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Ročník XXX.

Listopad 2018

Číslo 11/2018 (344)

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tmaň
Obecní úřad Tmaň v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Tmaň, svolaného dosavadním starostou obce Tmaň v souladu s §
91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo a doba konání:
Doba konání:

Obec Tmaň – Přístavba kulturního domu, Sídliště 50, Tmaň
pondělí 5. listopadu 2018 od 19:00 hodin

Navržený program:
Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Schválení programu.
Volba starosty, místostarosty a zbývajících členů rady:
a) určení počtu místostarostů;
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích);
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a dalších členů rady;
d) volba volební komise;
e) volba starosty;
f) volba místostarosty;
g) volba zbývajících členů rady.
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru;
b) volba předsedy finančního výboru;
c) volba předsedy kontrolního výboru;
d) volba členů finančního výboru;
e) volba členů kontrolního výboru.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích).
7) Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu obce.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Závěr.
1)
2)
3)
4)

V obci Tmaň, dne 26. října 2018.
Mgr. Pavel Pavlásek, v.r.
dosavadní starosta obce

Pozvánka na tradiční podzimní burzu oblečení
Spolek maminek ve Tmani
pořádá od čtvrtka 1. listopadu do soboty 3. listopadu 2018
v Kulturním domě ve Tmani

TRADIČNÍ PODZIMNÍ BURZU OBLEČENÍ
(a nejen oblečení).
Potřebujete si udělat místo ve své skříni?
Odrostli jste Vy nebo Vaše děti kalhotám, bundě nebo triku?
Nebo máte ve skříni věci, které už nenosíte?
Prodejte si na této burze věci, které již nepotřebujete a můžete si nakoupit něco jiného.
Do prodeje přijímáme oblečení, obuv, hračky, kola, tříkolky, vše co přinesete …
Otevírací doba:
Čtvrtek 1. listopadu 2018
Pátek 2. listopadu 2018
Sobota 3. listopadu 2018

15:00 – 18:00 hodin (příjem a prodej zboží)
8:00 – 17:00 hodin (příjem a prodej zboží)
8:00 – 12:00 hodin (prodej a výdej zboží)

Manipulační poplatek z jednoho kusu jsou 2,- Kč.
Poplatek z prodeje jsou 3,- Kč.

Výtěžek bude věnován na práci s dětmi ve Tmani.
Na Vaši návštěvu se budeme těšit.
Nevyzvednuté věci půjdou bez náhrady na charitativní účely.

Památka zesnulých neboli Dušičky – pátek dne 2. listopadu 2018
Lidé znají tento svátek pod pojmem Dušičky. Tak, jak se slaví dnes, jsou údajně známy od
roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek Dušiček je však ve skutečnosti
mnohem starší. Dušičky pochází z keltské tradice, se svátku Samhain. Samhain se slavil
v den keltského nového roku, v den, kdy podle keltské víry prolíná náš svět se světem
mrtvých. Dušičky jsou v jejich pojetí vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto
skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše
pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou
pozměněnou formou právě této tradice. Dušičky se dnes slaví v celém křesťanském světě a
přeneseně i v USA, kde je svátek znám jako Halloween a jenž se ve své podobě rozšířil i do
našeho českého prostředí.
Také v naší obci dodržujeme tuto tradici a navštěvujeme hroby na místním hřbitově, v nichž
spočívají naši nejbližší z rodiny a přátelé, kteří již zakončili svoji pozemskou pouť. Tmaňský
hřbitov o Dušičkách nebudou navštěvovat jenom občané trvale bydlící ve Tmani, na Louníně,
v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách, ale do Tmaně přijede v těchto dnech na návštěvu ke
svým příbuzným hodně těch, kteří se odstěhovali do jiných měst nebo obcí, ale srdcem a
svými vzpomínkami jsou však stále připoutáni ke Tmani.
Zejména na komunikacích v bezprostředním okolí tmaňského hřbitova bude letošní Dušičky
stejně jako v minulosti doprovázet velmi silný automobilový provoz (nebudou to pouze
osobní auta, ale nesmíme zapomínat ani na možný průjezd kamionů a nákladních aut) a
současně se tam bude pohybovat hodně těch, kteří do těchto míst přijdou pěšky.
Rada obce a komise ochrany veřejného pořádku a životního prostředí se obrací na všechny
návštěvníky Tmaňského hřbitova v době Dušiček, aby při jeho návštěvě respektovali výše
uvedené skutečnosti, dbali na svou vlastní bezpečnost, dodržovali za podmínek zvýšeného
autoprovozu zásady bezpečného pohybu po komunikacích a byli ohleduplní ke všem
návštěvníkům hřbitova. Jedině tak se nám podaří vytvořit podmínky, za nichž bude zajištěn
důstojný průběh letošních Dušiček pro všechny návštěvníky. Děkujeme všem za pochopení.
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100. výročí vzniku Československa (1)
Celý letošní rok si připomínáme 100. výročí vzniku Československa, jejichž vyvrcholením
byly i tmaňské oslavy o posledním říjnovém víkendu. Pro žijící je to období relativně dlouhé,
neboť překračuje průměrnou délku lidského života, a pouze několika vyvoleným z nás je
dopřáno dožít se takového věku. Ne však z pohledu historie. Z vlastní zkušenosti víme, co
vše se stane za takovou dobu v naší rodině, kdy se sice něco traduje o našich
praprarodičích, ale máme reálnou šanci žít společně tak ještě s našimi prarodiči, a o těch
ještě dříve narozených předcích známe především z vyprávění. Podobně je tomu
s událostmi v historii obce. V porovnání s minulostí žijeme dnes poněkud rychleji, než tomu
bylo ještě v nedávné minulosti. Řadu záležitostí – především z oblasti občanské vybavenosti
– považujeme za samozřejmost a mnohdy nevidíme to množství práce, které s tím bylo
spojeno. Proto je vhodné a užitečné občas si připomenout cestu, kterou jsme prošli a
poklonit se tak památce těch, kteří již nejsou mezi námi, ale jejichž práce ve své době se
promítá do základů naší současnosti. Takový pohled nám poskytují záznamy v obecní
kronice. Nabízíme našim čtenářům přehled alespoň těch nejdůležitějších událostí posledních
sta let v podobě, jak je zaznamenali kronikáři František Zajíček a Bohumil Dousek – tato
první část bude věnována období prvních dvaceti let až do roku 1939.
Vzpomínky na počátek samostatnosti a na den 28. října 1918
Bylo to v pondělí dne 28. října 1918 na „pěknou hodinku“, kdy truhlář František Mottl z čp. 64
dostal zvláštní vydání „Práva lidu“, v němž četl, že máme dnešním dnem svobodu.
Radostnou tuto zvěst řekl ihned faráři Antonínu Koulovi, který toho dne odpůldne oznámil ji
účastníkům pohřbu Nováka z Koněprus. V úterý dne 29. října večer svolali starosta Stanislav
Karmazín, farář Antonín Koula a František Mottl schůzi do hostince u Pišlů, kde občanstvu
hojně účastněnému předčítali zprávu o svobodě a nejnovějších událostech v Praze zběhlých.
Co radosti a nadšení zářilo z očí všech, z jejichž hrdel zaznívala s láskou a nadšením pěna
hymna naše „Kde domov můj“ i jiné vlastenecké písně. Veselí trvalo do pozdní noci. Každý
byl zvědav, co noviny přinesou nového. Středeční vydání novin jednak informovalo o
událostech pražských, jednak pondělní zprávy doplňovalo.
Vesnička naše vzala na sebe slavnostní vzhled. Prapory vlály na škole, faře, zámku,
kanceláři velkostatku, hostinci u Pišlů a jinde. Tyto třepotající se barvy bílá a červená
zvěstovaly radost, mír a svobodu.
V úterý dopoledne (29.) šel starosta s farářem k místnímu obchodníkovi Reichovi, který na
jejich vyzvání sňal tabákového orlíčka rakouského. Nebylo již pro něj místa ve svobodné
zemi – vždyť orel byl symbolem naší poroby.
Vzpomínka na Bílou horu
Dne 9. listopadu 1918 vzpomínali jsme na Bílou horu. Vzpomínka byla rázu veselého, neboť
netížilo nás již jho poroby a prokletý rod Habsburský, jenž krví našich předků psal naše
dějiny, byl zbaven vlády. Bílá hora odčiněna pluky hrdinných legionářů, kteří umírali za
svobodu národa a vlasti na všech evropských bojištích. Těchto hrdinů a Masaryka vděčně
jsme vzpomínali při školní slavnosti dne 9. listopadu pořádané. Byla to slavnost tichá,
nehlučná, ale tklivá. Vítalo se jí zřízení samostatného státu, naší republiky. Účast členů
místní školní rady a některých občanů lesk její jen zvýšila.
Pořad slavnosti byl tento:
1. Zahájení slavnosti řídícím učitelem Vojtěchem Tesařem.
2. Slavnostní řeč učitele Františka Zajíčka.
3. Píseň Kde domov můj.
4. Báseň Vlasti na uvítanou.
5. Píseň Vlasti své buď Čechu věrný.
6. Doslov a zakončení slavnosti řídícím učitelem.
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Kolkování peněz
Počátkem března 1919 sepsány a vybrány „Záložním a spořitelním spolkem pro Tmaň a
okolí“ rakouské bankovky od obyvatelů Tmaně a Lounína a odvezeny na berní úřad do
Berouna, kde byly na ně nalepeny kolky. Říkalo se, že se kolkují.
Po okolkování obnosy do pěti set korun vráceny, kdežto z obnosů vyšších zadržena
polovina, kterou stát zúročil 1 %. Za okolkování musil každý zaplatit ½ % okolkovaného
obnosu.
Soupis vkladních knížek a cenných papírů
V dubnu 1919 proveden byl soupis vkladních knížek, rakouskouherských válečných půjček,
akcií, losů a jiných cenných papírů. Zamlčené a k soupisu nepředložené knížky neb papíry
propadly ve prospěch státu. Papíry okolkovány, knížky orazítkovány slovy „Přihlášeno
k soupisu vkladů“ a majitelům vráceny. Poplatek za okolkování stanoven tento: Z válečných
půjček 40 h za kus, z losů a akcií ½ % nominální hodnoty a z vkladních knížek ½ %
uloženého obnosu. Majitelé vkladních knížek směli z vkladů svých u peněžních ústavů
uložených vyzvednout pouhých 50 % uloženého obnosu. Později uvolněno bylo dalších 25 %
- úhrnem tedy 75 %.
Soupis majetku
V měsíci září proveden byl soupis movitého i nemovitého majetku. Každý majitel ocenil svůj
majetek (dům, hospodářství s mrtvým i živým inventářem) a na zvláštním tiskopise majetek
sepsal a ocenil. Současně zaznamenal pohledávky na majetku váznoucí, jako výměnky a
dluhy, které když odečetl od celkového jmění, stanovil čisté jmění. Soupisy takto vyhotovené
zaslány dvojmo okresnímu soudu do Berouna, který jednu po prohlédnutí vrátil a druhou si
ponechal. Z pohledávek placeno ½ %, z čistého majetku ¼ % ve prospěch státu. Soupisy
vyšetřovalo se jmění jednotlivců, z něhož stanovit se měla dávka z majetku. Skutečný soupis
provedl později úředník finanční správy, na základě jehož berní správy stanovily přírůstek
jmění a vyměřily na základě zákona i dávku z majetku a z přírůstku. (Přírůstek bylo jmění
nabyté v roce 1914.)
Výměna rakouských korunových peněz za československé
V měsíci říjnu 1919 vyměněny byly koruny a dvoukoruny rakouskouherské za jednokorunové
a pětikorunové papírové státovky československé. Rakouských úplavic každý se rád zbavil a
nové peníze s radostí přijímal.
Slavnost odhalení pomníku Svobody
V neděli o posvícení dne 26. října 1919 odhalen byl pomník „Svobody“. Podnět k postavení
dán byl řídícím učitelem Vojtěchem Tesařem a Václavem Malinou. Ten, jsa kameníkem,
spolu s ostatními kameníky: Václavem Vartýřem, Josefem a Antonínem Duchoněm, Janem
Přibylem a Františkem Přibylem, Karlem Růžičkou a Josefem Štětkou pomník zhotovili.
Slavnosti účastnilo se kromě obecenstva i žáctvo obecné a živnostenské školy.
Pořad slavnosti byl tento:
1. Zahájení slavnosti starostou obce.
2. Píseň: Hej Slované.
3. Slavnostní řeč promluvil V. Lulák, redaktor „Berounského obzoru“.
4. Píseň: Nad Tatrou se blýská.
5. Báseň Slib českých dětí.
6. Proslov starosty obce Františka Mottla – odhalení pomníku a odevzdání veřejnosti.
7. Píseň Kde domov můj.
Založení organizace komunistické
V měsíci červnu 1920 zanikla v obci strana sociálně demokratická a vznikla strana
komunistická. Lid vinil své předáky a vůdce z nedodržených slibů a přimkl se k novému
proudu socialistickému, který hledí cílů svých dosáhnut cestou revoluce a ovládnout
diktaturou proletariátu. Nová strana, jejímž členem se stala místní organizace komunistická,
přistoupila ke třetí, tzv. moskevské internacionále.
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Místní osvětová komise
Počátkem roku 1920 založena „Místní osvětová komise pro Tmaň a Lounín“. Příčina jejího
vzniku tkví v zákoně ze dne 7. února 1919 a v průvodním nařízení ze dne 22. dubna 1919.
Učitel František Zajíček marně se pokoušel uvést ji k životu již na jaře roku 1919. Místní
činitelé z politických důvodů – nevěděli, která strana bude v ní mít většinu – se založením
nespěchali a ji odkládali. Zapomínali, že ve věcech kulturních máme být jednotní, neboť
kultura posiluje všechny strany a nesmí být žádnou ovládána. Stranické přepolitizování i zde
neslo špatné užitky. Teprve když z návodu téhož učitele Zajíčka lounínský starosta Václav
Houba dopisem (jejž týž učitel stylizoval) vyzval obecní úřad ve Tmani k jmenování člen
komise a k jejímu ustavení s poukazem na zákon, členové jmenováni a komise ustavena.
Členy komise stali se: Vojtěch Tesař, řídící učitel, František Mottl, starosta obce Tmaně,
Václav Houba, starosta obce Lounína, Antonín Sudík, rolník a mlynář ve Tmani, Josef
Duchoň, kameník ze Tmaně, Václav Svoboda, dělník ze Tmaně, Jan Růžička, poklasný ze
Tmaně, František Šretr, tesař ze Tmaně a František Zajíček, učitel ze Tmaně.
V ustavující schůzi konané dne 29. února 1920 zvolen byl jejím předsedou Vojtěch Tesař,
řídící učitel a jednatelem učitel František Zajíček.
Činnost komise
Činnost svou započala dne 7. března 1920 přednáškou pořádanou na oslavu 70. narozenin
pana presidenta T. G. Masaryka za účasti 75 osob. Během roku pořádány ještě tyto
přednášky:
• dne 21. března: „O vzdělání“ – přednesl učitel František Zajíček za účasti 63 osob;
• dne 4. července: „Mistr Jan Hus“ – přednesl U.C.Ph. J. Poch z Berouna, účast 70 osob;
• dne 7. listopadu: „Bílá hora“ – přednesl učitel František Zajíček za účasti 60 osob;
• dne 14. listopadu: „Jan Amos Komenský“ – přednesl řídící učitel Vojtěch Tesař za účasti
73 osob.
Puč komunistický
Dne 10. prosince vypukla v Králově Dvoře stávka. Rovněž na zdejším velkostatku dělnictvo
nepracovalo. Podobné stávky vypukly i jinde po Čechách, hlavně v okresech s většinou
převážně komunistickou. Vůdcové dělnictva usilovali o převrat. V obci zdejší zvolen i
revoluční výbor, jehož jména členů časně ráno plakátována. Jeden přespolní komunista
jménem revolučního výboru zabíral i zdejší velkostatek.
Vláda proti hnutí ostře zakročila. Vyhláškami byla oznámena opatření podle zákona ze dne
14. dubna 1900 č. 300 (Sbírka zákonů a nařízení) a svobody zaručené ústavní listinou
omezeny. Sotva úřední vyhlášky došly na obecní úřad, již se v obci objevili četníci, kteří
vyšetřili místní události. Plakáty členů výboru strhány, ale všechny členy jeho nebylo lze
zatajit. Mnozí z nich (Josef Štětka a Josef Bartl) byli vyslýcháni a k úřadům předvoláni, ale
nikdo nebyl trestán, neboť klid a pořádek v obci nebyl porušen. Tímto pučem hladina
veřejného života rozčeřena, ale během týdne se uklidnila a dělnictvo vrátilo se opět do práce.
Mnoho bylo i těch, kteří ani nevěděli, oč se jednalo.
Založení Církve československé
O Vánocích přijel do Tmaně dr. theologie Karel Farský z Prahy. Ve své přednášce pořádané
v hostinci Františka Boušky seznámil občanstvo zdejší kolatury s nově se tvořící Církví
československou. Po přednášce prohlásil zdejší římskokatolický farář Antonín Koula, že
vystupuje z církve římskokatolické a vstupuje do nově se tvořící Církve československé.
Občanstvo většinou se zřeklo Říma a přestouplo buď k Církvi československé, nebo se stalo
bez vyznání. Nechtělo v době svobody snášet útisk římského ducha. Odhodilo okovy duši
tížící, neboť nezapomnělo příkoří Římem po celá staletí na předcích páchaném. Bude to
trvalé?
Ihned se ustavila rada starších Církve československé. Prvním jejím předsedou byl Václav
Huba, hostinský a starosta obce Lounína, jednatelem učitel František Zajíček.
Nová náboženská církev zabrala římskokatolický kostel sv. Jiří pro své účely bohoslužebné i
s farou, na které nadále bydlel farář její Antonín Koula, který přestoupením svým dal v sázku
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svou existenci, neboť konsistoř plat duchovního mu zastavila a on byl živ pouze z příspěvků
náboženské obce. Aby hnutí zesílilo a existence jeho posílila, chodil s ním učitel František
Zajíček o večerech a nedělích po vůkolních obcích a lid přednáškami poučoval o novém
hnutí. Tak navštívili Hostomice, Neumětely, Želkovice, Málkovy, Králův Dvůr, Levín, Svinaře
a Žebrák. Občanstvo v některých obcích hromadně vystupovalo z církve římskokatolické.
Tak zakotvila v obci i v okrese Hořovickém Církev československá na sklonku roku, jejímž
prvním duchovním pro celý okres byl Antonín Koula. Nová církev chce budovat na vědě a
pokroku i na historické minulosti národa. Dostojí této směrnici?
Federovaná jednota tělocvičná
Počátkem roku 1921 byla přeměněna sociálnědemokratická tělocvičná jednota dělnická na
„Federovanou dělnickou jednotu komunistickou“.
Výzva k vystupování z církve
Dne 19. ledna 1921 usneslo se obecní zastupitelstvo vydat vyhlášku, v níž vyzývalo
občanstvo k vstupování z církve římskokatolické.
Sčítání lidu
V prvé polovině února 1921 provedeno v obci sčítání lidu. Obec čítala 608 obyvatelů, a to
302 muže a 306 žen. Dle náboženského vyznání přihlásilo se 390 za příslušníky církve
československé, 54 za římské katolíky, 149 bez vyznání, 14 Židů a 1 evangelík
augsburského vyznání.
Nové dvaceti a padesátihaléře
V únoru 1922 vydány byly nové dvacetihaléře a padesátihaléře. Staré rakouské
dvacetihaléře železné byly vzaty z oběhu se srážkou 50 %. Za každý rakouský dvacetihaléř
dostal československý desetihaléř. Střádalové a milovníci kovové měny rakouské byli nemile
překvapeni a také citelně potrestáni.
Nové koruny
Prvního června 1922 vydány nové koruny.
Příhoda na farské zahradě
V neděli dne 18. června 1922 šlo asi dvacet pět příslušníků církve československé na
farskou zahradu kosit trávu, kterou patronátní komisař Bedřich Noltsch prodal dělníkovi
Josefu Štětkovi za 100,- Kč. Farář Antonín Koula, který daně a dávky ze zahrady platil, ji
hojně hnojil, stromky vysazoval, vyvozoval si z toho právo užívací, kterého však dle zákona
neměl. Patronát je také neuznal – byla to fara římská – a trávu prodal. Příslušníci
českoslovenští šli svému faráři trávu hájit. Muži trávu kosili, ženy shrabovaly a odnášely na
farský dvorek. Josef Štětka přivolal si četnického strážmistra Matouška ze Suchomast, který
jménem zákona vyzval účastníky, aby v kosení a nošení trávy ustali. Když uposlechli, řekl
Štětkovi, aby si odnesl trávu domů, a nebude-li mocí vrata zavřená otevřít, aby urazil zámek
sekerou. Celá záležitost oznámena okresní správě politické a okresnímu soudu a byla
později působením ředitele velkostatku Leopolda Neumanna urovnána smírnou cestou.
Štětkovi, který od pronájmu ustoupil, byla dána náhrada a farář zahradu užíval dále.
Činnost obecního zastupitelstva
Dne 22. listopadu 1922 zvolena letopisecká komise a knihovní rada. Prvním kronikářem
jmenován byl učitel František Zajíček, prvním knihovníkem učitel Josef Kadlec.
Obecní knihovna
Zákonem z 22. července 1919 „O veřejných knihovnách obecních“, k němuž vydáno dne 5.
listopadu 1919 průvodní nařízení, jímž se zákon provádí, je každá politická obec povinna
zřídit a vydržovat knihovnu přístupnou obyvatelům obce. Účelem knihovny je doplňovat a
prohlubovat vzdělání obyvatelstva četbou nejen poučnou, ale i zábavnou, mající skutečnou
hodnotu vnitřní. Aby bylo usnadněno zřízení obecní knihovny místní osvětová komise
k návrhu učitele Františka Zajíčka, usnáší se dne 15. června 1920 vyzvat místní spolky
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(Hospodářský spolek, sbor hasičský a sociálně demokratický), aby věnovaly své knihy jako
základ nově se zřizující obecní knihovně.
Stranická zášť a naše rozháranost politická byla příčinou, že spolky chtěly knihy knihovně
půjčit, ale ne darovat. Protože ministerstvo školství a národní osvěty bylo by řešení tohoto
nepřipustilo, muselo být od tohoto způsobu upuštěno a znovu bylo nutno na jedince působit.
Jednání se vleklo po dobu tří let. Přepolitizované a třídně zaujaté občanstvo jednoho spolku
hledělo s antipatií na soubor poučných knih druhého spolku zapomínajíc, že dobré, poučné
knihy všech směrů tedy i politických, jež nejsou snad v souhlasu s mým politickým
přesvědčením, nejsou špatné a já že se jimi dovídám nejen o snahách a cílech té nebo oné
strany, ale i o cestách, jež si strana k dosažení jich vytyčuje. A to není nic špatného, ale něco
tak samozřejmého, neboť jenom tím získat se může úcta jedněch ke druhým.
Konečně odpor překonán a obecní úřad přípisy žádal spolky jménem obecního zastupitelstva
o věnování knih pro obecní knihovnu.
A tu Hospodářský spolek po delší debatě, jak podotknuto jest v protokolu o schůzi konané
dne 15. března 1923 usnáší se věnovat obci tmaňské a lounínské dle poměrného zastoupení
členů svou knihovnu. Odborné knihy darují se s tou podmínkou, že na zapůjčení budou mít
nárok i členové Hospodářského spolku z Lounína. Lounínu věnují se knihy zábavné, a to 1/6,
kdežto 5/6 a skříň věnována bude Tmani. Poněvadž i ostatní spolky již dříve kladně žádost
obecního zastupitelstva zodpověděli, svolal starosta obce Václav Malina, který snahy o
zřízení knihovny nejen všemožně podporoval, ale i s láskou o její zřízení usiloval, knihovní
radu již 25. listopadu 1922 zvolenou, na den 16. března svolal. V ustanovující schůzi zvolen
předsedou Antonín Koula, jednatelem Antonín Černý, dělník a pokladníkem Cyril Duchoň,
hajný. Knihovníkem jmenován obecní zástupce učitel Josef Kadlec.
Starosta obce přečetl přípis politické organizace komunistické (jež vznikla v roce 1920 ze
sociálně demokratické) o předání organizační knihovny veřejné knihovně obecní.
Antonín Koula oznámil usnesení valné hromady Hospodářského spolku, již výše uvedené.
Poněvadž i sbor hasičský knihy své věnoval, byl knihovník pověřen knihy přijmout, roztřídit
je, některé dát svázat a do podzimu knihovnu uvést do pořádku.
Knihovník se ujal své práce s nevšední ochotou a láskou za pomoci učitele Aloise
Stránského, abiturienta příbramského gymnasia, knihy roztřídil, popsal, očísloval a
zaevidoval. Pracoval neúnavně celé dny před prázdninami i po prázdninách, takže práce do
konce září byla skončena. Knihovní rada se plak usnesla na své schůzi dne 11. října otevřít
knihovnu dnem 18. října 1923. Bylo usneseno půjčovat knihy vždy ve čtvrtek od třetí do
čtvrté hodiny odpolední. Protože byly do knihovny zařazeny všechny knihy hospodářského
spolku, bylo učiněno s obcí Lounín narovnání v tomto směru tak, že se jí dal jako náhrada
obnos 100,- Kč, s čímž zástupci obou obcí Tmaně i Lounína souhlasili.
Požáry
• V pátek před posvícením v roce 1923 vypukl požár ve stavení čp. 49 náležející Františku
Vinšovi, a to lehlo popelem. Při požáru byly dva činné sbory – tmaňský a lounínský.
Bezvětří způsobilo, že dům hořel jako svíčka a požár se nešířil do okolí.
• Dne 23. listopadu 1923 vyhořel mlýn Antonína Sudíka, který ho kdysi koupil se svým
strýcem Františkem Sudíkem, řídícím učitelem v Mrtníku, od Václava Všetečky za 15.000
K.
Kurs samosprávný
Okresní správní komise s okresním osvětovým sborem v Berouně pořádaly v obci naší
samosprávný kurs, který byl zahájen dne 6. dubna 1924 předsedou okresní správní komise
J. Berdychem za účasti 39 zástupců obcí Lounína (1), Tmaně (28), Suchomast (6), Málkov
(2) a Vinařic (2).
Vydání kostela církvi římskokatolické
Dne 1. července 1924 musela vydat rada starších církve československé kostel sv. Jiří církvi
římskokatolické. Pokuty sahaly již do set a bylo hroženo jejich stupňováním, nebude-li kostel
vydán. Místní školní rada k žádosti rady starších poskytla církvi československé se svolením
okresního školního výboru v Hořovicích útulku v prázdné třídě, hned u domovních dveří se
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nalézající, kde konány byly bohoslužby. K čemu nepropůjčila se bojovná církev
římskokatolická, vedená duchem nenávisti a svévole, to učinilo občanstvo, toužící po pokoji
a míru. Tužba římského faráře z Borku, toho času administrátora římské fary ve Tmani, že
církev československá bude bez útulku a lid vrátí se opět do Říma, se nesplnila. Lid zůstal
věren svým zásadám.
Zasazení a odhalení desky se jmény padlých ve světové válce na pomníku Svobody
Dne 1. listopadu 1924 odhalena byla deska padlým vojínům ve válce světové. Veškeré práce
kamenické věnovali tomu též kameníci, kteří pomník zhotovili.
Slavnostní řeč promluvil řídící učitel a ruský legionář František Procházka za hojné účasti
občanstva. V dlouhé své řeči vzpomínal útrap našich vojínů ve válce a v řeči své vyzdvihl
své nejen zahraniční odboj, ale i lásku českého vojína k rodné zemi a k svému národu.
Obecenstvo hojně plakalo.
Na desce napsána jsou jména těchto padlých vojínů: J. Černý, K. Dousek, J. Foltýn, J.
Chvojka, J. Klika, F. Krejčík, J. Kabátník, F. Kapoun, J. Malina, A. Macourek, V. Smetana, E.
Svoboda, A Štětka, J. Špírek, J. Tlach, A. Vartýř, J. Veselý, F. Veselý, V. Vejvoda.
Přístavba hřbitova
Na jaře 1925 přestavěn hřbitov, který přestal být patronátním, ale stal se obecním. Na
hřbitově vystavěna márnice, jejíž místnosti užíváno je i jako pitevny. Stavba zadána ofertním
řízením Rudolfu Kolářovi, mistru zednickému v Počaplech a provedeno nákladem 37.000 Kč.
Hřbitov spravován je hřbitovní radou.
Živelná pohroma
Dne 12. srpna 1925 po deváté hodině večerní snesla se nad zdejší krajinou velká bouře
s prudkým lijavcem, který mnoho škody na polích i lukách způsobil.
Kladení základního kamene sboru církve československé a jeho postavení
Náboženská obec církve československé pořádala v neděli dne 26. dubna 1925 v 10 hodin
dopoledne slavnost položení základního kamene sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, jíž se
účastnily všechny význačné korporace z obce i obcí vůkolních.
Sbor dostavěn a otevřen byl v roce 1926. Postaven byl nákladem téměř půl milionu korun.
Ve sboru je byt pro duchovního.
Požár
V měsíci březnu vyhořela panská kůlna nedaleko silnice za stodolami v poli se nacházející.
Elektrizace ve Tmani
V roce 1924 konána byla první schůze u Boušků, na níž pojednal zástupce elektrárenského
svazu okresů středočeských o elektrizaci. Schůze účastnili se zástupci i obcí Lounína,
Málkova, Koněprus a Suchomast. Ujednáno počkat s elektrizací až bude levnější materiál.
Na schůzi 16. prosince 1925 za přítomnosti zástupců vůkolních obcí informoval podrobně o
elektrizaci obcí inženýr elektrárenského svazu okresů středočeských pan Bláha, který
účastníkům předložil i výpočty energie a cenu proudu.
Na schůzi poplatníků dne 16. ledna 1926 v hostinci u Pišlů projednáno, má-li se elektrizovat
obecně nebo družstevně. Dohoda sjednána nebyla, neboť byla rozvířena tak prudká debata,
že se počaly sypat urážky, jimiž někteří účastníci vzájemně se častovali, což skončilo soudní
dohrou.
Na schůzi poplatníků dne 21. června 1926 v hostinci u Sokola za přítomnosti 34 osob
usneseno 22 hlasy elektrizovat obecně. O té obecní zastupitelstvo na své schůzi konané dne
20. února 1926 usneslo se přistoupit za člena elektrárenského svazu okresů středočeských,
společnosti s ručením omezeným, a obec zaplatila na podílu 18.000 Kč.
Dne 28. září 1926 zadána byla stavba transformační boudy Rudolfu Kolářovi,
koncesovanému mistru zednickému v Počaplech za obnos 12.180,15 Kč, který jest již
počítán v celkovém obnosu 138.183,48 Kč.
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Dne 5. února 1927 usneslo se obecní zastupitelstvo elektrizovat osadu Slavíky a schválilo
výpůjčku s tím spojenou 37.000 Kč. Elektrizace však stála jenom 33.446 Kč.
Elektrárenský svaz zadal ve své schůzi dne 18. října 1926 stavbu sekundární rozvodné sítě
v obci Tmani firmě Ingen. Ryšan – Ryska, elektromechanický závod ve Vysočanech, a to
rozvodnou síť po obci za obnos 52.877,10 Kč a domovní přípojky za obnos 36.102,20 Kč.
Se stavbou sítě započato 4. února 1927. Dne 14. července 1927 konána byla hospodářská
kolaudace sekundární sítě a domovních přípojek. Dne 4. srpna 1927 konáno ediktální řízení
zemskou správou politickou v Praze schválení primární sítě směru Vinařice – Tmaň pro
Bykoš – Suchomasty. Dne 23. září 1927 se poprvé ve Tmani rozsvítilo. Náves i cesty vsí
osvětlovány jsou 11 žárovkami. Obecní zastupitelstvo podalo žádost o subvenci na
elektrizaci.
Elektrizace na Louníně
V obci se již jednalo několik roků o elektrizaci. Bylo konáno několik schůzí informačních.
V roce 1927 došlo konečně k realizaci podniku. Usneseno elektrizovat obecně – tj. na náklad
obce. Obec se přihlásila za člena elektrárenského svazu okresů středočeských a složila
předepsaný podíl. Během podzimu zadáno bylo svazem provedení rozvodné sítě po obci
firmě „Ves“ z Prahy. Nad obcí na č.kat. 63 vystavěn byl transformátor a připojen k primární
síti elektrárenského svazu okresů středočeských. Poprvé rozsvíceno na Louníně bylo dne
31. prosince 1927. Elektrizace obce včetně podílu členského a přípojek domovních stála
82.722,- Kč. Obnos tento byl kryt výpůjčkou u Okresní hospodářské záložny v Berouně a
uhrazen bude jednak subvencí – o kterou bylo žádáno – jednak amortizací.
Dočasné umístění dvou tříd školy suchomastské ve zdejší škole
Komisionálním řízením konaných dne 10. května 1928 bylo zjištěno, že místnosti obecné
školy v Suchomastech, zejména pak učebny III. a IV. třídy umístěné v přízemním stavení čp.
7 a 8 v Suchomastech, jsou po stránce stavební, zdravotnické i pedagogické tak závažné, že
ohrožují co nejvážněji i zdraví a prospěch školních dětí, takže další jejich používání pro
školní účel nelze v zájmu veřejném jich připustit. Proto zemská školní rada výnosem ze dne
31. srpna 1928 č. I. 512/2 číslo zemského školního úřadu 76.794 ai 1928 místnosti tyto
zavřela a nařídila, aby žactvo třetí a čtvrté třídy školy této bylo vyučováno od počátku
školního roku 1928 / 1929 ve volných učebnách ve školní budově ve Tmani. Na organizaci
škol opatřením tímto ničeho se nezměnilo, až na to, že třídy obecné školy suchomastské
dočasně umístěné v Tmani, podléhají řízení zdejší správy školy. To stalo se dne 11. září
1928, kdy žactvo obou tříd přivedeno bylo třídními učiteli a řídícím učitelem panem
Emanuelem Majerem, který napomenul žactvo suchomastské k dobrému chování a předal je
řídícímu učiteli školy zdejší, který je přivítal a přál žactvu, aby se mu zde líbilo.
Při společné schůzi zástupců místních školních rad tmaňské a suchomastské, zastoupené
řídícím učitele P. E. Majerem a předsedou jejím panem E. Vožechem stanoveno, že místní
školní rada suchomastská platit bude místní školní radě tmaňské roční nájemné ze třídy
400,- Kč ročně. Za čistění, topení a vymetání kamen školnicí 540,- Kč, za potřeby k metení a
desinfekci 150,- Kč, paušál na topivo a svítivo 2.300,- Kč na dobu jednoho roku. Kominíkům
účet, účty za mytí, vyvážení fekálií ze školní žumpy a bílení budou vyrovnávat obě místní
školní rady na polovic. Co se týká oprav pumpy, oken záchodových i na chodbách nesou
místní školní rady úhradu na polovic, škody způsobené ve třídách hradí si dotyčné místní
školní rady samy.
Počasí
Dne 2. února 1929 byl mráz minus 28 0C a v neděli ráno dne 3. února minus 32 0C. Po
vyvrcholení mrazy se zmírnily, ale ne na dlouho. Noviny hlásily příchod nové chladné vlny ze
severních končin Ruska. Teploměr ihned klesal a ukazoval minus 20 0C. v pondělí dne 11.
února klesl na minus 35 0C a v úterý ukazoval dokonce minus 36 0C. Sibiřské mrazy šířily se
naší krajinou. Tak silných mrazů nebylo v tomto měsíci, jak noviny psaly, během 150 let.
Brambory ve sklepích buď částečně, nebo úplně zamrzly a i nenamrzlé chutnaly nasládle.
Potraviny musely být přechovávány v místnostech nevytopených, ba i voda ve štoudvích
musela tam být přenesena. Při čerpání vody ze studní byly veliké potíže, neboť pumpy
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zamrzaly a celé hodiny to trvalo, než byly opět schopné provozu. Ptáci smutně obletovali
příbytky a lidé s radostí nebožátkům sypali. Žluna zelená uchylovala se až na dvory, aby
svým zobákem mohla tesat do trámů klen napadených červotočem. Koroptve zkřehlé byly
chytány a přechovávány na půdách, aby snáze zimu přestály. Většina jich však zhynula. I
vrány a havrani, naši nejotužilejší opeřenci, mrzli a hladem uzeni v houfech obletovali stavení
a silnými zobáky hledali na hnojištích, čím by ukojili hlad. Zajíci se odvažovali až do zahrad,
kde ohlodávali kůru stromků. Čtenáři novin denně vyhledávali zprávy meteorologické stanice,
zda ohlásí obrat k lepšímu, ale marně. Smutně vždy četli: „Ráz nynějšího počasí potrvá.“ Po
slabé oblevě dne 23. února nastaly mírné mrazy minus 6 0C až minus 8 0C a silně sněžilo.
V neděli 24. a v pondělí 25. února bylo nově napadaného sněhu ve výši 15 cm.
Pro kruté mrazy, sněhové vánice a nedostatek uhlí byla škola nařízením úřadů školních
uzavřena po dobu od 15. února do 10. března. Pravidelné vyučování započalo dne 11.
března.
25 let Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani
Dne 2. června 1929 oslavoval sbor dobrovolných hasičů 25leté trvání své. Které bylo
zpestřeno okrskovým cvičením. Dopoledne byly zkoušky cvičenců, při nichž poprvé
vystoupily tmaňské cvičenky vedené paní Helenou Douskovou, chotí učitele. Cvičení jejich
s tlumicemi se všeobecně líbilo. O valné hromadě, na níž přednesl starosta sboru pan
Václav Malina činnost 25letého trvání sboru a jmenování pana Jana Svobody čestným
starostou a pana Františka Čapka čestným velitelem sboru. Členům starým byly odevzdány
diplomy. Po odpoledním zdařilém cvičení byl uspořádán koncert na panské zahradě zvané
„Na ohradě“, s bufetem zásobeným hojně tmaňskými hospodyňkami. Večer byla taneční
zábava. Příjem toho dne obnášel 5.776,97 Kč, vydání celková 4.088,77 Kč, takže čistý
výtěžek činil 1.688,20 Kč.
Poměry lidopisné
Během roku 1929 se narodilo 17 dítek, a to 9 hochů a 8 dívek. Zemřeli 2 muži a 2 ženy. U
odvodu byli branci: František Foltýn, Karel Piskáček, Bohumil Krejčí, Jan Svoboda, Josef
Krbec, Stanislav Duchoň, František Kolář, František Piskáček, Václav Šretr, František Foltýn,
Václav Macourek, Josef Bartoníček, Karel Štětka, Jan Macourek, Václav Karmazín, Václav
Klika, Jiří Duchoň, Jaroslav Všetečka, Josef Bartl, Jiří Chvojka, Josef Foltýn, Bohumil Tlach,
Stanislav Karmazín, Jan Kozler. Odvedeni byli: Jan Svoboda, Piskáček Karel, Štětka Karel,
Josef Krbec a František Kolář.
Všichni obyvatelé byli národnosti české. Během roku bylo pořádáno 16 tanečních zábav. Lid
hoví tanci více, než bývalo zvykem a v obleku začíná převládat přepych zvláště u žen a
dívek.
Sčítání lidu
V měsíci prosinci 1930 bylo sčítání lidu, které prováděl Bohumil Dousek, učitel. V obci
napočteno bylo 129 domů, v nichž žilo 608 obyvatel. Z celkového počtu byli 303 muži a 305
žen. Dle národnosti bylo 601 Čechů, 2 Slováci a 5 Němců.
Dle náboženského vyznání bylo čechoslováků 349 = 57,40 %, římských katolíků 126 = 20,72
%, bez vyznání 124 = 20,39 %, židů 7 = 1,15 % a evangelíků augsburského vyznání 2 = 0,34
%.
Poměry povětrnostní, práce polní a úroda
Leden a únor 1931 byly mírné měsíce se slabým popraškem sněhovým. Březen a duben
byly suché a studené. Duben byl nejstudenějším měsícem během posledních 30 let. Jarní
práce započaly v dubnu a byly dokončeny v prvé polovině května, který byl na počátku
chladný a poté parný. Parné dny trvaly od 11. do 18. května, kdy po slabém ochlazení se
dostavil 19. května krátký, ale vydatný déšť, znovu pršelo i z 20. na 21 a na 22. května.
Průměrná teplota měsíce května činila plus 17 0C a byla o 3 0C nad dlouhodobým normálem.
Poslední teplejší květen byl v roce 1889. Vysoký průměr letošního roku nebyl způsoben
jenom vysokými denním průměry, ale i teplými nocemi.
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Koncem května vystoupily denní teploty na plus 30 0C, byly to tropické dny, v nichž se
dostavily bouřky a vláhy. Červen byl svou teplotou měsícem příjemným, červenec vlhkým.
Po vlhkém a chladném srpnu přišlo září, jehož povětrnostní událostí byl zimní ráz na horách,
kde napadlo značné množství sněhu, jak noviny hlásily. U nás v polovině měsíce a kolem sv.
Václava byly noční mrazy. Ráno byla na polích i lukách jinovatka. Otavy nebylo možno
v srpnu sušit, čekáno na září, které také zklamalo. Poslední otavy byly dosušovány a
sklízeny počátkem měsíce října.
Žita se sela počátkem října a seťové práce byly dokončovány v měsíci listopadu.
Poměry politické
Dne 27. září 1931 byly konány obecní volby. Kandidovaly čtyři strany: komunistická, sociálně
demokratická, republikánská a občanská.
O každých volbách se rozčeří klidná hladina veřejného mínění. Neužívá-li se v předvolebním
boji nízkostí a hrubostí, uklidňuje se tato hladina a během roku tak se vyrovná, že se soužití
stává opět snesitelným. Vždyť jeden druhého tak často potřebujeme!
Letošní volby učinily výjimku. V noci byly rozesety po dvorech a vylepeny na vratech
komunistické letáky. Byly zhotoveny na psacím stroji a sprostě napadaly příslušníky
ostatních stran. Byly smutným dokladem výchovy vedoucí k stranické nenávisti vybíjející se
silnými slovy a nadávkami. Pisateli scházela nejen úcta k mravním zásadám, ale i smysl pro
odpovědnost. To ovšem není boj o demokracii v obci, ale znesvěcení její nízkosti a
pomluvou letákové mluvy – anonymní.
Poměry sociální
Nesnáze obchodu a průmyslu trvaly i v roce 1932. Ani v nejmenším nebylo pozorováno
oživení jak na trhu domácím, tak i zahraničním, ba v prvé polovině roku krize se přiostřila,
čímž i počet nezaměstnaných se zvětšil o tři oproti roku loňskému, ale koncem roku bylo tolik
nezaměstnaných jako v roce minulém. Poukázek v nezaměstnanosti bralo ke dni 30. června
16 osob a ke dni 31. prosince 38 osob. Obec podporovala dva chudé občany.
Stavební ruch ustal. Nebylo peněz a nebylo vyhlídky na práci a tím i uplácení vydluženého
kapitálu. Upomínkou na lepší doby a na touhu po lepším bydlení je nová čtvrť obce zvaná
„Na Hřišti“. Vznikla během osmiletí. Je rozlehlá, má přímé, široké, vzdušné ulice. Každý
domek má svůj dvorek a zahrádku. Ničeho tu ze stanoviska zdravotního nescházelo, jenom
pitné vody je nedostatek. Několik studen bylo vykopáno. Dosaženo hloubek přes 20 m, ale
stálý pramen vodní nenalezen u většiny studní. V suchých letech musí vodu donášet
v putnách ze vsi z pumpy u čp. 17 a z pumpy u Kouckých a na zalévání zahrádek dovážet
v sudech z rybníka.
Poměry lidopisné
• V roce1932 se narodilo 20 dítek – 9 hochů a 11 dívek. Zemřelo 6 lidí – 3 muži a 3 ženy.
• Během roku 1932 bylo 11 tanečních zábav, počet to velmi vysoký v době těžké krize, kdy
v některých rodinách mnoho se strádalo. Je s podivem, jak se mládež dovede všeho
odříci, jenom když se může veselit.
Poměry lidopisné
• Během roku 1933 se narodilo 11 dítek – 4 hoši a 7 dívek., a umřelo 10 lidí – 7 mužů a 3
ženy.
• Všichni obyvatelé byli národnosti české. Většina byla náboženského vyznání
československého a bez vyznání. Menšina se hlásila k církvi římskokatolické. Místo
faráře římskokatolického zůstalo nadále neobsazeno. Duchovní správu vedl farář Josef
Tichovský z Borku – Suchomast. Fara tmaňská byla rozdělena na byty a pronajata.
• Během roku 1933 pořádáno 13 zábav. Minuly doby, kdy se tančívalo jenom o posvícení,
o bále a pouti. Přimyslíme-li si k zábavám i marnivost hochů a dívek, těžko srovnáváme
to s dnešními těžkými poměry životními. Lidé bědují na nezaměstnanost, na nedostatek
práce, hubují na daně s poukazem na těžké životní podmínky, ale na tanec a veselí
peníze se vždycky seženou.
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Poměry povětrnostní, práce polní a úroda v roce 1934
• Měsíc leden byl bez sněhu. V únoru sice sněhu trochu napadlo, ale brzy roztál, takže
koncem února dívalo se již jaro do kraje. Zima byla celkem mírná a dosti suchá. Jarní
práce polní započaly v druhé polovině března a byly dokončeny počátkem dubna. Tento
měsíc byl neobvykle teplý a vlhký. Vše rychle vzrůstalo. Obilí jenom kynulo. Nejvyšší
teplota byla 17. dubna – plus 28 0C. dne 18. dubna se přihnala první jarní bouře. Uhodilo
do československého sboru opatřeného hromosvody. Byl to kulový blesk, který sjel po
hromosvodu do země.
• Květen byl horký a suchý. Průměrná teplota činila plus 16 0C a byla o 2 0C vyšší, než
dlouholetý normál. Srážek v tomto měsíci nebylo. Parné dni zbavovaly zemi vlhkosti. Na
polích vše podsýchalo. Krmení nebylo. Kratičké vojtěšky byly mnohde dováženy na
trakařích. Jetele byly bídné, samý plevel a někdy nebylo ničeho. Lid s obavou a strachem
hleděl do budoucna. Na rtech četl jsi otázky: „Co budeme jíst? Co budeme krmit?
Uschneme!“ A slunce stále jenom hřálo a pálilo den po dni … Noci byly chladné, až
mrazivé. Citelný mráz se dostavil z 15. na 16. května. Nejen brambory, ale i řepa místy
pomrzla, ba i klásky metající pšenice byly poškozeny. Mráz se dostavil též 29. května. Po
horkých dnech objevily se mraky na obloze a zahřmělo, ale nepršelo. Meteorologové
usuzovali, že vzdušné proudy trpěly nedostatkem vlhkosti. Páry v nich obsažené
nestačily na větší a těžší mraky, a tím méně na vydatný déšť. Poruchy jindy pozorované
a provázené silnými dešti minuly letos beze srážek.
• Započatou zkázu a zhoubu dokončil měsíc červen, v němž horka dosáhla plus 31 0C ve
stínu.
• Letošní rok byl pamětníky srovnáván s rokem 1885, který byl letošnímu suchem
podobný, ale obloha tehdy byla zamračená a ne tak jasnomodrá jako letos. Smutný byl
pohled na pole a zahrady. Většina pšenic a ječmenů nevymetala. Z rezavých polí tu a
tam čněla ojedinělá stébla s kláskem. Jsou tak krátká, že bude je těžko svázat v snop.
Sena se sklidila sotva jedna třetina.
• Okresní komise pod vedením okresního hejtmana pana Plavce zjistila 80 % škodu.
Místní komise sepsala poškozené parcely a zaslala okresnímu úřadu do Hořovic se
žádostí o pomoc.
• Studny vysychaly, neboť spodní prameny nebyly napájeny. Z pumpy u čísla popisného
lidé čerpali vodu i v noci. Ve dne museli dlouhou čekat, než nějaká natekla. Obecní úřad
vyhláškou zakázal pod pokutou 5,- Kč čerpání vody do sudů na zalévání. Na Hřišti byly
všechny studny bez vody, ba i školní studna častokráte vody nedala.
• První deštík snesl se nad krajem 20. června, ale netrval dlouho. Byla to jenom větší rosa
na polích téměř neznatelná. Více zapršelo 26. června. Rovněž 28. června zapršelo a 29.
června přišel krátký, ale vydatný déšť. Zdálo se, že tyto vláhy v posledním čase spadlé,
zachrání zbytky úrody, ale nestalo se tak, neboť v následujících dnech se dostavila opět
vláda sucha. Teplota se stupňovala, až dosáhla plus 33 0C ve stínu a na slunci přes plus
40 0C. Byly to tropické dny, v nichž „Svatá Markyta hodila srp do žita“.
• Letošní žně začaly dříve. Byla to smutná práce. Žitná stébla – ta nejdelší – nedosahují
ani 60 cm výše a v klásku sluncem spáleném objevují se 2 – 3 zrnka. Jenom v lepších,
hlubších a vyhnojených polích vyrostlo žito do výše 1 metru a vzdorovalo suchu, takže dá
trochu lepší sklizeň. Lepší sklizeň jevila se i v sousedním katastru suchomastském, a na
polích s katastrem tím souvisejících, kde dostali vydatnou a rozhodující vláhu 3. června,
které se nám nedostalo. Úroda je velice slabá, uváží-li se, že někde ze ¾ korce sklizeno
2 ½ mandele pšenice, z nichž namláceno 45 kg zrna, nebo ze ¾ korce ječmene sklizeny
4 mandele, že kterých namláceno 165 kg zrna. Podobně bylo s ovšem a luštěninami. I
brambor bylo málo.
• Déšť s bouří se dostavil 21. července odpoledne a 4. srpna, také ze 4. na 5. srpna
pršelo. Příroda okřála. V měsíci září dostavila se dostatečná vláha a brambory – protože
bylo teplo – suchu vzdorující se zmladily a daly někde dobrou úrodu.
• Sena a otavy byly bídné. Nedostatek krmiva měl za následek odprodávání dobytka,
neboť se každý bál dlouhé zimy.
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Měsíc říjen byl teplý a suchý. Nejtepleji bylo 1. a 2. října – plus 25 0C, nejnižší 23. října –
minus 3 0C. Mráz se opakoval třikrát.
Na lukách rozkvétaly květiny jako na sklonku léta a v zahradách mnohde kvetly jabloně.
Jaká bude zima? Uskuteční se průpovídka – kvetou-li stromy na podzim po druhé, potrvá
zima až do května?
Listopad byl teplý. Dne 17. listopadu před polednem zatáhla se obloha a notně zahřmělo.
Za bouře, která je v polovině listopadu vzácným úkazem, spustil se hustý déšť. Prosinec
byl teplý a vlhký. Štěpy po odkvětu nasadily plody, které o Vánocích dosáhly velikosti
vlašského ořechu. V lese se našly i červené jahody a v zahrádkách tu a tam rozkvetly
růže.
Státní výzkumný ústav zemědělský hlásil, že dochází z různých oblastí republiky
oznámení o hromadném výskytu škůdců, kteří se jinak objevují až na jaře. Je to důsledek
trvale příznivých poměrů povětrnostních letošního podzimu a zimy, které působí zmatek
v normálním životě rostlinstva i živočišstva. Nebezpečný a nadprůměrný je vzrůst ozimů.
Marně se tomu hospodáři brání sekáním žit. Raně setá a vilně urostlá žita byla napadena
rzí Puccinia diepersa a žloutnou. Nenapadne-li sníh a nepřijde-li mráz, zhynou snad
úplně.
Poslední den v roce je teplý a blátivý. U Lounína na kůlech byl semenný jetel.

Požár
Ve středu 2. května 1934 zazněl obcí signál „Hoří!“ Ihned zvoněno na poplach. V horní části
obce – v Chaloupkách – hoch z jedné chalupy udělal si za nepřítomnosti rodičů v kůlně
ohníček. Jak začal hořet i hadr, vyběhl hoch na dvorek s výkřikem „Hoří!“. Zvolání toto
uslyšel soused. Ihned přelezl hradbu a za pomoci jiných přispěchavších lidí oheň uhasili
dříve, než hasiči mohli zakročit a než se požár rozpoutal.
Mezitím jedna žena jela na kole s trubkou ze Hřiště k svému muži, který byl na vsi, aby
zatroubil na poplach. Když největší rychlostí přijížděla k hostinci U Pišlů (nyní u Steklých),
srazila se tu s hochem, který byl poslán na kole do Lounína, aby hasiče jedoucí odtud se
stříkačkou k požáru, vrátil, neboť oheň byl již uhašen.
Po srážce zůstala žena pod koly v bezvědomí. Byla odvezena do okresní nemocnice
v Berouně. Hoch vyvázl s malými oděrkami a porouchaným kolem. Obě neštěstí vyvolala
v obci rozruch. Zraněná žena se úplně uzdravila.
Protistátní demonstrace komunistů
Místní komunisté využili pouti v dubnu 1934 k protistátní demonstraci. V noci ze soboty na
neděli neznámí pachatelé zavěsili na dráty elektrického vedení tabule s nápisy a provoláním
„Pryč s vládou hladu!“ Zdi zámeckého dvora i parku pomalovány nápisem „Za sověty
československé.“ Byl tam nalepen i obraz Leninův. Četníci strhli nápisy a začali vyšetřovat.
Byl zatčen rakouský emigrant a dodán soudu. Byl prý v noci viděn, jak zjišťoval „je-li čistý
vzduch, aby pachatelé bezstarostně a nepozorovaně mohli umísťovat nápisy a provolání“.
Dne 1. května emigrant odveden. Po týdnu se vrátil, ale po té dostal výměr, dle něhož musel
během 24 hodin opustit obec. Praví viníci dopadeni nebyli.
Poměry sociální
Nesnáze obchodu a průmyslu trvaly i v roce 1935. Jen nepatrné známky ukazovaly na jeho
zlepšení, které se však neprojevilo v naší obci, neboť počet nezaměstnaných proti roku
loňskému stoupl. V prvé polovině pobíralo 17, ke dni 31. prosince 35 osob poukázky státní
stravovací akce v hodnotě po 10,- Kč tak, že ženatý dostával 20,- Kč, svobodný 10,- Kč
týdně. Stavební ruch tohoto roku se neprojevil, ba dostavil se stín nezaměstnanosti, neboť
její vinou byl dohnán dělník prodat svůj domek na Hřišti, za který stržil 25.000,- Kč – obnos
mnohem menší, než který již vydal.
85. narozeniny T. G. Masaryka
V předvečer 85. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka dne 6. března 1935 zapálil
hasičský sbor vatru na Boru. Při plápolu hranice, za sněžení přednesl učitel pan Bohumil
Dousek provolání ústředí, v němž pravil, že dnešní počin je aktem neskonalé vděčnosti a
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úcty Svazu československého hasičstva k Osvoboditeli a prvnímu presidentu našeho státu T.
G. Masarykovi. Oslavné ohně vzplály dnes od karpatoruských polonin do nejzápadnějších
končin Českého lesa a zvěstují lásku k novodobému hrdinovi a znamenají, že
československé hasičstvo stojí jako stráž připraveno k hájení svobody, kterou žije
Osvoboditel národa T. G. Masaryk. Po proslovu zapěny byly státní hymny a četné
obecenstvo se rozešlo.
Změna na místu kronikáře
Zápisy v této pamětní knize ukončil první, zakládající a dlouholetý kronikář zdejší obce, řídící
učitel tmaňské školy František Zajíček z Lounína, který odešel na trvalý odpočinek. S láskou
a velkou péčí opatřoval materiál a rád do kroniky psával. Byl opravdovým historikem. Jemu
budiž „Vděčná naše paměť!“ za všechno záslužnou práci. Svůj zasloužený odpočinek po vší
vykonané práci trávil František Zajíček v obci Lounín čp. 11.
Zapálení vatry
Dne 7. března 1936 konána společná oslava narozenin presidenta T. G. Masaryka, které se
zúčastnili občané z obcí Tmaň a Lounín v počtu 400 osob. Mohutná vatra byla zapálena na
cestě k Málkovům pod lesem Horou. Mohutný průvod za zvuků hudby ubíral se od školy se
zastávkou u pomníku padlých na hrázi u rybníka, minutou ticha uctěna památka obětí první
světové války a zahrání hymen. Pak pokračováno za zvuků hudby k hranici. Tam děti školní
přednášely básně a zazpívaly oslavné písně. Proslov o životním díle T. G Masaryka měl
řídící učitel František Zajíček. Oslava konána pod protektorátem obecních rad Tmaně a
Lounína, místní školní rady, osvětovou komisí, ostatními spolky v obou obcích a sbory
dobrovolných hasičů.
Tmaňská pouť
• Dne 26. dubna konána již tradiční Jířská pouť, která se za krásného počasí velmi vydařila
za četné účasti lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.
• Ve Tmani konány taneční zábavy v hostinci u Boušků i u Pišlů, nyní u Steklých.
• Církev československá konala týž den oslavu 10. výročí postavení sboru Jiřího
z Poděbrad. Slavnostní bohoslužby za účasti okolních duchovních a četných příslušníků
a hostí vykonal František Kalous, vikář z Příbrami. Sbor byl na tuto slavnost vkusně a
umělecky vymalován malířem Brandem ze Zdic celkovým nákladem 6.190, Kč.
Biřmování o pouti
• V neděli dne 25. dubna 1937 slavena tradiční Jířská pouť. V ten den se scházelo do obce
mnoho návštěvníků ze všech stran, takže na návsi nebylo možno hnedle projít. V obou
kostelích konány slavnostní bohoslužby za četné účasti věřících z okolí.
• V československém sboru Krále Jiřího z Poděbrad měli vzácnou návštěvu. Přijel
k biřmování patriarcha československé církve Dr. Gustav Adolf Procházka z Prahy za
doprovodu generálního vikáře J. Lomoze a ředitele bohoslovecké koleje M. Zemana. Od
Zdic přišel průvod čítající na 400 osob se šesti prapory a hudbou do Tmaně. Patriarcha
přijal ve sboru čestné občanství náboženské obce tmaňské za zásluhy o tuto obec.
Biřmoval pak na 300 biřmovanců.
Založení nového spolku obce baráčnické „Zlatý kůň“ Tmaň
Přípravný výbor, který se sešel dne 21. srpna 1937 v hostinci u Steklých za přítomnosti 25
občanů za vedení Josefa Staňka, továrního dělníka ze Tmaně, čp. 68, který přečetl výměr
Zemského úřadu v Praze, jímž povolena v obci Obec baráčníků s názvem „Zlatý kůň“ ve
Tmani.
Pozdravný přípis k 20. výročí trvání Sovětského svazu, zamítnutí jeho odeslání
Tmaňská obecní rada se usnesla ve své schůzi na následujícím pozdravném přípisu, který
měl být předán sovětským úřadům. Na jeho paměť uvádíme celé znění přípisu:
P. T. Ministerstvu zahraničí (k rukám pana ministra Kamila Krofty) v Praze
Vážený pane ministře!

14

Obecní rada ve Tmani u příležitosti 20. výročí trvání SSSR (Svazu sovětských socialistických
republik) žádá Vás, abyste tlumočil bratrské pozdravy našeho lidu, lidu SSSR a jeho
zástupcům k jejich velkým úspěchům ve výstavbě země, rozšíření lidského vzdělání a kultury
a v jeho velikém mírovém snažení.
Současně používáme této příležitosti k ujištění, že náš lid je prodchnut nejvřelejšími
sympatiemi ke spojenectví ČSR a SSSR, které spolu se spřátelenou Francií a státy „Malé
dohody“ tvoří mocnou záštitu republiky a míru proti všem nepřátelům.
Ujišťujeme Vás účastí všeho našeho pracujícího lidu na spolupráci v tomto mírovém díle.
Ujišťujeme Vás naším rozhodným odhodláním učinit vše k zmaření oněch úkladů, které lidu
známé kruhy proti dnešní zahraniční politice a Vaší osobě vedou, neb v tom spatřujeme
velikou a závaznou povinnost k obraně republiky.
S přátelským pozdravem
Obecní rada ve Tmani
Dopis byl zaslán Okresnímu úřadu v Berouně k souhlasu a jeho provedení (odeslání). Došel
však výměr, jímž bylo zakázáno zaslání uvedeného pozdravného přípisu k 20. výročí SSSR.
První oběti německé zvůle
Do naší obce došla smutná zpráva, že desátník aspirant profesor Antonín Krbec, byl při
výkonu hlídkové služby na ulici ve Falknově (dnešní Sokolov) zastřelen (15. září 1938).
Jmenovaný pocházel z chudičké chaloupky ve Tmani, za těžkých poměrů vystudoval, kdy
rodiče vynaložili všechno na svého syna, aby měl pěkné povolání. Stal se profesorem
v Jihlavě. Jeho mladého života litovali hodní a staří rodičové a bratr, kteří touto krutou ranou
osudu byli zasažen tak nemilosrdně.
Tato tragická událost otřásla všemi občany nejen u nás, ale i z blízkého i dalekého okolí.
Jeho pohřbu na náš hřbitov se zúčastnily nepřehledné davy občanů ze širého kraje a
mohutný průvod smuteční za zvuků vojenské hudby byl opravdovou manifestací na uhájení
naší svobody. Okresní hejtman K. Krpálek položil k jeho hrobu věnec presidenta republiky
Dr. E. Beneše se stuhou a věnováním.
Na hřbitově byl desátníku profesoru Antonínu Krbcovi postaven vkusný pomník, na jehož
pořízení přispěly korporace a školy, a připojili se též jednotliví dárci.
Na svátek sv. Václava (28. září 1938) zabil se při výkonu vojenské služby v Rakovníku vojín
Karel Koželuh, který se zabil na motorce, když při zatemnění a vyhýbání narazil na sloup. Byl
rovněž pochován za značné účasti občanstva na našem hřbitově.
Tyto události smutně dolehly na všechny občany, kteří již tehdy tušili příchod dalších těžkých
dob.
Ustanovení strážníka v obci
Zabráním území naší republiky a její zmenšení o Sudety a ostatní zabrané časti, vrátilo se
do vnitřního území mnoho státních zaměstnanců a vojáků. V důsledku toho museli být
zaměstnáni ve zmenšené republice. Naše obec přijala do svých služeb délesloužícího
důstojníka československé armády Antonína Kecka, který pocházel z Hýskova, a ustanovila
jej strážníkem v naší obci, který zároveň pomáhal na obecním úřadě jako písař a poslíček.
Obec uvedenému zakoupila uniformu strážníka za obnos 1.000,- Kč, služné měl nejdříve
měsíčně 650,- Kč, které mu bylo později zvýšeno na 800,- Kč, potom na 1.000,- Kč.
Občanstvo přijalo jeho ustanovení s pochopením.
Změna v osobě starosty
Dne 15. ledna 1939 byl odvolán z úřadu dosavadní starosta obce Stanislav Krejčík, který
kandidoval a za stranu komunistickou byl zvolen, novým starostou se stal a úřad převzal
Antonín Holeček, dělník ze Tmaně čp. 57, jako bývalý náměstek za sociálně demokratickou
stranu. Po třech týdnech byl i on okresním úřadem odvolán a jmenován starostou obce rolník
Josef Špaček z Tmaně čp. 34. S ním zároveň jmenováni noví členové zastupitelstva.
Odtržení Slovenska
Slováci, když nám byly urvány kusy Čech a Moravy a Slezska, podníceni říšskou
propagandou, vedeni zrádnými hlinkovci, slovenští zrádci za vedení římskokatolického faráře
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Josefa Tisy, odtrhli se od nás a prohlásili svou samostatnost – „Slovenský stát“ pod
patronací říšského kancléře Adolfa Hitlera.
Obsazení naší republiky – zřízení Protektorátu Čechy a Morava
Dne 14. března 1939 povolán byl do Berlína k Hitlerovi státní president Dr. Emil Hácha, kde
byl donucen podepsat prohlášení, že Čechy a Morava vystupují pod ochranu německé říše
s názvem „Protektorát Čechy a Morava“.
Německé vojsko v Čechách a na Moravě
Půl roku jsme žili v duševních bolestech a starostech o zítřek národa a vlasti, když přišly
doby ještě horší, když přišel hrozný den – 15. březen 1939. Toho dne ztratili jsme poslední
špetku svobody a stali se říšskými otroky. Německá armáda od šesté hodiny ranní rozlévala
se ze všech stran, aby obsadila zbytky republiky. Časně ráno hlásily rozhlasové přijímače,
aby všechna vojenská výzbroj a výstroj, zbraně všech druhů, střelivo a vojenské objekty byly
vydány říšské branné moci. Nikdo se nesměl postavit na odpor a obsazování mělo se dít za
pořádku a klidu. Obyvatelstvo bylo bezmocné a s hrůzou očekávalo dnů příštích.
Do našeho kraje potupovalo německé vojsko od západních hranic přes Plzeň po státní silnici
na Prahu. Lidé vítali německé vojáky v obrněných vozech se zaťatými pěstmi a jiskrami
v očích. Postupující armádě dali název „Plechová armáda – Cirkus plechový“. Ani příroda
německým vetřelcům nepřála. Až do března bylo již pěkné předjarní počasí, ale ráno toho to
pro nás smutného dne při obsazování naší republiky strhla se velká sněhová vánice, hustě
se sypal sníh celý den za ostrého mrazivého větru. Lidé tvrdili, že i příroda vzpírá se
takovému bezpráví, brutalitě a násilí, jež nemá v dějinách obdoby. Někteří diváci spatřili
první branné síly německé ve Zdicích nebo v Berouně, kudy projížděly v poledních hodinách.
Naší obcí projela německá patrola z 15. na 16. března, aniž by se zde stavěla.
Na vývěsní tabuli a na rozích stavení objevily se německo – české vyhlášky, kterými velící
německý generál Blaskowitz oznamoval obsazení našich zemí německou brannou mocí,
nabádal ke klidu a pořádku a vyhrožoval tresty za přestupky.
Odchod na odpočinek Františka Zajíčka, řídícího učitele a prvního kronikáře
Dne 31. března odešel na trvalý odpočinek dlouholetý učitel a vedoucí zdejší obecné školy
František Zajíček z Lounína, který působil na tmaňské škole od 18. září 1908 do 31. března
1939. Jím ztratila škola výborného učitele a obec význačného a obětavého pracovníka, který
pomáhal svými zkušenostmi na všech úsecích v obci a byl dlouhá léta kronikářem naší obce,
kroniku v roce 1922 založil, s obětavostí jemu vlastní sháněl a opatřoval materiál a rád do ní
psal. Bude mu vždy vyhrazeno na tomto poli místo nejpřednější. Učitelský sbor se s ním
v kratičké školní slavnosti rozloučil a poděkoval mu vřelými slovy za všechnu práci na škole,
v osvětě a jinde a přál mu do dalších let hodně zdraví a spokojenosti a zaslouženého klidu.
Ustanovení nového řídícího učitele
Okresní školní výbor v Berouně jmenoval od 1. dubna 1939 novým řídícím učitelem
dosavadního učitele na zdejší škole Bohumila Douska, který složil dodatečně na školním
úřadě v Berouně předepsaný slib. Na uprázdněné místo učitelské nastoupil učitel Eduard
Jecelín z Valašského Meziříčí, který se vrátil z prezenční vojenské služby. Na škole tehdy
učili: Bohumil Dousek, Marie Tilscherová, Eduard Jecelín a Miroslav Krejčí a hospitoval
kandidát učitelství Václav Vinklarčík.
Černý obchod
Po vyhlášení vázaného hospodářství potraviny z krámů zmizely. Rozmáhal se černý obchod,
ze kterého těžili nesvědomití lidé nebývalou měrou. Cena pšenice za 160 Kč stoupala během
války na 400,-, 600,-, 800,-, 1.000,- i 1.200,- korun a výše. Máslo ze 14 až 15 Kč za jeden
kilogram stoupalo na 30,-, 70,-, 150,- až 250,- i 300,- Kč, ba i 700,- Kč. Sádlo, které se
prodávalo za 12 Kč předválečných, dosahovalo cen nedostupných – 80,-, 120,-, 200,-, 400,až 800,- Kč. (V Králově Dvoře koupil 2 kg sádla jeden z vedlejší vsi pro svého příbuzného za
1.500,- Kč.). Obyvatelstvo horečně se zásobovalo, ale nestačilo zásobit se na celou dobu
války a všem.
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Textilie
I textilie byly prodávány jednak na poukazy, jednak za body, neboť každému spotřebiteli byla
dána šatenka s určitým počtem bodů. Ale i toto zboží zmizelo. Na počátku koupilo se něco
na body, ale později nic, leda za mouku, maso, máslo a sádlo. Černý obchod pak za války
kvetl ve velkém. Do vesnice přicházeli přespolní lidé, aby za uhlí, látky, šaty, rádlo, dostali
mouku, máslo, sádlo, mléko a vejce.
Kmenové listy na otop
Také palivo bylo dáno pod uzávěru a o zaopatřování domácího otopu jednalo nařízení
úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu. Byl to výnos, který doplňoval
nařízení říšského protektora o zásobování podléhajících III. prováděcímu výnosu o
obhospodařování uhlím ze dne 5. září 1939 a o zaopatřování domácností.
Uhelný hospodářský rok byl počítán od 1. dubna běžícího roku do 31. března následujícího
roku. V kmenové přihlášce musel být uveden počet výtopných místností i počet příslušníků
domácností. Na rok bylo vydáno 10 – 12 q uhlí, ale vesměs špatné jakosti – uhlí povrchové,
vápenka a mour. Lepší uhlí bylo vyváženo ze země a doma z přídělu bylo dáno tak známým
nebo za aprovizaci. Pro hospodářství a živnostenské spotřebitele museli uvést nejen druh
činnosti, ale i velikost závodu a počet zaměstnanců, neboť dle toho řídilo se množství
přidělovaného paliva. Dělníci železáren králodvorských měli příděl uhlí jako v době mírové,
množství během války zmenšeno, ale přece bylo možno od mnohých vyměnit si je za mouku
a tuky.
Samozásobitelé moukou
Rolníci se stali samozásobiteli potravinami, které sami v hospodářství mohli vyrobit. Na
počátku války bylo jim ponecháno na osobu a zásobovací období 21 kg chlebového obilí
(pšenice a mouky). Toto množství během války snižováno, takže v roce 1944 činilo již na
osobu a jedno zásobovací období jenom 13 kg. Vykázané obilí směli si semlít na mlecí
povolení ve mlýně pro ně určeném. Každá obec byla přidělena k určitému mlýnu, aby
kontrola byla snazší. Naši obci byl přidělen Havlíčkův mlýn v Podskalí.
Obléhání mlýnů
V době denní, ale i v nočních hodinách byly mlýny obléhány lidmi z obce, ale i ze širého
okolí, aby jim z přebytků přenechali trochu mouky a otrub. Někteří i celou noc vydrželi a
trpělivě čekali na vhodnou chvíli, kdy mlynář alespoň trochu něčeho odprodal. Velmi často se
stávalo, že četníci a mnohdy i Gestapo hloučky lidí i jednotlivce od mlýna odháněli. Příděly
na lístky byly malé a nikomu nedostačovaly a hlad byl zlý.
Domácí zabíjačky a samozásobitelé masem a sádlem
Po domácí zabíjačce stali se rolníci a ti, co chovali vepře, samozásobiteli masem a sádlem.
Na období a osobu jim na počátku počítáno 4,20 kg masa, které během války sníženo na
3,20 kg. V žádosti o porážku musela být udána živá váha vepře, která byla přepočítána na
mrtvou váhu a dle ní stanoveno po jakou dobu bude hospodář samozásobitelem masa a
také na tu dobu jim byly odňaty lístky na maso a tuky. Z každé domácí porážky odváděli dle
váhy zabitého vepře určité množství sádla. Odvádění sádla z domácích porážek bylo
upraveno vyhláškou svazu č. 50 ze dne 7. září 1940. Dle této vyhlášky muselo být sádlo ze
zabitých vepřů odvedeno do 30 dnů ode dne porážky. Muselo být odvedeno sádlo pouze
škvařené vyrobené ze sádla plstního a hřbetního v bezvadné jakosti a bez příměsků. Sběrna
byla nejprve v Popovicích, později v Berouně u některého řezníka. Odvodní dávka činila při
mrtvé váze vepře:
mrtvá váha vepře
do 100 kg
do 120 kg
do 140 kg
do 160 kg

kg škvařeného sádla
3,6,7,50
9,75

mrtvá váha vepře
do 180 kg
do 200 kg
od 200 kg výše
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kg škvařeného sádla
12,15,17,25

Jak bylo hospodařeno s mlékem
V hospodářství vyrobené mléko muselo být denně odváděno do sběrny, která byla u Josefa
Svobody, mlékaře ve Tmani čp. 63, odkud bylo odváženo radlickou mlékárnou v Praze.
Každý zemědělec musel vést přesný záznam o množství nadojeného, doma spotřebovaného
a do sběrny odvedeného mléka, neboť úřady kontrolovaly svými orgány správné záznamy.
Opomenutí a nesprávnost trestaly pokutami. Ve sběrnách brány z odváděného mléka vzorky
a mlékárna dle nich stanovila tučnost mléka a tím i jeho cenu.
Národní souručenství
Ve všech obcích nařízeno zřídit místo politických stran „Národní souručenství“. Jeho členy
měli být všichni muži i ženy. Spolek měl za účel platit příspěvky a o právech nikdo nevěděl.
V naší obci bylo „Národní souručenství“ ustaveno, ale činnost kromě vybírání příspěvků
nemělo žádnou.
Občanské průkazy
Naše úřady nařídily dle vzoru v říši v Německu, že každá dospělá osoba musí mít občanskou
legitimaci, v ní aby byla fotografie, popis osoby, otisk palce pravé ruky. Legitimace vydával
okresní úřad v Berouně. Jeden otisk a opis zůstal na okresním úřadu. Legitimace museli mít
osoby od 5 do 60 let. Osoby starší měly potvrzení.
Němčina do škol
Od 1. září 1939 byla zavedena do škol němčina. A tak děti byly nuceny učit se nenáviděné
němčině a zpívat písně „Die Fahne hoch“ a „Deutschland, Deutschland, über alles“.
Činnost komunistů i po zákazu strany
I přes zákaz a rozpuštění komunistické strany Československa pokračováno ilegálně
v činnosti. Byl vydáván tajně tisk, který tajně informoval členy o všech důležitých otázkách.
V naší obci kolportoval tištěné Rudé právo a letáky občan Jan Kozler, dělník, Tmaň čp. 5,
který spolehlivým straníkům a občanům tajně zprávy dodával při náhodných setkáních, po
přečtení se mu noviny a letáky vracely, aby je mohl doručit zase jinam. I pisatel této kroniky
byl stranickým tiskem vždy včas informován. V jiných obcích neopatrným způsobem při
předávání zpráv bylo mnoho lidí zatčeno, vězněno i popraveno. Bylo třeba ostražitosti!
Zábavy, divadlo, sbírka
• Dne 14. ledna konal se v sále u Boušků sborový ples, vybráno celkem 1.032,- Kč.
• V neděli 4. června sehrála místní osvětová komise a sbor hasičský v přírodě v zámeckém
parku divadelní hru Vladimíra Kříže „Pouťová královnička“. Byla to veselá lidová hra se
zpěvy a hudbou J. Vašaty za režie Heleny Douskové. Vybráno bylo celkem 1. 102,50 Kč
od 452 osob, kterým se hra líbila.
• Téhož roku sehrána týmiž korporacemi u Boušků hra J. Baldy „Pan Švejk se žení“ za
účasti 94 osob. Čistý výnos věnován sboru dobrovolných hasičů v Louníně.
• Dále byla též sehrána u Boušků divadelní hra Vladimíra Kříže „Vítězství fořta Meruzalky“
za účasti 146 osob. Čistý výnos věnován ve prospěch uprchlíků.
• Dne 25. prosince sehráno ještě opět v sále u Boušků divadelní představení „Rodinné
hnízdo“, při němž celkem vybráno 727,- Kč.
• Sbírka pro národní pomoc vynesla 590,- Kč, 110 kg obilí, 50 kg mouky. Sovětová komise
se sborem hasičským věnovala výtěžek z divadelního představení 347,60 Kč, celkem na
penězích opatřeno 937,60 Kč. Sbírka na obranu státu činila 500 Kč, dar obce.
Zřízení telefonní hovorny
Téhož roku (20. července1939) zřízena v obci v hostinci u Steklých telefonní hovorna. Tím
se občanstvu splnila dávná tužba, aby byla v obci veřejná telefonní hovorna. Dosud byl
telefon jen v kanceláři velkostatku.
Takto je zaznamenán život ve Tmani za prvních dvacet let existence Československa
v místní kronice.
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek v roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•
•
•
•
•
•

Základní škola Tmaň
Ve výtvarném kroužku jsme v říjnu ztvárňovali tvář paní Podzimové. Vylisované a
usušené listy se nám tentokrát moc hodily na vlasy. Černá fixa a lepidlo nám pomohly a
tvářička paní Podzimu se začala rýsovat. Zapojili jsme jen svou fantazii. A že jí máme
opravdu dost, se můžete přesvědčit na našich fotkách. Vyzkoušeli jsme si, jak by nám
takové podzimní obličeje slušely.
Mateřská škola Tmaň
V letošním školním roce se předškoláci zapojí do projektu s názvem Ekohrátky v přírodě.
Děti se tak více seznámí s prostředím lesa a přírody v okolí Tmaně.
Předškoláci se již v září začali zábavnou formou seznamovat se základy angličtiny.
Dne 11. října 2018 jsme navštívili Zemědělské muzeum v Praze. Děti získaly větší
rozhled v oblasti rybářství, gastronomie a zemědělství. Všechny části muzea jsme si
společně s dětmi užili.
V těchto měsících navštěvuje třída předškoláků plavecký kurz Laguna Beroun.
V nejbližší době nás v mateřské škole čeká ještě spousta zajímavých akcí. Společně se
pustíme do dlabání dýní. Navštívíme myslivce a půjdeme před zimou doplnit krmení pro
zvířátka. Také se již všichni těšíme na Strašidelný karneval.
V rámci Ekohrátek se opět vydáme do přírody. Tentokrát se s třídou předškoláků vydají
na výlet i děti z II. třídy.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v listopadu 2018 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. listopadu 2018 v 16:30
hodin.
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
•

•
•

Náboženská obec Církve československá husitská Tmaň děkuje všem, kteří navštívili
Sbor Jiřího z Poděbrad a společně v Obci Tmaň oslavili 100. výročí vzniku
Československého státu. Naším společným konáním v Duchu Kristova evangelia – v
lásce k bližnímu se nám může podařit i nečekané.
Dne 28. října se Náboženská obec CČSH Tmaň poklonila též a modlitbou posloužila při
závěrečném pietním aktu Československé obce legionářské u pomníku
Československých legionářů v Praze pod Emauzským klášterem.
Pokud jste nestihli v době oslav shlédnout výjimečnou výstavu věnovanou
Československým legiím v Itálii zapůjčenou Československou obcí legionářskou, výstava
bude ve Sboru Jiřího z Poděbrad ještě 14 dní a je možné ji shlédnout například před
bohoslužbou nebo po domluvě na telefonním čísle: 602 766 899.
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•
•
•
•
•

Ve dnech 1. až 6. listopadu 2018 se Náboženská obec Církve československé husitské
Tmaň účastní pietní pouti do Francie, kterou pořádá Československá obec legionářská
ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky.
Srdečně všechny zveme na 1. Adventní neděli 2. prosince 2018 od 17:00 hodin do
Sboru Jiřího z Poděbrad na koncert pěveckého tělesa Bonbon.
Již v předstihu zveme ve středu 5. prosince 2018 od 17:00 hodin na Zpívání s
Andělem pro Mikuláše.
Důležité upozornění pro Dětské centrum SVĚTLUŠKY: Ruší se schůzka ve čtvrtek
1. listopadu 2018! Další schůzka se koná ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 14:00
hodin, pro děti s odpoledním vyučováním od 15:30 hodin.
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se v listopadu konají ve středu 31.
října 2018 v 17:00 hodin bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, v neděli 4. listopadu
2018 v 17:00 hodin a v neděli 18. listopadu 2018 od 17 hodin. V neděli 25. listopadu
2018 se ve Zdicích koná vzpomínka na Ivana Koulu, čas bude upřesněn ve vitríně u
sboru ve Tmani i ve Zdicích na náměstí.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
•
•

•

•
•

Zahradnictví Tmaň bude otevřeno v listopadu 2018 takto:
V pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin,
v neděli bude zavřeno.
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, květináče, mísy, sezónní dekorace,
keramiku, svíčky atd.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků a vánočních dekorací na Sovíně (za rybníkem směr
Chodouň) bude probíhat jako každý rok denně od středy 5. prosince 2018 do neděle
23. prosince 2018 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

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.

Pozvánka na zajímavou přednášku
Spolek Pojďte a uvidíte z Králova Dvora srdečně zve
ve středu dne 28. listopadu 2018 v 17:00 hodin na zámek v Králově Dvoře
na přednášku prof. Josefa Žemličky, předního českého historika a odborníka na
přemyslovské období, na téma VRŠOVCI1.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás! Spolek Pojďte a uvidíte – telefon 606 627 636.
1

Vršovci byl český raně středověký velmožský rod, který v 11. a na počátku 12. století významně
ovlivňoval dějiny přemyslovského státu. Vršovci bývají vedle Municů a Těpticů uváděni jako příklad
tzv. rané šlechty. Přemyslovci se Vršovce pokusili třikrát vyvraždit (poprvé v roce 1003, znovu asi
1014, naposled a opět ne důsledně v roce 1108 v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta).
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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 dne 22. listopadu 2018
na autobusové zastávce nad školou 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 .

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2018 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
29.+30.10.2018
3.+4.11.2018
10.+11.11.2018
17.+18.11.2018
24.+25.11.2018

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, Alba
MUDr. Ladislava Švábová
Hořovice, Pod Nádražím 289
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Monika Tischová
Liteň, Nádražní 401
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614

S p o r t o v n í

Telefon
311 512 119
311 513 375
728 349 403
311 684 138
728 349 403

i n f o r m a c e

Turnaj starých gard v Novém Jáchymově
V sobotu dne 25. srpna 2018 se konal na fotbalovém hřišti v Novém Jáchymově turnaj
starých gard hráčů nad 35 let věku za účasti mužstev: Tmaň, Nový Jáchymov A, Nový
Jáchymov B a SK Policie České Budějovice. Zde jsou výsledky jednotlivých zápasů v pořadí,
jak se hrály:
• Nový Jáchymov A – Tmaň 4:6 (2:3)
Divoké utkání nahoru dolů, brzy jsme prohrávali 0:2, zvláště Mildův vlastňák byl
excelentní, navíc se při snaze zabránit gólu zranil brankář Miler a do brány nastoupil
Radek Štolba a tím bylo jasné, že neobhájí titul nejlepšího střelce. Do půle střelecky
disponovaný Bína vstřelil 3 branky a otočil skóre v náš prospěch. Ve druhé půli Ondra
přidal čtvrtý gól, brzy domácí snížili. Po rychlé kombinaci Fišer, Bína dával Milda do
prázdné brány 3:5, následně zdramatizoval Štolba zápas vlastencem, ale poslední slovo
si vzal Fišer a stanovil skóre na 4:6.
• SK Policie České Budějovice – Nový Jáchymov B 4:4 (3:2)
Budějice na počátku hrály velmi jistě a brzy vedli 2:0. Domácí béčko statečně vzdorovalo,
snad i trocha uspokojení Budějovic a zrodila se remíza.
• Nový Jáchymov A – SK Policie České Budějovice 4:3 (2:2)
Skóre se posouvalo nahoru a dolů a v závěru domácí áčko rozhodlo.
• Tmaň – Nový Jáchymov B 1:4 (1:1)
Zápas jsme zahájili s Malíkem v bráně a defenzivnější taktikou – Bína a Štolba odjeli na
mistráky. Brzy jsme šli do vedení po krásném sólu Stuny st., snahu béčka o rychlé
vyrovnání odvracela pozorná obrana v čele s gólmanem. Láďa Fišer dvakrát minul těsně
bránu a bohužel zbytečná chyba u lajny a gól do šatny na 1:1. Ve druhé půli domácí
začali hrát na brejky a jejich mladá ofenzivní vozba rozebrala naši obranu, 4x šli dva tři
hráči na brankáře a bylo rozhodnuto.
• Nový Jáchymov A – Nový Jáchymov „B“ 3:0 (2:0)
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Domácí derby se hrálo na jednu bránu a to nám hrálo do not.
SK Policie České Budějovice – Tmaň 1:2 (1:1)
Oslabeni o Oldu Slabého, ale posíleni Slávou Svobodou, Milanem Placákem do hry a
brankářem Křemenem jsme začali utkání opatrně. Přesto šel soupeř do vedení, kdy se
mohutný tank soupeře prosadil tělem v souboji a tvrdě zakončil. Do poločasu Fišer
chytrou střelou srovnal skóre. Oba týmy hráli na vítězství. Placák se prodral mezi stopery
a minul bránu. Ubránili jsme dva nejfotbalovější hráče soupeře celý zápas. Dostali se ke
třem těžkým střelám z poza vápna, které Křemen zkrotil. Asi 12 min před koncem po
narážečce Mildy hledal Fišer prostor ke střelbě, dva soupeři jej tlačili stále více doprava a
po zasekávačce našel Láďa volného Placáka a ten zasunul kolem brankáře. Do konce
jsme se snažili podržet míč a držet soupeře co nejdál od vlastní brány.

•

Stará garda Tmaň hrála v sestavě: Miler (Štoba, Malík) Křemen v bráně, Piskáček Míra,
Tlach Zdeněk, Svoboda Petr, Stuna Zd. ml., Duchoň Petr, Zikmund Jan, Stuna Zdeněk, Pick
Míla, Štolba Radek, Fišer Láďa, Olda Slabý, Znamenáček David, Šťáhlavský Pavel, Svoboda
Sláva, Placák Milan, Křemen Jan.
Poděkování se náleží všem zúčastněným hráčům za obhajobu prvenství! O prvním místě
v turnaji rozhodl vzájemný zápas. První zápas probíhal v pohodě, udělali jsme si z něho
drama dvěma vlastenci, ve druhém první půle pohoda, druhá půle zmatek, ve třetím poctivý
boj a opět o sobě hráči věděli a celý tým šel za vítězstvím. Je třeba zdůraznit, že Tmaňáci
byli nejstarším týmem turnaje – 14 hráčů mělo nad 38 let, a z toho 5 bylo nad 50 let, a každý
hráč bojoval i ve třetím zápase až do konce. Díky dovoleným doplnili Gardu Tmaň hráči, kteří
si s námi rádi zahrají v posledních 5 – 8 letech: Olda Slabý, Petr Svoboda, Stuna, Milda,
David, Pavel, Miler a Křemen. Ostatní hráči hrávali za Tmaň.
Konečná tabulka turnaje starých gard v Novém Jáchymově:
1.
2.
3.
4.
•
•

•

Tmaň
Nový Jáchymov A
Nový Jáchymov B
SK Policie České Budějovice

3
3
3
3

2
2
1
0

0
0
1
1

1
1
1
2

9:9
11:9
8:8
8:10

6
6
4
1

OFS Beroun – IV. třída A – Podzim 2018
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.
2. kolo – neděle 2. září 2018 – 14:00 hodin – Chyňava B – VČS Tmaň 2:6 (2:2),
branky: 33. Rys Josef, 41. Rys Josef, 46. Haas Radek, 64. Červenka Karel, 73. Červenka
Karel, 84. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Knotek Václav, žlutá karta: 66. Doskočil
František, 55 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Sulík Jakub, Kroka Patrik, Hora Martin, Hrubý
Lukáš (60. Choc Ondřej), Večeřa Jakub (46. Fiala Miroslav), Rys Josef – kapitán,
Doskočil František, Smíšek Martin, Červena Karel (85. Šlégr David), Haas Radek (86.
Fiala Miroslav); náhradníci: Fiala Miroslav (46. Večeřa Jakub), Foltýn Jan, Kincl Michael,
Šlégr David (85. Červenka Karel), Svoboda Stanislav, Choc Ondřej (60. Hrubý Lukáš),
Fiala Miroslav (86. Haas Radek).
Další zápasy 2. kola: Zdice B – Srbsko 2:4, Osov – Chrustenice 4:3, Chodouň – Vižina
4:1, Vysoký Újezd – Hýskov 2:5, Zdejcina – Tetín B 1:2.
3. kolo – sobota 8. září 2018 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Zdejcina 6:0, střelci
branek: 3. Rys Josef, 7. Rys Josef, 30. Choc Ondřej, 40. Rys Josef, 47. Červenka Karel,
52. Překlasa David, rozhodčí zápasu Hájek Václav, 50 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Kroka Patrik, Hora Martin, Fiala Miroslav,
Choc Ondřej, Rys Josef – kapitán, Doskočil František, Smíšek Martin, Červenka Karel,
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•

•

•

•

•

•

Haas Radek; náhradníci: Hrubý Lukáš, Foltýn Jan, Překlasa David, Fiala Miroslav,
Kroupa Tomáš, Svoboda Ondřej.
Další zápasy 3. kola: Hýskov – Chyňava B 4:1, Vižina – Vysoký Újezd 1:3, Chrustenice –
Chodouň 1:1, Srbsko – Osov 2:1, Tetín B – Zdice B 1:4.
4. kolo – sobota 15. září 2018 – 13:30 hodin – Zdice B – VČS Tmaň 1:3 (0:1), branky:
11. Kincl Vladimír, 77. Kincl Vladimír, 82. Kincl Vladimír, žlutá karta: 23. Hrubý Lukáš, 27.
Rys Josef, 36. Smíšek Martin, 79. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Vodička Ladislav, 40
diváků. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Choc Ondřej, Hora Martin, Kroka Patrik, Hrubý
Lukáš (30. Kroupa Tomáš), Smíšek Martin, Doskočil František (89. Svoboda Ondřej),
Rys Josef – kapitán (84. Kincl Michael), Haas Radek, Červenka Karel, Kincl Vladimír;
náhradníci: Kroupa Tomáš (30. Hrubý Lukáš), Svoboda Ondřej (89. Doskočil František),
Foltýn Jan, Večeřa Jakub, Svoboda Stanislav, Kincl Michael (84. Rys Josef).
Další zápasy 4. kola: Osov – Tetín B 3:0, Hýskov – Vižina 8:0, Chodouň – Srbsko 0:5,
Vysoký Újezd – Chrustenice 5:1, Chyňava B – Zdejcina 9:6.
5. kolo – sobota 22. září 2018 – 13:30 hodin – VČS Tmaň – Osov 7:1 (1:1), branky:
12. Kincl Vladimír, 57. Rys Josef, 71 Kincl Vladimír, 73. Kincl Michael, 75. Červenka
Karel, 80. Kincl Vladimír, 88. Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Závora Vlastimil, 35
diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Kroka Patrik, Hora Martin, Haas Radek, Hrubý
Lukáš (46. Foltýn Jan), Kroupa Tomáš (46. Smíšek Martin), Rys Josef – kapitán,
Doskočil František (77. Svoboda Ondřej), Večeřa Jakub (46. Kincl Michael), Kincl
Vladimír (81. Šlégr David), Červenka Karel; náhradníci: Svoboda Ondřej (77. Doskočil
František), Foltýn Jan (46. Hrubý Lukáš), Smíšek Martin (46. Kroupa Tomáš), Svoboda
Stanislav, Kincl Michael (46. Večeřa Jakub), Šlégr David (81. Kincl Vladimír). Další
zápasy 5. kola: Vižina – Chyňava B 2:1, Chrustenice – Hýskov 1:11, Srbsko – Vysoký
Újezd 3:2, Tetín B – Chodouň 1:3, Zdejcina Zdice B 2:0.
6. kolo – neděle 30. září 2018 – 10:15 hodin – Chodouň – VČS Tmaň 2:2 (1:2),
branky: 24. Kincl Michael – penalta, 36. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu Štěpánek
Miroslav, delegát Mázdra Jaroslav, 60 diváků. Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Kroka
Patrik, Hora Martin, Haas Radek, Fiala Miroslav, Smíšek Martin, Rys Josef – kapitán,
Doskočil František, Večeřa Jakub, Červenka Karel, Kincl Michael; náhradníci: Foltýn Jan,
Kroupa Tomáš, Fiala Miroslav, Svoboda Stanislav, Mikovec Martin. Další zápasy 6. kola:
Hýskov – Srbsko 5.2, Vižina – Chrustenice 1:0, Osov – Zdejcina 0:1, Vysoký Újezd –
Tetín B 5:0, Chyňava B – Zdice B 1:4.
7. kolo – sobota 6. října 2018 – 13:00 hodin – VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:1 (1:1),
branky: 44. Kincl Vladimír, 48. Kincl Vladimír, 62. Kincl Vladimír, žlutá karta: 55. Kincl
Michael, 69. Choc Ondřej, rozhodčí zápasu Veverka Zdeněk, 50 diváků. Sestava VČS
Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Hora Martin, Haas Radek, Choc Ondřej, Smíšek
Martin (80. Kroupa Tomáš), Rys Josef – kapitán (72. Svoboda Ondřej), Doskočil
František, Kincl Michael, Červenka Karel, Kincl Vladimír (88. Šlégr David); náhradníci:
Foltýn Jan, Kroupa Tomáš (80. Smíšek David), Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Šlégr David
(88. Kincl Vladimír), Svoboda Ondřej (72. Rys Josef), Sulík Jakub. Další zápasy 7. kola:
Chrustenice – Chyňava B 2:1, Zdice B – Osov 4:3, Srbsko – Vižina 1:0, Tetín B – Hýskov
1:5, Zdejcina – Chodouň 2:0.
8. kolo – sobota 13. října 2018 – 12:30 hodin – Hýskov – VČS Tmaň 4.1 (2:1), branka:
14. Kincl Vladimír, rozhodčí zápasu Bidšovský Pavel, 80 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Kroka Patrik, Haas Radek, Foltýn Jan (70. Svoboda
Ondřej), Choc Ondřej, Doskočil František, Kincl Michael, Červenka Karel, Kincl Vladimír,
Smíšek Martin, Rys Josef (kapitán); náhradníci: Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Šlégr David,
Svoboda Ondřej (70. Foltýn Jan), Svoboda Stanislav, Frühling Jaromír.
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 4:1 (1:1), branky: 37.
Svoboda Ondřej, 57. Smíšek Martin, 82. Červenka Karel, 85. Rys Josef, rozhodčí zápasu
Hájek Václav, 40 diváků.

23

•

•

Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Foltýn Jan (46. Smíšek
Martin), Hora Martin, Svoboda Stanislav (21. Doskočil František), Kincl Michael (86.
Mikovec Martin), Svoboda Ondřej – kapitán (46. Rys Josef), Choc Ondřej (81. Večeřa
Jakub), Červenka Karel, Kincl Vladimír; náhradníci: Večeřa Jakub (81. Choc Ondřej),
Smíšek Martin (46. Foltýn Jan), Doskočil František (21. Svoboda Stanislav), Rys Josef
(46. Svoboda Ondřej), Fiala Miroslav, Mikovec Martin (86. Kincl Michael).
Další zápasy 9. kola: Zdice B – Vysoký Újezd 5:2, Osov – Chodouň 2:5, Zdejcina –
Hýskov 0:7, Srbsko – Chyňava B 6:4, Tetín B – Chrustenice 0:1.
10. kolo – sobota 27. října 2018 – 11:30 hodin – Chrustenice – VČS Tmaň 6:8 (4:4),
branky: 5. Fiala Miroslav, 7. Červenka Karel, 29. Překlasa David, 44. Překlasa David, 50.
Červenka Karel, 52. Červenka Karel, 57. Červenka Karel, 80. červenka Karel, žlutá karta:
55. Fiala Miroslav, 79. Doskočil František, rozhodčí zápasu Plecitý František, 30 diváků.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Hora Martin, Kroka Patrik,
Fiala Miroslav (59. Svoboda Stanislav), Doskočil František, Rys Josef – kapitán, Překlasa
David (80. Mikovec Martin), Kincl Michael, Červenka Karel; náhradníci: Mikovec Martin
(80. Překlasa David), Svoboda Stanislav (59. Fiala Miroslav), Kroupa Tomáš, Frühling
Jaromír.
Další zápasy 10. kola: Hýskov – Zdice B 3:2, Vižina – Zdejcina 5:2, Srbsko – Tetín B 9:0,
Chyňava B – Chodouň 8:1, Vysoký Újezd – Osov 4:2.
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.
Tabulka IV. A třídy před posledním podzimním kolem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hýskov
VČS Tmaň
Srbsko
Zdice B
Vysoký Újezd
Vižina
Chodouň
Zdejcina
Chrustenice
Osov
Tetín B
Chyňava B

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

10
8
8
6
6
4
3
3
2
2
2
1

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

0
1
1
4
4
6
4
7
6
7
8
7

55:11
44:19
35:16
34:24
34:24
15:25
17:22
18:37
19:38
17:30
8:36
22:36

30
25
25
18
18
12
11
9
8
7
6
4

Na závěr listopadového vydání OBZORU pozvánka …
Obecní úřad ve Tmani a příspěvková organizace Obce Tmaň Základní škola a Mateřská
škola Tmaň srdečně zvou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík v předvečer
první adventní neděle na

VII. slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani,
které se letos opět uskuteční v areálu Kulturního domu ve Tmani
v sobotu 1. prosince 2018 od 17:00 hodin.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program
navozující vánoční atmosféru.
Podrobnosti na plakátech.
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. listopadu 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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