v první třídě a od deseti do
dvanácti hodin ve II. třídě.
Oproti roku 1885 byl rok 1886 naopak úrodný, takže hospodáři naklidili hojné lpíce, obilí,
brambor a zvláště se urodilo hojně švestek.
Roku 1887 dne 14. ledna vykonána opět panem c.k. školním inspektorem Josefem
Sedláčkem školní inspekce.
Dne 31. srpna 1887 odstěhoval se zdejší podučitel Josef Cais do Popovic blízkých, jsa
dosazen za podučitele v Počáplích. V Popovicích si najal byt, anť v Počáplích žádného bytu
najmouti nebylo lze.
Tentýž vyučoval od počátku roku školního1883 / 1884 (dne 9. 9. 1883) po dvě léta první třídu
a po jiná dvě léta II. třídu.
Toho samého dne, co pan Josef Cais se odtud odstěhoval, přistěhoval se v stejné době do
Tmaně ustanovený podučitel pan Josef Neuberg, rodem z Modřovic u Příbrami, který od 1.
ledna 1886 v Osově (první své učitelské stanici) působil.
Nový školní rok 1887 / 1888 započat 1. září službami Božími. Počet žáků vůbec ke škole
sepsaných obnášel 170.
V den sv. Marka 25. 4. 1888 byla mládež školní vedena ze školy do kostela a účastna
prosebního průvodu do polí za úrodu zemskou. Po této pobožnosti zpět vedena byla mládež
do školy, kdež v letní tělocvičně ve školní zahradě zasadila šest stromků ořechových pro tu
stálou památku slavného jubilea čtyřicetiletého panování J. Veličenstva Císaře a krále
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Františka Josefa I. Před výkonem tímto zapěla mládež píseň „Náš Císař Pán“, poté ujal se
slova důstojný pan farář a vylíčil a objasnil význam této slavnosti a jubilea císařského, pak
stromky tyto dospělejší hoši do země zasadili, a když to vše vykonáno, zapěla se národní
rakouská hymna „Zachovej nám, Hospodine“, načež mládež domů propuštěna. Přítomni byli
někteří členové místní školní rady, obecního výboru. Stromky ořechové objednány byly ze
zemského pomologického ústavu v Troji u Prahy na účet místní školní rady.
Dne 11. května 1888 odbývána v škole zdejší inspekce panem Josefem Sedláčkem, c.k.
okresním školním inspektorem v přítomnosti pana faráře Josefa Schneidra, pana Jana
Sudíka, předsedy místní školní rady, pana Františka Dvorského, školního místního dozorce,
pana Václava Karmazína a Viléma Svobody – členů místní školní rady.
Školní rok 1887 / 1888 ukončen dne 15. 7. 1888 službami Božími s Te Deum v chrámě Páně
sv. Jiří.
Já Antonín Braum, který jsem co farní učitel od 12. 6. 1867 do 1. 10 1870, pak co správce
školy od 1. 10. 1870 až do 31. 12. 1883, od 1. 1. 1884 co zatímní řídící učitel ve Tmani
působil, byl jsem k návrhu slav. C.k. okresní školní rady Hořovické ze dne 22. července 1888
číslo 3204 od Veleslavné císařsko královské zemské školní rady v Praze dne 24. srpna 1888
číslo 30.115 za řídícího učitele v Tmani trvale (definitivně) ustaven a na to jsem dne 19. září
1888 u pana předsedy c.k. okresní školní rady v Hořovicích pana Nikodema Eckerta za
příčinou nastoupení této své služby přísahu složil.
Školní rok 1888 / 1889
Školní rok 1888 / 1889 započat 1. září službami Božími. Počet žáků vůbec ke škole
sepsaných obnášel 180.
Jubileum čtyřicetiletého panování J. V. Císaře a krále Františka Josefa I., které na 2.
prosince 1888 připadalo, bylo téhož dne (v neděli první adventní) v chrámu Páně zdejším
oslaveno slavnými službami Božími o deváté hodině, při kterých provozována figurální mše
od V. Hausmanna, pak co ofertorium vložka „V den slavný“ od Knorra a Te Deum od
Führera.
Druhý den 3. prosince měla školní mládež o půl deváté ranní mši svatou, po které v kostele
před shromážděnými lidem a mládeží důstojný pan farář Josef Schneider krátkou řečí
vysvětlil význam jubilea toho, načež žáky a žákyněmi předneseny vhodné básně a střídavě
zápěvy příležitostné školní písně, a sice:
a) Proslov (báseň).
b) Náš Císař Pán (píseň od Volfa).
c) Slavnostní báseň od Boh. Patery.
d) Nové slunce (píseň od Pivody).
e) Náš Císař Pán (báseň od Antonína Kosiny).
f) Hymna národní.
Po ukončení této dětské slavnosti mládež z kostela domů propuštěna.
S jásotem uvítali národové rakouští den 21. srpna 1858, kdy narodil se v Luxemburgu
nejjasnější dědic trůnu Habsburského, korunní princ Rudolf, zůstav jediným synem Císaře
Pána Františka Josefa I. Pečlivým vychováním nabyl ušlechtilých cností, a takových
vědomostí, že byl chloubou otcovou a nadějí celé říše. Však bohužel dne 30. ledna 1889
rozlétla se náhlá zvěst, že neúprosná smrt stihla Jeho c.k. Výsost korunního prince na lovčím
zámku Meierlingu za Vídní. Téhož dne maje jíti s loveckou společností svou na hon, byl
časně ráno v posteli mrtev nalezen, jelikož se vlastní rukou, jak vyšetřeno, střelnou ranou
z revolveru v nepříčetném stavu zavraždil, střeliv se do hlavy. Rána tato zasáhla krutě
bolestivě nejen nejjasnější rodinu císařskou, ale i zachvěla v nejhlubších útrobách srdcem
každého věrného poddaného.
Kéž obecné účastenství milionů věrných je těžce zkoušené rodině císařské skrovnou
alespoň útěchou!
Nařízením sl. C.k. okresní školní rady nebylo v den pohřbu dne 5.února roku 1889
vyučováno a dne 13.února slouženy za blaho duše zvěčnělého korunního prince ve farním
chrámu Páně zdejším zpívané requiem, při čemž se zúčastnila školní mládež, místní školní
rada se svými členy a obecní zastupitelstvo, jakož i valný počet zbožného lidu z osady. Po
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requiem zapěla školní mládež národní hymnu s proměněnou slokou od kanovníka Šrůtka,
jež takto zní:
Zachovej nám, Hospodine,
císaře a naši zem,
útěcha kéž z víry plyne
nad žalostným osudem!
Stůjme věrně k trůnu Jeho
naději svou mějme v Něm.
Otec trůnu Habsburského
dlouho buď nám vladařem.
Dne 26. března 1889 odbývána ve zdejší škole inspekce panem Josefem Sedláčkem, c.k.
školním okresním inspektorem, odpoledne od půl druhé do pěti hodin u přítomnosti Antonína
Sudíka (syna pana předsedy místní školní rady), Františka Dvorského, místního školního
dozorce a Viléma Svobody, člena místní školní rady.
Dne 23. června 1889 v neděli odpoledne o páté hodině udeřil při bouřce blesk do stavení č.p.
34, které náleží Leopoldu Roubíčkovi, a ono vyhořelo.
Školní rok 1888 / 1889 ukončen dne 13. 7. 1889 službami Božími a s Te Deum v chrámě
Páně sv. Jiří. Druhý den byla otevřena výstava ručních ženských prací, jakož i písemných a
kreslení ve školní budově, avšak účastenství bylo slabé.
Školní rok 1889 / 1890
Nový školní rok 1889 / 1890 započal dne 2. září službami Božími a vzýváním Ducha sv.
Počet žáků vůbec ke škole sepsaných obnášel 185.
Rok 1890 začal deštivým a mlhavým počasím, kdy právě z Ruska rozšířena nákaza
chřipkové nemoci (influenc) po celé Evropě již řádila. Také v zdejší obci málo kdo byl od
nákazy ušetřen a školní vyučování z té příčiny od 14. ledna do 7. února zastaveno.
Počátkem února bylo odvoláno četně osob z učitelstva škol obecných a měšťanských z míst
okresních inspektorů školních. Stalo se tak nařízením ministerstva kultu a vyučování kvůli
úsporám při zemském normálním fondu školním, z něhož platy těchto inspektorů dosud byly
hrazeny, proti čemuž od poslanců říšské rady ve Vídni v březnu a na sněmu království
českého v říjnu doktorem B. Pacákem a soudruhy příslušná změna zákona o dohledu ku
školám navržena byla.
Osud tentýž stihl také c.k. okresního školního inspektora zdejšího Hořovického okresu pana
Josefa Sedláčka, jenž se opět na dřívější své místo za ředitele měšťanské školy do Strakonic
dne 26. února 1890 odebral. Mnozí z učitelů okresu shromáždivše se v Hořovicích připravili
mu večerní zastaveníčko na rozloučenou.
Na jeho místo dosazen pak v květnu za školního inspektora slovutný Pán pan Karel Veselik,
profesor c.k. akademického gymnasia a lektor na Karlo – Ferdinandské universitě v Praze,
jenž se do Hořovic přistěhoval.
Jaro a léto v 1890 vyznávalo se tím, že v četných zemích, jakož i v četných místech
nespokojené dělnictvo průmyslových závodů a dolů zastavovalo práci, žádajíc na
chlebodárcích svých vyšší mzdu a menší počet hodin pracovních, při čemž vznikly i
nepokoje dělnické, které pak musely povolaným vojskem utlumeny a pořádek uvedeny býti,
ač namnoze se i hrozná krveprolití udála, jako v Nýřanech v Čechách a u Moravské Ostravy
na Moravě a jinde. Taktéž v samé Vídni.
Školní rok ukončen službami Božími s Te Deum dne 15. července 1890.
Na žádost svou byl dosavadní podučitel pan Josef Neuberg za podučitele do Osova
definitivně jmenován a také se tam odtud dne 28. srpna 1890 odstěhoval. Na jeho místo
dosazen jest slav. c.k. školní radou Hořovickou do Tmaně za prozatímního podučitele pan
Antonín Milka, rodák z Písku, jenž již po dvě léta v Bezdědicích podučiteloval a odtud do
Tmaně dne 31. srpna se přistěhoval a druhého dne službu nastoupil.
Školní rok 1890 / 1891
Nový školní rok 1890 / 1891 započal dne 1. září 1890 službami Božími se vzýváním Ducha
sv. Počet ku škole sepsaných žáků obnášel 186.
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Hned nato dne 2. září 1890 nastal silný déšť, takže všecky řeky a potoky, jmenovitě
v západních a jižních Čechách, rozvodnivše se, povodněmi těmi velkých škod nadělaly a
mnohé životy lidské za oběť si vyžádaly. V Praze stržen touto povodní památný kamenný
Karla IV. most v noci z 3. na 4. září. (Strženy dva oblouky blíže sochy sv. Jana
Nepomuckého.) V Karlíně u Invalidovny téže noci při zachraňování loďkového mostu utonulo
v rozvodněné Vltavě dvacet vojínů, kdež jim v roce 1891 postaven na břehu pomník.
Brzy nato 25.a26.listopadu následovaly místy v Čechách povodně, které mnohé škody od
minulé povodně ještě zvětšily. Nato pak následovala zima dosti dlouhá a velmi tuhá až do
konce března.
Na podanou žádost místní školní rady ze dne 5. září 1890 povolila velesl. c.k. zemská školní
rada výnosem ze dne 15. března 1891 číslo 6382, aby třetí třída postupná při zdejší dosud
dvoutřídní škole byla zřízena, a dnem 1. září 1891 otevřena. Za tou příčinou bylo zřízeno
jedno místo definitivního učitele s ročním služným 400 zl. a přídavkem do penze
nevpočítatelným ročně 100 zl.
Taktéž povolila Velesl.c.k. zemská školní rada vynesením ze dne 28.června 1891 číslo
32900, aby dnem 1.ledna 1892 počínajíce na zdejší škole ženským ručním pracím se
vyučovalo ve dvou odděleních po 3 hodinách týdně. Avšak nařízením slavné okresní školní
rady začalo ženským ručním pracím týmž pořádkem se vyučovati již od 1. října 1891. Za to
měla industriální učitelka odměnu zvýšenou na 108 zl. r. č.
Na místo učitelské dosazen slavnou c.k. okresní školní radou Hořovickou pan Jan Dolejš,
rodák Táborský, dočasně a na místo podučitelské pan František Fencl, syn knížecího
hajného z Kulen u Kublova zatímně, neboť bývalý podučitel Antonín Milka k své žádosti
obdržel podučitelské místo ve Bzové, kamž se dne 31. srpna 1891 odstěhoval, kdežto výše
jmenovaní v Tmani zase službu nastoupili.
Téhož času dne 4. září odstěhoval se velevážený c.k. okresní školní náš dozorce pan Dr.
Karel Veselik z Hořovic zpět do Prahy, poděkovav se z povinnosti inspektorské a brzy nato
jmenován pro hejtmanství Hořovické nový c.k. okresní školní inspektor pan Josef Durych,
profesor gymnasia v Jičíně, jenž se do Hořovic přistěhovav službu nastoupil.
Školní rok 1891 / 1892 započal dne 1. září 1891 službami Božími. Školou povinných dítek
sepsáno 188.
Dne 29. listopadu 1891 navštívil c.k. okresní školní inspektor pan Josef Durych zdejší školu
jen tak mimořádně, přišel ze Suchomast, prodlel v každé třídě chvíli při vyučování a odebral
se odtud ještě do Koněprus slíbiv, že ještě v tomto roce školu zdejší navštíví, by se řádně o
prospěchu přesvědčil, což také dne 5. července 1892 učinil. Následně dne 15. července
školní rok službami Božími ukončen.
Školní rok 1892 / 1893
Školní rok 1892 / 1893 započal dne 1. září 1892 opět službami Božími vzýváním Ducha sv.
Školou povinných dítek sepsáno 173.
Dne 18. února 1893 odbývána inspekce zdejší školy panem Josefem Durychem, c.k. okresní
školním inspektorem, od osmé hodiny ranní do šesté hodiny večerní.
Zdejší dosavadní industriální učitelka slečna Josefa Topinková byla na základě provedeného
disciplinárního šetření s ní z trestu odtud slavnou c.k. okresní školní radou přeložena do
Podmokel za Zbirohem a tamější industriální učitelka Anna Zavázalová na její místo do
Tmaně dosazena, což se stalo dne 3. září 1893.
Školní rok 1893 / 1894
Školní rok 1893 / 1894 započal dne 1. září službami Božími, vzýváním Ducha sv. Školou
povinných dítek sepsáno 188.
Dne 6. listopadu 1893 odebral se pan František Fencl do Prahy, aby tam složil zkoušky
způsobilosti. Obdržel vysvědčení I. třídy ze dne 10. listopadu 1893 číslo 8 a byl nato příštím
rokem 1894 v dubnu ku své žádosti za definitivního podučitele při zdejší škole velesl. c.k.
zemsko-školní radou ustanoven.
Dne 23. dubna 1894 udílel v sousedním chrámu Páně na Borku sv. biřmování Pražský
arcibiskup kníže kardinál hrabě Schönborn František de Paula. Biřmovanců z osady
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Tmaňské v počtu 232 byli k tomu památnému obřadu po mši sv. v kostele zdejším v 7 hodin
ráno konané v průvodu vedeni na Borek, aby tam svátost tuto přijali.
Jeho Eminence pan arcibiskup vyjel v 7 hodin téhož dne z Berouna ku Královu Dvoru a
odtud ku Tmani, kdež se v kostele sv. Jiří, jeda okolo, stavěl a si jej prohlédl v několika
minutách, a dále pak k Suchomastům a na Borek se odebral.
Školní rok 1894 / 1895 započal v sobotu dne 1. září mší sv., před níž vykonáno vzývání
Ducha sv.
Školou povinných dítek vůbec sepsáno 202.
Dne 12. června 1895 dobývána inspekce zdejší školy panem Josefem Durychem, c.k.
okresním inspektorem od půl jedenácté ráno do čtvrt na šest odpoledne.
Školní rok 1894 / 1895 ukončen v sobotu dne 13. července službami Božími s Te Deum
laudamus1.
V tomto školním roce vyučováno sv. náboženství pány učiteli v I. třídě Antonínem Braumem,
v II. třídě Janem Dolejšem a v III. třídě Františkem Fenclem po čas od 1. listopadu 1894 do
15. dubna 1895, jelikož v tuto dobu bylo beneficium fary Tmaňské neobsazeno, a
administrátor Borecký pan farář Schneider povinnost tu zastávati nemohl.
Školní rok 1895 / 1896
Školní rok 1895 / 1896 započal dnem 2. září službami Božími se vzýváním Ducha sv.
Sepsaných školních dítek = 216, přijatých 212.
Dne 5. května 1896 odbývána zkouška z náboženství, při které byl přítomen vikariátní
sekretář důst. p. P. farář Tetínský Antonín Patera.
Dne 4. července 1896 odbývána inspekce zdejší školy panem Josefem Durychem, c.k.
okresním školním inspektorem od půl deváté do páté hodiny odpolední. Nato školní rok
ukončen dne 15. července službami Božími s Te Deum laudamus.
Školní rok 1896 / 1897.
Započat dne 1. září službami Božími se vzýváním Ducha sv. Dítek školou povinných
sepsáno 213 a přijato 206.
Dospělejší dítky z II. a III. třídy přijaly svátosti pokání a oltářní dne 24. listopadu 1896, dne 7.
dubna 1897 a dne 7. července 1897.
Ku konci školního roku v měsících červnu a červenci panoval mezi malými dítkami I. třídy
dusivý kašel.
Dne 7. července přehlížel c.k. okresní školní inspektor pan Josef Durych školu zdejší, a sice:
I. třídu od 10 ¾ - 12 hodin ráno, a pak II. a II. třídu od 1 – 5 hodin odpoledne. Dítky těchto tříd
měly dopoledne právě zpověď.
Slavná c.k. okresní školní rada Hořovická obdařila zdejší školu žádanými učebními
pomůckami, a sice: Hláskovací tabule od Fuchse. Početní tabule od Kyzlíka. Obrazy země a
dějepisné od Doležala. Stroj elektrický.
Počet dětí do školy přijatých: Na počátku školního roku = 206. Ke konci školního roku = 200.
Všecky děti římskokatolického vyznání.
Počet dětí školou povinných ve školním roce: Na počátku školního roku = 213. Na konci
školního roku = 200.
Školní rok 1987 / 1898
Započat ve středu dne 1. září 1897 službami Božími a vzýváním Ducha sv. v 9 hodin ráno.
Dospělejší dítky II. a III. třídy přijaly svátost pokání a oltářní dne 17. října 1897, pak 11.
května 1898 a dne 6. července 1898.
Zkouška ze sv. náboženství odbývána dne 28. dubna 1898 vikariátním sekretářem
důstojným panem farářem Tetínským Antonínem Paterou.

1

Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme) jsou začáteční slova latinského slavnostního hymnu,
který složil svatý Ambrož, biskup v Miláně v Itálii a která dala název celé skladbě, označované častěji
zkráceným názvem Te Deum.
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Podučitel pan František Fencl přeložen dne 30. srpna 1897 za podučitele do Stašova, kteréž
místo od 1. ledna 1898 změněno v učitelské. Dne 20. listopadu 1897 oženil se týž v Tmani
pojav za manželku dceru řídícího učitele Annu Braumovou. Sloužil ve Tmani od 1. září 1891.
Po něm dosazen byl do Tmaně za podučitele kandidát absolvent pan Antonín Abraham, syn
Jana Abrahama, pensionovaného strojníka na Horách Příbramských. Týž studoval nižší
gymnasium a učitelský ústav v Příbrami.
Dne 9. ledna 1898 zvolena nová místní školní rada Tmaňská, jejíž členové jsou: Pan Václav
Karmazín, starosta, rolník č.31 v Tmani. Pan Antonín Sudík, rolník a kupec, č.p. 22 ve
Tmani. Pan Václav Holeček, rolník č. 19 ve Tmani. Pan Josef Ježek, rolník č. 17 ve Tmani.
Pan Antonín Veselý, domkář, č. 68 ve Tmani. Pan Václav Zikán, rolník, č. 7 v Louníně. Pan
František Kunc, rolník č. 3 v Křižatkách, kterýž zvolen i za místního dozorce školního.
Náhradníci pak jsou tito: Pan Antonín Ježek, rolník, č. 45 ve Tmani. Pan František Svoboda,
č. 28 ve Tmani.
V měsíci březnu před Velikonocemi vyskytla se mezi školními dítkami epidemická nemoc
zánět příušnic (ušních žláz), kterouž pan okresní lékař Augustin Koutník po prohlídce dne 4.
dubna zjistil.
Následkem nemoci řídícího učitele Antonína Brauma, kterémuž dne 18. dubna 1898
v zápase, chtěje vystrčiti opilého dobudu Josefa Fridricha ze Sepekova ze školní budovy,
levá noha v kotníku zlomena byla, stala se nutná změna ve vyučování, a sice že pan
podučitel Antonín Abraham vyučoval druhou a třetí třídu společně a pan učitel Jan Dölejš
první třídu až do 28. června, kdy opět vyučování po částečném uzdravení bývalým pořádkem
pokračovalo.
Ve Vídni dne 19. května 1898 zemřel pan arcivévoda Leopold.
Dne 25. června 1898 navštívil školu zdejší c.k. okresní školní inspektor pan Josef Durych
naposled, jelikož brzy potom jmenován profesorem na reálném gymnasiu na Smíchově.
Počet dětí do školy přijatých na počátku školního roku 1897 / 1898 obnášel 203 dítky, na
konci školního roku 192.
Veškeré dítky byly náboženství katolického.
Počet dětí školou povinných na počátku školního roku 1897 / 1898 – 213 dětí, na konci
školního roku – 198.
Úlevu od docházky školní v letních měsících obdrželo 16 dítek.
Školní rok ukončen službami Božími v pátek dne 15. července 1898.
Školní rok 1898 / 1899
Školní rok započal dne 1. září 1898 v 8 ½ hodin službami Božími se vzýváním Ducha sv.
Počet školou povinných dítek sepsáno 206 a vytříděny: do I. třídy 72, do II. třídy 72 a do III.
třídy 59, takže 3 navštěvují jinde.
Dosavadní c.k. okresní školní inspektor pan Josef Durych dosazen za profesora na reálné
gymnasium na Smíchově a místo něho ustanoven pro školní okres Hořovický za c.k.
okresního školního dozorce profesor z gymnasia Roudnického pan Josef Steinhauser,
nastoupiv úřad dne 30. září 1898.
Hrozná událost! Dne 10. září 1898 po druhé hodině odpolední byla Její Veličenstvo
císařovna Rakouská Alžběta v Ženevě ve Švýcarsku od anarchisty Luccheniho (Vlacha)
úkladně na nábřeží jezera špičatým pilníkem k srdci bodnutým zavražděna.
Zádušní služby Boží za ubohou nešťastnou císařovnu konány dne 19. září u přítomnosti
školní mládeže a četného zbožného z osady lidu.
Dne 2. prosince 1898 vzácná událost. Padesátileté jubileum nastoupení vlády J. V. císaře
Františka Josefa I. mělo a bývalo by všude okázale oslavováno. Však pro smutek za
zavražděnou císařovnu po přání Jeho Veličenstva bylo ode všech okázalých slavností
upuštěno a jenom službami Božími tento památný den oslaven.
Byly služby Boží odbývány v 9 hodin, po nich mládež školní vedena do školy, zde význam
slavnosti jí vysvětlen, načež podělena obrázky J. V. od místní školní rady k tomu účelu
koupenými (200 kusů).
Dne 29. listopadu začaly dítky školní stonati na spálu, ale zlých následků po ni nebylo. Trvalo
to asi tři týdny, že byla návštěva nepravidelná.
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V noci ze dne 3. na 4. duben 1899 zemřel v Arcu arcivévoda Arnošt, druhý syn arcivévody
Reinera, nejmladšího bratra děda císaře Františka Josefa I.
Narodil se v Miláně 8. srpna 1824, věnoval se službě vojenské a stal se generálem jízdy a
majitelem pěšího pluku číslo 48.
V Hořovicích dne 6. května 1899 odbývána učitelská konference. Počasí při tom deštivé a
bláto.
Dítky školní staršího věku přijaly v tomto školním roce svátost pokání a oltářní tříkráte, a sice
2. prosince 1898, dne 25. dubna 1899 a pak 12. července 1899.
V pondělí dne 26. června 1899 ve 3 hodiny ráno zemřel ve Falknově, v zámku hraběte
Nostice, kardinál kníže arcibiskup Pražský hrabě František de Paula ze Schönbornu.
Prodléval v okrese Falknovském za příčinou udílení svátosti biřmování a nastudiv se
onemocněl zápalem plic a pohrudnice, načež v pěti dnech smrt se dostavila. Ve středu na to
byla jeho mrtvola do Prahy na státní nádraží přivezena, odkud veden skvělý pohřební průvod
přes celou Prahu až do arcibiskupského paláce na Hradčany, kdež přes svátek sv. Petra a
Pavla v rakvi vystavena mrtvola přístupu obecenstva ponechána byla. Druhý den pak v pátek
30. června byl v chrámu sv. Víta pohřben. Při středečním průvodu z nádraží do paláce
arcibiskupského stala se splašením koně v ulici na Příkopech hrozná panika, při které mnoho
školních dětí i dospělých bylo pomačkáno a pošlapáno.
Počet dětí do školy přijatých na počátku školního roku 1898 / 1899 obnášel – 203, na konci
školního roku obnášel 189.
Všechny dítky byly náboženství katolického.
Počet dětí školou povinných na počátku školního roku 1898 / 1899 činil – 206 dítek, na konci
školního roku činil 189.
Úlevu od docházky školní obdrželo 6 dítek.
Školní rok 1898 / 1899 ukončen službami Božími v sobotu dne 15. července 1899.
Školní rok 1899 / 1900
Tento školní rok započat v pátek dne 1. září 1899 v 8 ½ hod. dopoledne službami Božími se
vzýváním Ducha sv. počet všech školou povinných dítek sepsaných obnáší 226 a roztříděny
takto: do I. třídy 77, do II. třídy 72 a do III. třídy 69. Ostatní chodily jinam.
Před počátkem školního roku o prázdninách byla školní budova zevně i uvnitř obílena a
opravena, pak hradební zeď bílými cihlami struskovým i přikryta a omítnuta, což stálo
nákladu 172 zl. r. č.
Právě 1. září t.r. zahájena v Berouně městě krajinská výstava živnostensko-průmyslová
spojená s výstavou školskou. Této školské výstavy zúčastnila se i naše zdejší škola
vystavením písemných početních prací a kresliček 10 žáků a žákyň z jedné každé obou
vyšších tříd (II. – III.), za což byla odměněna pochvalným diplomem. Taktéž byl pořádán
sjezd učitelský dne 6. září v Berouně s přednáškou o hedvábnictví (přednášel pan Březina,
učitel z Prahy na Plzeňce v sále). Této výstavě po celý čas jejího trvání bylo počasí
nepříznivé.
Zima tohoto roku byla dlouhá s velkým množstvím sněhu trvajíc až do velikonočních svátků
(15. dubna), v kterémžto čase také trvala stávka uhlokopů (havířů) na Kladně, v Duchcově a
ostatních dolech v Čechách i na Moravě a tím povstala i nouze o uhlí, jehož cena se více
než zdvojnásobila.
Dne 2. května 1900 ve středu odbývána zkouška náboženská za přítomnosti vikariátního
sekretáře pana Antonína Patery, faráře Tetínského.
Dne 8. téhož měsíce zemřel v Tmani Vojtěch Boubín, obuvník, starý mládenec, co poslední
potomek Boubínů, z kterých tři co učitelé zde působili.
Starší školní dítky byly u zpovědi a sv. přijímání: I. dne 20. prosince 1899, II. dne 9. dubna
1900 a III. dne 5. července 1900.
Dne 27. června tohoto roku konána inspekce zdejší školy panem c.k. okresním školním
inspektorem Josefem Steinhauserem.
Léto roku 1900 bylo velmi suché až do podzimku. Vydatný déšť se nedostavil od června až
do října, následkem toho i malá úroda na veškerých plodinách i ovoci.

14

Počet dětí do školy přijatých na počátku školního roku 1899 / 1900 obnášel 218, na konci
školního roku obnášel 185.
Všecky děti byly náboženství katolického.
Školou povinných dítek bylo sepsáno 226 a ku konci školního roku 193.
Úlevu od docházky školní v letních měsících obdrželi 4 hoši a 8 děvčat, tedy 12 dítek.
Školní rok ukončen v sobotu dne 14. července 1900 službami Božími.
Školní rok 1900 / 1901.
Tento školní rok započal v sobotu dne 1. září 1900 o 8 ½ hod. ráno službami Božími se
vzýváním Ducha sv.
Soupis školních dítek činí 109 chlapců a 117 dívek, dohromady tudíž 226 dítek.
V tomto roce slavil dne 18. srpna J. V. císař František Josef I. 70. své narozeniny. Jelikož
v týž den o prázdninách školní mládež slavnosti té se nezúčastnila, odbývána dodatečná
slavnost na vyzvání sl. c.k. okresní školní rady přípisem ze dne 1. 9. 1900 číslo 1960, a sice
v den nejvyšších jmenin J. V. 4. 10. 1900.
V kostele byly zpívané služby Boží s Te Deum, po nich národní hymna, ve škole přednáška
dětem o životě a vynikajících vlastnostech a ctnostech J. V., pak zpívána píseň jubilejní a
poděleno 20 nejpilnějších a nejmravnějších dítek obrázky J. V.
Dne 1. července 1900 vykonán v císařském zámku Zákupech u České Lípy sňatek
arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, následníka trůnu, s urozenou hraběnkou Žofií
Chotkovou, povýšenou na kněžnu z Hohenberku. On narodil se 18. prosince 1863 ve
Štýrském Hradci, jest prvorozeným synem bratra císařova arcivévody Karla Ludvíka a matky
Marie Anunciaty. Ona se narodila dne 1. března 1868 ve Stuttgartu jako čtvrtá dcera
vyslance hraběte Bohuslava Chotka, bývalého místodržitele v Čechách a matky Vilemíny
rozené hraběnky Kinské ze Vchynic a Tetova.
Dne 29. července 1900 byl zavražděn král italský Humbert I. ve městě Monza vrahem a
anarchistou Jak. Bressim.
Ode dne 24. října do 5. listopadu 1900 nařízením okresního lékaře, jenž na učiněné
oznámení prohlídku zde vykonal, bylo vyučování školní zastaveno, aby epidemie (záškrt)
v mládeži školní se vyskytnuvší se dále nerozšiřovala.
Náboženská zkouška odbývána za přítomnosti nového pana vikáře děkana Berounského
Lecha dne 8. května 1901 od třech do pěti hodin odpoledne.
Dne 26. června tohoto roku vykonána inspekce zdejší školy panem c.k. okresním školním
inspektorem Josefem Steinhauserem.
Dne 12. června 1901 přijel J. V. císař František Josef I. do Prahy v úterý odpoledne, kdež byl
co nejokázaleji od města a lidu uvítán. Za přítomnosti jeho byl čtrnáctý nově zbudovaný
kamenný most (dříve Řetězový) Františkův vysvěcen a pak k veřejné potřebě odevzdán.
V neděli plak dne 16. června navštívil opravený hrad Karlštejn ve 3 hodiny odpoledne, kdež
byl opět od obyvatelstva okresu Berounského a Hořovického slavně uvítán. Tohoto uvítání
zúčastnilo se veškeré učitelstvo obou okresů a tudíž i zdejší sbor učitelský.
Školní dítky věku dospělejšího vykonaly sv. zpověď a sv. přijímání v den 21. prosince 1900,
v den 17. dubna 1901 a v den 5. července 1901.
Počet dítek do školy přijatých 221 na počátku školního roku, na konci školního roku jen 205
dítek.
Všecky byly náboženství katolického. Úlevu od docházky školní v tomto roce dostalo 12
dítek – 4 hoši a 8 dívek.
Školní rok zakončen na oznámení sl. c.k. okresní školní rady v sobotu dne 13. července
1901 službami Božími s Te Deum.
Školní rok 1901 / 1902
Zdejší definitivní podučitel Antonín Abraham ku své žádosti obdržel podučitelské místo
definitivně v Cerhovicích. Stěhoval se tam ze Tmaně dne 30. srpna 1901. Místo jeho
nastoupil dekretem sl. c.k. okresní školní rady Hořovické ze dne 20. srpna 1901 číslo 1659
nově ustanovený zatímní podučitel pan Josef Šimek, absolvent kandidát učitelský
z Pražského ústavu. Narozen 11. srpna 1882 v Sázavě (politický okres Kutná Hora), syn
Františka Šimka, sládka (zemřel roku 1899) a Antonie Šimkové, hostinské na Smíchově.
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Příslušnost: Vlkovec, okres Benešovský. Vysvědčení dospělosti v Praze dne 8. 7. 1901 číslo
39, nastoupil službu v Tmani dne 1. září 1901.
V pondělí dne 2. září 1901 v 8 ½ hod. započat školní rok službami Božími se vzýváním
Ducha sv. v zámecké kapli, jelikož ve farním chrámu sv. Jiří konány opravy.
Všech školou povinných dítek pro tento školní rok sepsáno 231, a sice 106 chlapců a 125
dívek.
Dne 7. října odbývána v Hořovicích okresní učitelská konference, kteréž nemohl býti řídící
učitel účasten pro pohřeb zemřelého Bohumila Dvorského, technika a syna mlynáře
Františka Dvorského.
Náš vznešený, ale i těžce zkoušený panovník císař František Josef I., ač již 72 roků stár,
těšil se po celý rok stálému zdraví, takže duševně i tělesně úplně statný sloužiti může za
skvělý vzor, jak konati jest každému své povinnosti. Na Jeho jmeniny 4. října a Jejího
Veličenstva zesnulé císařovny Alžběty dne 19. 11. 1901 při službách Božích v kostele dán
výraz loajalitě modlitbou a zapěním rakouské národní hymny s mládeží školní.
Císaře Pána vnučka, dcera zesnulého korunního prince Rudolfa, arcivévodkyně Alžběta,
nedávno osmnáctiletá, byla oddána dne 23. února 1902 ve dvorní kapli ve Vídni s knížetem
z Vindischgrätzů, 28letým druhorozeným synem knížete Arnošta Vindischgrätze. V měsíci
květnu tohoto roku tito novomanželé urození přesídlili ku trvalému pobytu do Prahy na
Královské Vinohrady, kde ro ně upravena byla vila Gräbova. Matka nevěsty, bývalá korunní
princezna Štěpánka, provdala se rok před tím za Uherského hraběte Lonyaye. V císařském
domě oslavena byla dne 21. února zlatá svatba arcivévody Rainera s arcivévodkyní Marií
Karolinou, dcerou arcivévody Karla, vítěze u Aspru.
V témže měsíci byl nástupce trůnu arcivévoda František Ferdinand skoro týden hostem
ruského cara Mikuláše v Petrohradě, kde uvítán byl obyvatelstvem sídelního a hlavního
města ruského bouřlivými a srdečnými projevy.
Ve Vídni zemřel dne 21. února 1902 po dlouhé nemoci dr. Emil Holub, jenž věnoval se úplně
výzkumu jižní Afriky. Přivezenými odtud bohatými sbírkami přírodovědeckými a
národopisnými četné školy obohatil, zvláště české.
Dne 31. ledna 1902 vykonána inspekce zdejší školy c.k. okresním školním inspektorem
panem Josefem Steinhauserem od 10 ½ hod. ráno do 5. hod odpoledne.
Dne 23. dubna 1902 odbývána zkouška z náboženství od 3 hodin odpoledne do 5 hodin u
přítomnosti vikáře, děkana Berounského pana Lercha a něco málo hostů.
Školní dítky věku dospělejšího vykonaly sv. zpověď a sv. přijímání: I. v den 20. prosince
1901, II. v den 17. května 1902, III. v den 5. července 1902.
V Praze odbývána čtvrtá zemská porada českého učitelstva škol národních trvavší 5 dnů –
od 19. do 23. května 1902 za předsednictví sl. c.k. zemského školního inspektora F. Weniga.
Počet do školy přijatých dítek na počátku školního roku 1901 / 1902 – 224, na konci školního
roku – 193.
Všecky byly náboženství katolického.
Úlevu od docházky školní v tomto roce obdrželo 5 chlapců a 8 dívek = 13.
Školní rok zakončen v úterý dne 15. července službami Božími a Te Deum.
Císař Pán miluje zvláště rodinný život, a proto se těší ze šťastného manželství své nejmladší
dcery arcivévodkyně Marie Valerie, manželky arcivévody Salvatora, která dne 19. listopadu
1901 v den jmenin své nezapomenutelné zavražděné matky, císařovny Alžběty, darovala
život dcerušce, jež pokřtěna ve Wallsee dne 23. listopadu za přítomnosti císařovy jménem
Maria Terezie.
Školní rok 1902 / 1903
V pondělí dne 1. září 1902 v 8 ½ hod. započat školní rok službami Božími se vzýváním
Ducha sv. v kostele sv. Jiří.
Všech školou povinných dítek pro tento školní rok sepsáno 229, a sice 113 chlapců a 116
dívek. Přijato však do školy 222 dítek, mezi nimiž 4 před šestým rokem věku, ostatní
navštěvovaly jinde, a sice ponejvíce měšťanskou školu v Berouně.
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Dne 4. října v den jmenin J. V. císaře Františka Josefa I., jakož i při requiem za Její V.
císařovnu Alžbětu, dne 19. listopadu dán výraz loajalitě modlitbou a zapěním rakouské
národní hymny s mládeží školní.
Dne 11. října 1902 odbývána v Hořovicích učitelská okresní konference, které se zúčastnil
celý učitelský sbor zdejší.
Dne 12. listopadu 1902 konána ohledací komise za příčinou odškolení obce Křižatek, pány
úředníky z Hořovic z nádraží Králodvorského do Tmaně, a měřena vzdálenost, jakož i
zkoumána schůdnost cesty z Křižatek do Tmaně a z Křížatek do Karlovy Hutě, kde prý by se
nová škola postavila. Ve Tmani u pana starosty obecního sepsány protokoly o této komisi.
Dne 4. listopadu 1902 odpoledne přijel z Vídně arcivévoda Ferdinand Karel, velitel 18. pěší
brigády do Prahy, aby sobě prohlédl královský hrad na Hradčanech, v němž se pak
přistěhoval do Prahy dne 3. prosince 1902, k delšímu pobytu usídlil.
Arcikněžna Alžběta zemřela ve Vídni dne 16. února 1903.
Dne 28. února 1903 odstěhoval se odtud mladší zatímní učitel pan Josef Šimek do Vysokého
Újezda na místo pan Karel Hanzíka, který od sl. c.k. okresní školní rady ze dne 24. října
1902 číslo 45.529 zdejší místo mladšího učitele II. třídy definitivně obdržel proti nesouhlasu
místní školní rady, která ve své schůzi dne 5. října 1902 jeho žádost v presentaci záporně se
vyslovila. (Bylť on jediným žadatelem o to místo.) Týž přistěhoval se téhož dne v sobotu
večer 28. února 1903 a službu v pondělí dne 2. března nastoupil. Narodil se v Praze dne 13.
dubna 1876 co syn Prokopa Hanzíka, toho času hostinského v pivovaře U zlaté štiky
v Dlouhé třídě v Praze.
Chodil do měšťanské školy u sv. Jakuba v Praze v letech 1889 – 1893, pak studoval I. – IV.
ročník ústavu učitelského českého v Praze 1894 – 1897. Potom stal se výpomocným
podučitelem v Dejvicích v Šárce, v Berouně, na matiční škole v Ledvicích, pak ve Zdicích, ve
Svatém Janě pod Skalou, ve Vysokém Újezdě, odkud se dostal pak do Tmaně, jak výše
řečeno.
Dne 24. března 1903 vykonána inspekce zdejší školy panem c.k. okresním školním
inspektorem panem Josefem Steinhauserem od 10 ½ hod. ráno do 5. hodiny odpoledne.
Školní rok 1903 / 1904.
Dne 14. března 1904 vykonána inspekce zdejší školy panem c.k. okresním školním
inspektorem Josefem Steinhauserem od 11 hodin ráno do 5 hodin odpoledne.
Zkouška z náboženství odbýván dne 26. dubna dopoledne u přítomnosti pana vikáře,
děkana Berounského Václava Lercha a málo hostů.
Školní dítky dospělejší vykonaly sv. zpověď a sv. přijímání v tyto dny: I. dne 17. prosince
1903, II. dne 22. března 1904, III. dne 9. července 1904.
Kněžna Žofie Hohenbergová, rozená hraběnka Chotková, choť následníka trůnu arcivévody
Františka Ferdinanda d´Este, povila v pátek dne 28. května 1904 na zámku Konopišťském
zdravého prince, který jest třetím jejím dítkem a pokřtěn jménem Arnošt. Prvé dítko,
princezna Žofie narozená 24. července 1901, a druhé, princ Maximilian, narozený dne 29.
září 1902.
Ve středu dne 1. června 1904 před Božím Tělem tiše, krásně a hojně namoklo, všecka polní
úroda i ovoce slibovaly hojnost. Avšak od té doby řádně nezapršelo, až koncem září.
Panovala veliká parna (vedra) a suchem úroda spolní značně utrpěla, ovoce spadalo, píce
(otava) žádná, a hlavně brambory vzaly zkázu, nenarostly, takže k očekávání bída
všeobecná.
Počet dítek na počátku školního roku přijatých 223, činil na konci roku 205.
Všecky dítky byly náboženství katolického, až na jednu dívku, která byla izraelitkou.
Úleva v docházce školní byla vynesením sl. c.k. okresní školní rady ze dne 28. března 1904
číslo 737 poskytnuta 7 chlapcům a 15 dívkám.
Školní rok ukončen v cpátek dne 15. července službami Božími a Te Deum.
Školní rok 1904 / 1905
Začátek školního roku ve čtvrtek dne 1. září službami Božími v 8 ½ hodin se vzýváním
Ducha sv.
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Školou povinných dítek sepsáno 232 a přijato do I. třídy 74, do II. třídy 83, do III. třídy 64, což
jest dohromady 221, takže 11 dítek navštěvovalo školu jinde.
Jako každého roku, tak i v tomto roce dne 4. října v den jmenin J. V. císaře i dne 19.
listopadu při requiem za Její V. císařovnu dán výraz loajalitě modlitbou a zapěním rakouské
národní hymny se školní mládeží v kostele.
Učitelská okresní konference odbývána v Hořovicích na Vísce v sále hostince pana
Pachmanna dne 15. října 1904 a zúčastnili se všichni zdejší páni učitelé.
c.k. okresní školní inspektor pan Josef Steinhauser vykonal prohlídku zdejší školy dne 25.
února 1905 od 11 hodin dopoledne do 5 hodin odpoledne.
Veřejná zkouška náboženská odbývána ve čtvrtek dne 11. května 1905 u přítomnosti pana
vikariátního sekretáře faráře Liteňského Kreisingera.
Dospělejší školní dítky vykonaly sv. zpověď a sv. přijímání jen dvakráte do roka, a sice dne
24. března a 1. července 1905.
K žádosti řídícího učitele udělila místní školní rada prázdno v den 23. listopadu 1904 za
příčinou svatby jeho dcery Aloisie a v den 19. dubna 1905 za příčinou pohřbu jeho dcery
Žofie.
Dne 17. června 1905 podnikl pan učitel Karel Hanzík se 30 žáky III. třídy s najatým
žebřinovým povozem výlet na hrad Karlův Týn a Sv. Jan pod Skalou.
Dne 2. července 1905 v neděli Navštívení Panny Marie o 3 ½ hod. odpolední po velikém
suchu a nesnesitelném vedru snesla se nad zdejší krajinou od severu hrozná bouře
s krupobitím tak silným, že všecku úrodu polní zničilo, ovoce ze stromů stlouklo, stromy
vyvrátilo, okna všechna od severní strany rozvilo a vůbec hroznou škodu nadělalo. Aby se
osobně o hrůzné živelní katastrofě přesvědčil, přijel hned po oznámení pan c.k. okresní
hejtman Bláha v úterý 4. července s c.k. okresním panem lékařem Koutníkem a prohlédli si li
zdejší školu při té příležitosti.
Dne 6.listoopadu 1904 konána volba nové místní školní rady. Zvoleni byli:
1. Zástupce velkostatku viril. hlasem.
2. Pan Antonín Sudík, rolník a obchodník v Tmani.
3. Pan Václav Karmazín, rolník ve Tmani.
4. Pan František Sulík, mistr kolářský v Tmani.
5. Pan Josef Ježek, rolník č. l17 ve Tmani.
6. Pan František David, mistr truhlářský v Málkovech.
7. Pan Antonín Foukal, domkář, zedník v Louníně.
Za náhradníky: pan František Ježek, rolník č. 19 ve Tmani, a pan Václav Macourek, domkář
č. 12 v Tmani.
Dozorcem školním zvolen pan Václav Karmazín, rolník v Tmani.
Ku své žádosti obdržela dosavadní industriální učitelka slečna Anna Zavázalová uprázdněné
místo v Jincích, kamž se dne 31. srpna 1905 odstěhovala. Na místo její do Tmaně
ustanovena dekretem ze dne 26. srpna 1905 číslo 2068 slečna Božena Přibylová, dosavadní
industriální učitelka v Loděnici, neteř zdejšího školního dozorce Václava Karmazína.
Do školy přijato na počátku školního roku 221 dítek, z nichž ku konci školního roku chodilo
185.
Všecky děti byly náboženství katolického, až na jednu dívku Miladu Löwy, izraelitku.
Školní rok ukončen v sobotu dne 15. července 1905 službami Božími s Te Deum laudamus.
Školní rok 1905 / 1906
V pátek dne 1. září 1905 započal školní rok v 8 ½ hod. ráno mší svatou, před níž intonováno
Veni sancte Spiritus.
Všech školou povinných dítek sepsáno 242, z nichž 115 hochů a 127 dívek. Do školy přijato
232, ostatních 10 navštěvovalo školu jinde, ponejvíce Berounskou měšťanskou školu.
Jako každého roku dne 4. října o jmeninách J. V. císaře byla školní mládež přítomna mši sv.
s Te Deum, jakož i při requiem za Její V. císařovnu Alžbětu dne 19. listopadu (letos v sobotu
dne 18. listopadu), aby modlitbami a zapěním rakouské národní hymny dán byl výraz o
loajalitě domu Habsburskému.
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Okresní učitelská konference, které se mimo jiné zúčastnil přednáškou universitní profesor
pan N. Heveroch z Prahy, odbývána v Hořovicích v sále hotelu nově postavené radnice.
Dne 24. února 1906 navštívil zdejší školu c.k. okresní školní inspektor pan Josef Steinhauser
od 11. hodiny ranní do 5. hodiny odpolední, aby o řízení školy a prospěchu mládeže se
přesvědčil.
Veřejnou zkoušku z náboženství, při které přítomen byl pan farář Liteňský Kreisinger jakožto
sekretář Berounského vikáře, konána v pondělí po zdejší poutní slavnosti svatojiřské dne 30.
dubna 1906 v zdejší školní budově vespolek s mládeží školy Koněpruské.
Dospělejší dítky školní vykonaly sv. zpověď a sv. přijímání pouze dvakráte v roce školním, a
sice I. dne 22. března a II. 5. července. Taktéž se zúčastnily církevních průvodů o křížových
dnech2, pak o Vzkříšení Páně a o Božím Těle.

Opustili naše řady …
Sbor pro občanské záležitosti oznamujme smutnou zprávu, že ve středu dne 18. července
2018 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 89 let pan Jiří Růžička. S drahým zesnulým se
nejbližší příbuzní naposledy rozloučili v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho světlé památce.

Změna termínu konání výletu „Za krásami Karlovarského kraje“
Celodenní výlet „Za krásami Karlovarského kraje“, který pořádá

Spolek VIZZE 2022 a jenž se měl původně uskutečnit v sobotu 4. srpna 2018,
byl s ohledem na panující horké letní počasí komplikující život dětem i dospělým, mladým i
starším, přeložen na pozdější termín, a uskuteční se

v sobotu dne 29. září 2018.
Program zůstává beze změn:
Odjezd od OÚ ve Tmani v 7:00 hodin, předpokládaný návrat zpět v 18:00 hodin.
Plán výletu: dopolední prohlídka s průvodcem na zámku Bečov (okruh relikviář sv.
Maura), přesun do Karlových Varů, zde cca tříhodinová individuální prohlídka lázeňského
města, volno na oběd či návštěvu léčivých pramenů, poté odjezd směr Loket a zde prohlídka
hradu Loket, opět s průvodcem.

Nejstarší svatí patroni Čech
Spolky Vizze 2022 a Svatá Ludmila 1100 let
zvou na přednášku

NEJSTARŠÍ PATRONI ČECH – Počátek českých dějin,
která se koná v neděli 9. září 2018 od 18:00 hodin v přísálí Kulturního domu ve Tmani.
Kdo to byla svatá Ludmila a jak je její životní příběh spjat s Tmaní?
Kdo jsou naši národní patroni?
To a mnohem více se dozvíte na přednášce Mgr. Jakuba Izdného z Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy.
Součástí akce bude výstava starých fotografií obce Tmaň.
Vstup je zdarma. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v září 2018 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. září 2018 v 16:30 hodin.

2

Křížové či prosebné dny (latinsky Feriae Rogationum) jsou tři po sobě jdoucí dny (pondělí, úterý,
středa) v týdnu po páté neděli velikonoční a předcházejí přímo slavnosti Nanebevstoupení Páně.
V tyto dny se koná prosebné procesí do polí za zpěvu Litanií ke všem svatým. Toto procesí se
zastavuje na čtyřech místech a kněz uděluje požehnání za uchování dobré úrody, za odvrácení
nemocí, hladu, války, krupobití a zejména za vykořenění hříchů, bludů a nevěry, které bývají
nejčastějšími příčinami Božích trestů. Křížovými se tyto dny nazývají proto, že se v čele procesí nese
kříž, zatímco lid volá k Bohu o milosrdenství.
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Dne 26. září slaví v římskokatolické církvi svátek svatí Kosma a Damián. Svatí Kosma a
Damián byli starokřesťanští mučedníci, pronásledovaní a popravení stětím za císaře
Diokleciána v Kilikii v dnešním Turecku. Byli údajně dvojčata, působili jako lékaři v římské
provincii Sýrie.
Jsou uctíváni římskokatolickou církví, řeckokatolickou církví, pravoslavím, východním
pravoslavným společenstvím a Starokatolickou církví.
Jejich úcta v Čechách je velmi stará, souvisí se slovanským osídlením země. Byl jim
zasvěcen jeden z prvních kostelů v Čechách, v Staré Boleslavi (právě u tohoto kostela
byl ráno po svátku sv. Kosmy a Damiána zavražděn sv. Václav – český kníže a světec,
který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti – v Kodexu
vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku, kterého si připomínáme tento
měsíc 28. září. Týmž patronům je zasvěcena také staroboleslavská kolegiátní kapitula.
Císař Karel IV. přiřadil sv. Kosmu a Damiána k slovanským patronům, jimž dal zasvětit
klášter slovanských benediktinů Na Slovanech v Praze na Novém Městě. Jako patroni
lékařské fakulty Univerzity Karlovy se stali také patrony univerzitní kaple v pražském
Karolinu. Patrocinium3 lékařů a lékárníků mají Kristus Salvátor se svatými Kosmou a
Damiánem jako barokní sousoší Karlova mostu. Tento český kult patří k
nejvýznamnějším v kontextu historie celé Evropy.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
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.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská srdečně všechny zve na bohoslužby do Sboru Jiřího
z Poděbrad ve Tmani:
• v neděli dne 2. září 2018 od 17 hodin;
• v neděli 16. září 2018 od 17 hodin;
• v pátek dne 28. září 2018 od 15 hodin sváteční bohoslužba – viz titulní stránka
OBZORU.
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani si připomíná 100. výročí
události, kdy dne 28. září 1918 nechal ANTONÍN KOULA po svém ohnivém projevu věřící
přísahat VĚRNOST NÁRODU a po slibu zpívat chorál „Svatý Václave“ i ČESKOU HYMNU.
Ještě v září roku 1918 hrozil za takový čin trest. V této době měl již A. Koula nakročeno
novým směrem a jeho smýšlení i přátelství s ThDr. Karlem Farským dalo na začátku roku
1921 vzniknout Církvi československé husitské ve Tmani.
Letos si i tyto významné události pro naši církev připomeneme Sváteční BOHOSLUŽBOU (v
Den české státnosti) 28. září 2018 od 15:00 hodin.
Připomeňme si odkaz Karla Farského, zakladatele a prvního patriarchy CČSH
ThDr. Karel Farský4:
„Kdo myslil, že dýše a žije jen pro sebe, aby sám svůj život zvelebil na úkor druhých
vykořistěním druhých, ten ztratí svůj život, přijde o něj, dožije a odejde a nebude znát, že tu
byl. Protože žíti, znamená býti užitečný a prospěšný. A člověk žije jen tolik, na kolik je
užitečný. Náplní života jest položiti jej „pro Krista“, tj. pro ty ideály, kterým on učí, pro lásku k
lidem.“
A k naší historii5:
3

Patrocinium (zasvěcení) označuje v katolické církvi pojmenování určité budovy – kostela, kláštera,
nemocnice atd., po určitém svtci, pod jehož ochranou dané místo má stát.
4
FARSKÝ, Karel. Postila. In: Český zápas 1922, roč. 5, č. 27. Spolužák a přítel Antonína Kouly.
5
Z příspěvku NO CČSH v Žebráku.
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Mnoho našich historiků se zabývalo osudy českého národa a jeho historií. Jedním z nich byl
doktor Vladimír Sakař, vynikající archeolog a historik. Zpracoval jednotlivé úseky dějin
našeho národa a ve své vědecké analýze z historie českého národa vygeneroval v podstatě
dva proudy našeho národního dění.
Síly, jež byly a jsou schopny zradit vlastní národ, ohlupovat ho, zavádět na scestí,
parazitovat na něm, prodávat ho a obohacovat se na jeho síle a inteligenci.
A nad tím vždy vítězný proud osobností, ve všech historických okolností vstupují do boje s
těmito parazity vlastního národa a udrželi a udržují jeho národní identitu a národní hrdost i v
současnosti.
„Bože, buď vůle Tvá, jako v Nebi, tak i na Zemi"
DC Světlušky
• Zářijový příspěvek začínáme poděkováním Anetě Špačkové, Michalovi Bajajovi (majitel
RAMBAJS CAFÉ PARK) a všem Světluškám i rodičům a přátelům, kteří pomohli s akcí,
jež byla svolána během několika dní. Jednalo se o charitativní koncert pro Janičku
Rážovou, maminku dvou dětí bojující s vážným onemocněním slinivky, konaný v
Berouně na náměstí Joachima Barranda. Městské kulturní centrum v Berouně poskytlo
pódium i zvukaře. Děkujeme.
• V neděli dne 12. srpna 2018 se podařilo vybrat neuvěřitelných 13.550 korun a přímo na
místě byla částka předána dojaté mamince. Všichni jsme obdivovali její statečnost, když
se se Světluškami zapojila do zdramatizované básně „Andělík", aby nám všem na závěr
předala vzkaz: „Buďte na sebe hodní, mějte se rádi a neřešte malichernosti, život je
krátký!" Snad už to pochopíme. Děkujeme za lekci lidskosti. Janičce posíláme mnoho
lásky z celého srdce. Koncert pro Janičku v Berouně se nám vryl do srdcí
• Léto jsme si užili na táboře ve Sloupu v Čechách, následovalo báječné letní kino u
Špačků na zahradě, na které nezapomeneme.
A na co se můžeme těšit v září? Začínáme velice rychle:
• Ve čtvrtek 6. září 2018 schůzka tradičně v 14:00, konec přibližně v 15:30 hodin.
• V sobotu 8. září 2018 následuje od 14:00 KONCERT ANETY ŠPAČKOVÉ
a SVĚTLUŠEK na II. ročníku Rambajsfestu (akce je součástí Hrnčířských trhů)
v Berouně na náměstí Joachima Barranda - na místě budou vystaveny práce dětí z
loňského I. ročníku výtvarné dílny „Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani"
• V neděli dne 9. září 2018 se uskuteční II. ročníku výtvarné dílny „Po stopách
Mikoláše Alše ve Tmani". Sraz účastníků ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani od 9:00
do 11:30 a od 14:00 do 16:30 hodin. Na akci se mohou hlásit zájemci od 7 do x let na
telefonním čísle 602 766 899, výtvarné potřeby zajištěny, omezený je počet stojanů.
Těšíme se na společné poznávání krajiny v okolí Českého krasu a výtvarné putování
místy, která ztvárnil velký český malíř. Výsledky našeho společného snažení budou
vystaveny 28. září 2018 a 28. října 2018 při slavnostních Svátečních bohoslužbách jako
součást projektu „Česko – náš domov v proměnách času" k 100. výročí vzniku našeho
státu.

•
•
•
•

SVĚTLUŠKY NABÍRAJÍ NOVÉ KAMARÁDY!!!! OD 6 DO 12 LET!
KDO SE CHCE PŘIDAT K NAŠEMU TÝMU, DVEŘE JSOU OTEVŘENY KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 14:00 DO 15:30 HODIN!
VÍKENDOVÉ VÝLETY BUDOU VYHLAŠOVÁNY PRŮBĚŽNĚ.
DĚLÁME TO, CO NÁS BAVÍ – POZNÁVÁME HISTORII, TRADICE, KRESLÍME,
TVOŘÍME SVŮJ SVĚT, ZPÍVÁME, HRAJEME SI A DĚLÁME RADOST SOBĚ I
DRUHÝM.
SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO STARŠÍ DĚTI PO DOMLUVĚ O ROZVRHU.
PRAVDĚPODOBNĚ OD 17:00 HODIN V PONDĚLÍ NEBO V ÚTERÝ - práce se
dřevem, keramika.
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Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v září 2018 takto:
• V pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin,
v neděli bude zavřeno.
• V pátek dne 28. září 2018 (státní svátek Den české státnosti) bude otevřeno od 9:00
do 12:00 hodin.
• Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů – vřesovištní
rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné
trávy, okrasné keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a
stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky
aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
• Dále u nás zakoupíte zahradní náčiní, truhlíky, květináše, mísy, sezónní dekorace,
keramiku, svíčky atd.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ ks.
Prodej ve Tmani se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018, v úterý 16. října 2018 a
ve čtvrtek 22. listopadu 2018 na autobusové zastávce nad školou – vždy v 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 – 16:00 hodin. Kontaktní telefon: 601 576 270,
728 605 840. Webové stránky: www.drubezcervenyhradek.cz .

KŮRKA KAMENICTVÍ – oblíbená a spolehlivá firma
Nabízíme: Kompletní renovace hrobů a opravy náhrobků. Přebroušení zašlých teracových
hrobů Stavby zděných hrobek. Zákrytové desky.
Akce je časově omezena – objednávky přijímáme do 9. září 2018!
Termín s časem zaměření objednávky: schůzka před hlavním vchodem na hřbitov ve
Tmani v pondělí dne 3. září 2018 v době od 16:00 – 16:20 hodin.
Nemůžete-li se v uvedený termín dostavit, volejte 775 337 383 a domluvte si individuální
schůzku. Z důvodu velkého zájmu nabízíme možnost sjednat náhradní termín. V případě
nepříznivého počasí i u vás doma.
Zakázková kancelář: Pardubice – Jana Palacha 853, telefon: 466 330 074.
e-mail: kurka@kamenovyroba.cz – www.kamenictvi-kurka.cz
Již 20. rokem tvoříme odkazy pro příští generace …
KAMENOSOCHAŘSTVÍ GERHARD – česká žula od českých mistrů
60 typů hrobů za akční ceny = největší poctivá nabídka – najdete na www.ceskazula.com
Kamenosochařství GERHARD, Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec.
Email: Inko@ceskazula.com – telefon: 469 315 089, 775 565 648.
Dovolujeme si Vás informovat o nabídce kamenických služeb, kde Vám poradíme a
nabídneme přijatelnou variantu. Poznamenejte si v kalendáři dva termíny, kdy nás zastihnete
před hlavním vchodem na hřbitově ve Tmani:
pátek 7. září 2018 v 13:45 hodin a pátek dne 14. září 2018 v 13:45 hodin.
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Nevyhovuje Vám jeden ze dvou termínů? Nevadí!!! Zavolejte nám a rádi Vám přijedeme
poradit, kdy Vám to bude vyhovovat.
Nabízíme za výhodné a mimořádné ceny výrobu a montáž žulových pomníků a zákrytových
desek, dále broušení, rovnání sekání, zlacení a stříbření písma, lucerny – vázy – doplňky.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v září 2018 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
1.+2.9.2018
8.+9.9.2018
15.+16.9.2018
22.+23.9.2018
28.9.2018
29.+30.9.2018

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Leonid Mynko
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Ekaterina Rumovskaya
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Antonín Spal
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, Alba

S p o r t o v n í

Telefon
311 513 313
311 513 313
311 685 674
727 836 818
311 559 813
311 512 119

i n f o r m a c e

Příprava na novou sezónu. J. Frühling.
Dne 2. srpna 2018 byla oficiálně zahájena letní příprava fotbalového týmu TJ VČS Tmaň.
Mužstvo však bylo v přípravě prakticky již po celý měsíc červenec, kdy kromě brigád při
výstavbě nového zázemí probíhali čtvrteční dobrovolné tréninky, kterých se vždy zúčastnilo
minimálně osm hráčů.
I přes letošní letní úmorná vedra, odehrál tým v rámci letní přípravy dva přípravné zápasy.
Nejprve v neděli 5. srpna 2018 odcestoval náš tým k přátelskému utkání do Zadní Třebaně,
kde poměřil síly s týmem, jenž v loňském ročníku obsadil v naší tabulce o jednu příčku výše
než my, což v důsledku reorganizace nakonec znamenalo příčku postupovou do III. třídy.
V samotném zápase měl náš tým více ze hry a výhra 3:1 byla zcela zasloužená. O branky se
v tomto zápase postarali Michael Kincl, Lukáš Fiala a Lukáš Dušek, jenž se pokusil o návrat
na trávník po mnoha letech od vážné operace kolena. Radost z jeho první vstřelené branky
v dresu Tmaně však trvala jen do doby, než se vrátily zdravotní komplikace a další vyhlídky
na uzdravení nejsou nijak optimistické. V týmu také debutovali dvě nové posily mužstva,
František Doskočil ze Zdic a Ondřej Choc ze Zdejciny. Oba patřili k nejlepším hráčům na
hřišti.
K druhému přípravnému utkání tým vyrazil o týden později do Libomyšle, které bylo ještě
v loňském ročníku účastníkem III. třídy. Samotný průběh zápasu tomu však příliš
neodpovídal. Náš tým měl po celý zápas jednoznačnou převahu a vítězství 7:1, bylo
s ohledem na množství našich zahozených gólových šancí, víceméně ještě milosrdné.
V zápase se představil i další nový hráč Tomáš Kroupa z Újezdu, a ani on si po delší pauze
nevedl vůbec špatně.
Celkem se v těchto dvou zápasech vystřídalo na hrací ploše 20 hráčů a obě utkání lze
hodnotit jako vydařená. Na poslední chvíli, před zahájením mistrovské sezóny, došlo v týmu
k zásadní změně na postu útočníka. Uvolnili jsme na roční hostování do Újezdu Lukáše
Fialu, ale jako velkou posilu místo něj získali Karla Červenku z Trubína, který již v minulosti
v dresu Tmaně působil. Do kádru tak přišli čtyři nové tváře, které jednoznačně zvýšily v týmu
nejen konkurenci, ale především i kvalitu.
K první mistrovskému zápasu zajíždí náš tým již tuto neděli 26. srpna 2018 do Tetína,
následuje další utkání na půdě soupeře v Chyňavě (2. září 2018) a poprvé se náš tým
představí doma v sobotu 8. září 2018 od 14:00 hodin zápasem se Zdejcinou.
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OFS Beroun – IV. třída A – Podzim 2018: Na úvod výhra na Tetíně.
1. kolo – neděle 26. srpna 2018 – 14:00 hodin – Tetín B – VČS Tmaň 1:4 (0:2), branky:
29. Rys Josef, 44. Hora Martin – pokutový kop, 80. Haas Radek, 88. Rys Josef, rozhodčí
zápasu Špicl Jan, 50 diváků. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Kroka Patrik,
Hora Martin, Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Rys Josef – kapitán, Doskočil František,
Kroupa Tomáš, Červenka Karel, Haas Radek; náhradníci: Fiala Miroslav, Foltýn Jan,
Kincl Michael, Překlasa David, Svoboda Stanislav. Další zápasy 1. kola: Hýskov –
Chodouň 3:1, Vižina – Osov 1:1, Chrustenice – Zdice B 4:7, Srbsko – Zdejcina 3:2,
Chyňava B – Vysoký Újezd 2:5.
2. kolo – neděle 2. září 2018 – 14:00 hodin – Chyňava B – VČS Tmaň. Další zápasy 2.
kola: Zdice B – Srbsko, Osov – Chrustenice, Chodouň – Vižina, Vysoký Újezd – Hýskov,
Zdejcina – Tetín B.
3. kolo – sobota 8. září 2018 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Zdejcina. Další zápasy 3.
kola: Hýskov – Chyňava B, Vižina – Vysoký Újezd, Chrustenice – Chodouň, Srbsko –
Osov, Tetín B – Zdice B.
4. kolo – sobota 15. září 2018 – 13:30 hodin – Zdice B – VČS Tmaň. Další zápasy 4.
kola: Osov – Tetín B, Hýskov – Vižina, Chodouň – Srbsko, Vysoký Újezd – Chrustenice,
Chyňava B – Zdejcina.
5. kolo – sobota 22. září 2018 – 13:30 hodin – VČS Tmaň – Osov. Další zápasy 5.
kola: Vižina – Chyňava B, Chrustenice – Hýskov, Srbsko – Vysoký Újezd, Tetín B –
Chodouň, Zdejcina Zdice B.
6. kolo – neděle 30. září 2018 – 10:15 hodin – Chodouň – VČS Tmaň. Další zápasy 6.
kola: Hýskov – Srbsko, Vižina – Chrustenice, Osov – Zdejcina, Vysoký Újezd – Tetín B,
Chyňava B – Zdice B.
7. kolo – sobota 6. října 2018 – 13:00 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd. Další zápasy
7. kola: Chrustenice – Chyňava B, Zdice B – Osov, Srbsko – Vižina, Tetín B – Hýskov,
Zdejcina – Chodouň.
8. kolo – sobota 13. října 2018 – 12:30 hodin – Hýskov – VČS Tmaň. Další zápasy 8.
kola: Vižina – Tetín B, Chrustenice – Srbsko, Chodouň – Zdice B, Vysoký Újezd –
Zdejcina, Chyňava B – Osov.
9. kolo – sobota 20. října 2018 – 12:30 hodin – VČS Tmaň – Vižina. Další zápasy 9.
kola: Zdice B – Vysoký Újezd, Osov – Chodouň, Zdejcina -¨Hýskov, Srbsko – Chyňava B,
Tetín B – Chrustenice.
10. kolo – sobota 27. října 2018 – 11:30 hodin – Chrustenice – VČS Tmaň. Další
zápasy 10. kola: Hýskov – Zdice B, Vižina – Zdejcina, Srbsko – Tetín B, Chyňava B –
Chodouň, Vysoký Újezd – Osov.
11. kolo – sobota 3. listopadu 2018 – 11:00 hodin – VČS Tmaň – Srbsko. Další zápasy
11. kola: Zdice B – Vižina, Osov – Hýskov, Chodouň – Vysoký Újezd, Zdejcina jChrustenice, Tetín B – Chyňava B.

Dětský kroužek fotbalu
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň pořádá pro děti ve věku od 6 do 11 let
DĚTSKÝ KROUŽEK FOTBALU.
Scházíme se každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin na fotbalovém hřišti.
Sportovní oblečení a obuv s sebou!
Bližší informace: Jaromír Frühling – mobil 602 444 371.
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 1. září 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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