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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Tmani
Advent je doba očekávání. Čekání na nejkrásnější svátky roku, čekání na
narození Ježíše Krista. Je to také doba pro zastavení se v dnešním
uspěchaném životě a možnost v klidu domova prožít pár chvil s našimi
nejbližšími. Přeji všem, aby se podařilo najít tyto klidné chvíle každou adventní
neděli a věnovat je svým dětem, popovídat si s nimi o jejich radostech a
starostech, přáních tužbách. Přáním nás dospěláků je vidět rozzářené dětské
oči. Pokusme se proto udělat vše, aby tomu tak bylo.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

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:

•

• Slavnostní rozsvícení
první svíce na adventním věnci a vánočního stromu
starostou obce Ing. Jaromírem Frühlingem.
• Divadelní představení v provedení žáků základní školy
o narození Ježíška.
• Koledy s živou hudbou a živá zvířátka u betléma.
Jako host zazpívá bývalá žákyně základní školy Aneta Špačková
spolu s Lukášem Veselým.
• Dobročinný vánoční jarmark.

Malé občerstvení pro zahřátí návštěvníků bude zajišťovat SDH Tmaň.
Občerstvení pro děti bude zdarma.

Na bohatou účast veřejnosti se těší děti ze základní školy!

I.

II.

III.

Usnesení č. 8
z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného
dne 5. listopadu 2018 od 19:00 hodin v přístavbě Kulturního domu ve Tmani
Zastupitelstvo obce vyslechlo a bere na vědomí:
1) Složení slibu přítomných 14 členů zastupitelstva obce na období 2018 – 2022.
2) Složení slibu Jarmily Rysové na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Program veřejného zasedání zastupitelstva obce v podobě, v jaké byl vyvěšen
s tím, že v rámci bodu č. 8 Různé bude navíc schváleno Rozpočtové opatření č.
12.
2) Volbu dvou místostarostů pro volební období 2018 – 2022.
3) Volbu uvolněného starosty obce pro volební období 2018 – 2022.
4) Volbu uvolněného starosty pro volební období 2018 – 2022 veřejným hlasováním.
5) Volbu starosty obce pro volební období 2018 – 2022 Ing. Jaromíra Frühlinga.
6) Volbu I. místostarosty obce pro volební období 2018 – 2022 Antonína Kimla.
7) Volbu II. místostarosty pro volební období 2018 – 2022 Petra Krejčího.
8) Volbu člena rady obce pro volební období 2018 – 2022 Mgr. Pavla Pavláska.
9) Volbu člena rady obce pro volební období 2018 – 2022 Mgr. Hanu Laňovou.
10) Zřízení finančního a kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022 jako
tříčlenné.
11) Volbu předsedy finančního výboru pro volební období 2018 – 2022 Víta
Hofmanna.
12) Volbu předsedy kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022 Terezu
Cholevovou.
13) Volbu člena finančního výboru pro volební období 2018 – 2022 Martinu Ježkovou.
14) Volbu člena finančního výboru pro volební období 2018 – 2022 Milana Kopačku.
15) Volbu člena kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022 Mgr. Tomáše
Procházku.
16) Volbu člena kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022 Jana Plátěnku.
17) Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce vyjádřených v hrubém příjmu
takto:
a. odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 6.700,- Kč;
b. odměnu neuvolněného člena rady obce ve výši 2.500,- Kč;
c. odměnu předsedy výboru ve výši 2.000,- Kč;
d. odměnu předsedy komise ve výši 1.155,- Kč;
e. odměnu neuvolněného člena výboru 500,- Kč;
f.
odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 600,- Kč;
g. odměnu neuvolněného starosty do 31. 12. 2018 ve výši 10.950,- Kč.
18) Volbu určeného zastupitele pro územní plán, tj. jako zastupitele povřeného
jednáním s pořizovatelem při postupech předepsaných stavebním zákonem lpři
pořizování územně plánovací dokumentace Mgr. Pavla Pavláska.
19) Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6022699/VB/3.
20) Odkup pozemku pozemková parcela č. 36 v k.ú. Tmaň ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Tmaň, a to za kupní
cenu 83.000,- Kč.
21) Rozpočtové opatření č. 12.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce zřídit komise Rady obce.
2) Zpracovat plány práce na rok 2019 veřejných zasedání zastupitelstva obce, Rady
obce, výborů a komisí.
3) Vypracovat návrh rozpočtu obce na rok 2019 se zaměřením na plnění volebního
programu.
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Trochu statistiky kolem komunálních voleb ve Tmani
Máme za sebou v pořadí již osmé komunální volby po sametové revoluci, a to je příležitost
podívat se na toto období z pohledu statistiky …
Tabulka č. 1 – Základní údaje o komunálních volbách ve Tmani
Počet
volebních
stran

Celkový
počet
kandidátů

Oprávnění voliči
/ Volební účast v
%

1990 – 1994
23.+24.11.1990

2

30

629 / 81,4%

1994 – 1998
18.+19.11.1994

3

28

607 / 69,69%

1998 – 2002
13.+14.11.1998

5

61

640 / 62,19%

2002 – 2006
1.+2.11.2002

2

30

740 / 48,38%

2006 – 2010
20.+21.10.2006

2

30

814 / 52,09%

2010 – 2014
15.+16.10.2010

3

45

830 / 54,58%

2014 – 2018
10.+11.10.2014

3

45

896 / 50,33%

2018 – 2022
5.+6.10.2018

3

45

915 / 51,91%

Volební období

Nejvíce hlasů získali

Horáček Jaroslav – 360
Sakáč Josef – 342
Plátěnka Antonín – 293
Svoboda Jindřich – 244
Piskáček Karel – 243
Ježek Josef - 238
Sakáč Josef – 208
Pavlásek Pavel st. – 206
Plátěnka Antonín - 205
Plátěnka Antonín – 296
Sakáč Josef – 286
Pavlásek Pavel st. - 283
Plátěnka Antonín – 355
Ježek Josef – 301
Sakáč Josef – 263
Pavlásek Pavel ml. – 253
Kiml Antonín – 250
Sakáč Josef – 240
Plátěnka Jan – 266
Kiml Antonín – 226
Mgr. Kepková M. – 218
Kiml Antonín – 260
Krejčí Petr – 240
Mgr. Pavlásek Pavel –
233

Tabulka č. 2 – Pořadí zvolených členů zastupitelstva obce s největším počtem
získaných hlasů v komunálních volbách v letech 1990 – 2018:
Pořadí

1.
2.
3.

Horáček Jaroslav
Plátěnka Antonín
Sakáč Josef

Počet hlasů

Volební období

360
355
342

1990 – 1994
2006 – 2010
1990 – 1994

Tabulka č. 3 – Starostové a složení rady obce v jednotlivých volebních obdobích
Volební období

Starosta obce

Složení rady obce zvolené na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce

1990 – 1994
1994 – 1998

Duchoň
Stanislav
Keprová Anna

1998 – 2002

Plátěnka Antonín

2002 – 2006

Plátěnka Antonín

2006 – 2010

Plátěnka Antonín

Duchoň Stanislav, Plátěnka Antonín, Mgr.
Pavlásek Pavel st., Sakáč Josef, Ježek Josef
Keprová Anna, Holeček Bohumil, Svoboda
Jindřich, Žáček Karel, Marešová Lenka
Plátěnka Antonín, Duchoň Stanislav, Sakáč
Josef, Tysl Vladislav, Macourek Václav
Plátěnka Antonín, Sakáč Josef, Macourek Václav,
Tysl Vladislav, Křivohlavá Marie
Plátěnka Antonín, Sakáč Josef, Macourek Václav,
Procházková Marie, Tysl Vladislav
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2010 – 2014

Macourek Václav

2014 – 2018

Mgr. Pavlásek
Pavel ml.
Ing. Jaromír
Frühling

2018 – 2022

Macourek Václav, Mgr. Pavlásek Pavel ml.,
Sakáč Josef, Kepková Miroslava, Plátěnka Jan
Mgr. Pavlásek Pavel ml., Plátěnka Jan, Kiml
Antonín, Kepková Miroslava, Mgr. Laňová Hana
Ing. Jaromír Frühling, Kiml Antonín, Krejčí Petr,
Mgr. Pavlásek Pavel ml., Mgr. Laňová Hana

Oslavy 100. výročí založení Československa začaly ve Tmani
Oslavy 100. výročí založení Československa byly rozloženy do dvou dnů – začaly ve Tmani
v sobotu 27. října 2018 a pokračovaly v neděli 28. října 2018.
V tomto příspěvku zaznamenáme část těchto oslav, které se konaly v sobotu 27. října 2018 –
připomeneme si sázení lípy Ve Světicích na Louníně a projdeme se ještě jednou se
slavnostním průvodem, na jehož čele šel starosta obce Mgr. Pavel Pavlásek a zástupci
společenských organizací působících v obci, s jeho zastávkami spojenými s kladením věnců
u památníků padlých na Louníně, ve Tmani u školy a skončíme na tmaňském hřbitově.
Během průvodu zaznělo několik projevů, jejichž texty jsou na následujících stránkách. Pro
úplnost dodejme, že sobotní část oslav začala již dopoledne ve Tmani Dnem otevřených
dveří v Základní škole a Mateřské škole Tmaň (podrobnosti o této části oslav jsou na jiném
místě tohoto čísla OBZORU v části věnované tmaňské škole) a v hasičské zbrojnici Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň v areálu Kulturního domu. Zmiňovaná část oslav proběhla za
velkého zájmu tmaňské veřejnosti.
Projev starosty obce Mgr. Pavla Pavláska při sázení lípy Ve Světicích
Dobrý den a pěkné odpoledne vám všem, kteří jste sem v tuto chvíli dorazili!
Scházíme se, abychom na památku vzniku Československé republiky v říjnu 2018 na tomto
místě zasadili lípu, která je jedním z našich národních symbolů. A místo, na kterém stojíme,
je pozoruhodné hned několikrát. Jednak je prastaré. Nese stopy lidské přítomnosti v dávných
časech a četná historická místa jsou v těsném okolí i dobře vidět. Starobylé Zdice, které jsou
v některých pramenech uváděny jako možné místo narození prvního známého českého
kronikáře Kosmase v roce 1045, Zlatý kůň, Lejškov, sám vrch Vinice i prostory bývalého
pohřebiště, které dalo patrně místu ten starý název Ve Světicích.
Místo je samozřejmě také oblíbené. Pořádají se zde oslavy Dne dětí, dochází sem škola i
školka, a téměř každý z nás se zde každoročně ocitne, někteří i velmi často. Přicházíme se
sem bavit, ale někteří i tiše pobýt a posedět. Láká sem právě lipový háj, po němž se také
místo v současnosti nazývá a který jej činí po většinu roku snad za každého počasí pobytově
příjemným. I naše lípa by se měla stát jeho součástí a potvrdit tak snad jakousi kontinuitu
lidského konání a prožívání a poskytnout naději, že půvab místa bude zachován. Jen si
představme, jak bychom se zde cítili v otevřené krajině, kde by právě prvek lipového háje
jednoho dne chyběl.
Stromek to patrně nebude mít lehké v horkých a suchých letech současnosti. Bezesporu jej
neminou ani jiné extrémy a téměř jistě bude nevhodně poznamenán lidským zásahem, ať již
nechtěným skutkem, nebo zlým úmyslem. Popřejme mu i sobě, aby vše přestál, podobně
jako během sta let naše společnost a země, která také nese jisté jizvy a stopy ran, které jí
uštědřil osud nebo my sami.
Popřejme mu tedy hodně síly a snažme se, abychom strom i sebe těch zmíněných ran
v budoucnu ušetřili.
Proveďte prosím zasazení lípy.
Projev starosty obce Mgr. Pavla Pavláska před pomníkem padlých na Louníně
Vážení spoluobčané, milí hosté, dámy a pánové!
Vítám vás všechny zde na Lounínské návsi při příležitosti zahájení slavnostního průvodu
k oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky.
Právě zde, na návsi kdysi samostatné vesničky nacházíme podobně jako po celých Čechách
pomníček obětem dvou světových válek XX. století. Ani se nechce zdát, že se nacházíme na
kdysi relativně frekventovaném místě. Pomníčky tohoto typu totiž byly na frekventovaná a
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dobře viditelná místa umísťovány, aby sloužily k uctění a vzpomínce na padlé. Četnost jmen
pak vypovídá o průběhu a dramatičnosti válek. I dnes se díky nim můžeme pokusit představit
si dopad událostí uplynulých sta let na životy tehdejších venkovanů.
O připomenutí některých takových událostí z historie Tmaně a Lounína nyní chci požádat
nejpovolanějšího člověka, dlouholetého kronikáře obce pana Jaroslava Horáčka. Můžeme se
při poslechu jeho příspěvku trochu zasnít a poněkud živěji si představit uplynulou dobu.
Předávám slovo panu Jaroslavu Horáčkovi.
Projev kronikáře obce Jaroslava Horáčka u pomníku padlých na Louníně
Vážení přátelé!
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.
• 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.
• Na jaře 1925 byl přestavěn hřbitov, který přestal být patronátním, ale stal se obecním. Na
hřbitově vystavěna márnice, jejíž místnost užívána byla i jako pitevna.
• V roce 1925 byla zahájena stavba Sboru Jiřího z Poděbrad a zakončena v říjnu 1926.
• V roce 1924 konána byla první schůze u Boušků, na níž pojednal zástupce
elektrárenského svazu okresů středočeských o elektrizaci Tmaně. Schůze se účastnili
zástupci i obcí Lounína, Málkova, Koněprus a Suchomast. Ujednáno bylo počkat
s elektrizací, až bude levnější materiál. Byla vedená dlouhá a složitá jednání a nakonec
se začalo se stavbou transformátoru, sekundární sítě a domovních přípojek. Dne 23. září
1927 se poprvé ve Tmani rozsvítilo. Náves i cesty vsí osvětlovány byly 11 žárovkami.
Podobně bylo na Louníně. Nad obcí byl vystavěn transformátor a připojen k primární síti
elektrárenského svazu okresů středočeských. Poprvé rozsvíceno na Louníně bylo dne
31. prosince 1927.
• V roce 1924 začala ve Tmani vznikat nová čtvrť nazvaná Na Hřišti. V roce 1932 se
v době hospodářské krize o ní psalo, že je upomínkou na lepší doby a na touhu po
lepším bydlení. Vznikla během osmi let, je rozlehlá, měla přímé, široké, vzdušné ulice,
každý domek měl svůj dvorek a zahrádku. Ničeho tu ze stanoviska zdravotního
nescházelo, jenom pitné vody byl nedostatek – žádná ze studní, ačkoliv byly do hloubky
20 metr – nezajistila dostatečný vodní zdroj.
• V obci v prosinci 1930 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.
• Téhož roku (20. července 1939) zřízena v obci v hostinci u Steklých telefonní hovorna.
Tím se občanstvu splnila dávná tužba, aby bylo v obci veřejná telefonní hovorna. Dosud
byl telefon jen v kanceláři velkostatku.
• V jarních měsících 1940 započato s úpravou návsi. Ves byla dlážděna žulovými
kostkami, provedena kanalizace s vyústěním do rybníka a upraveny chodníky, kde byly
zasázeny javory.
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•

V roce 1943 při dokončování úprav kanalizace a dláždění na návsi došlo k poražení
starých lip v prostoru u Svatých. Překážely zřízení kanalizace, byly již staré a značně
proschlé. Na jejich místo byly vysázeny lipky nové.
• V roce 1945 byl zrušen lihovar.
• V roce 1945 byla dokončena elektrifikace obce na Hřišti.
• Dnem 1. července 1949 byl uzavřen hostinec u Steklých – dříve u Pišlů, a uzavřen
hostinec v Chaloupkách Na sokolce, který patřil Josefu Chaloupkovi. V obci bývaly tři
hostince, ale později zůstal hostinec jen jeden, a to ve vsi u Boušků.
• Na Louníně a následně ve Tmani byla založena jedna z prvních JZD na okrese.
• Mezi rokem 1949 a 1950 pořízen v obci místní rozhlas. Tak se zařadila naše obec mezi
první v okrese, které měly tento moderní dorozumívací potřebný prostředek.
• K 1. prosinci 1950 bylo provedeno v obci sčítání lidu. Bylo napočítáno 303 mužů a 305
žen, celkem 608 lidí.
• Místní národní výbor nechal zřídit na novém hřbitově studnu v roce 1952, kterou opatřil
železnou pumpou.
• V polovině měsíce listopadu 1953 sešli se na schůzce v hostinci Jednoty mladí nadšenci
zapálení pro sport a tělovýchovu. Jednohlasně byli pro to založit v naší obci Sokol, který
by zatím měl hokejový odbor s úmyslem založit později za příznivějších podmínek i odbor
fotbalový. Definitivní založení odboru ledního hokeje a jeho ohlášení nadřízeným úřadům
se uskutečnilo v prosinci příštího roku.
• Počínaje rokem 1953 začala ve Tmani vyrůstat její nová část. Bylo postaveno 29
rodinných domků, 77 bytových jednotek podnikové výstavby Velkolomu Čertovy schody –
Staré sídliště, byl postaven Kulturní dům a budova MNV, vyrostl závod VČS a dnes již
neexistující pobočný závod ČSAD Hořovice.
• Jako předstihová stavba Nové Králodvorské cementárny byla pod kostelem sv. Jiří
postavena čistička odpadních vod.
• Pro zajímavost: V roce 1975 bylo v Tmani a v Louníně celkem 93 osobních aut a ústřední
topení mělo 21 domků, etážové topení mělo 10 domků.
• V osmdesátých letech bylo postaveno Nové sídliště na západní části Tmaně a postavena
tělocvičny.
• Tím se dostáváme ke změně místních národních výborů na obecní úřady po Sametové
revoluci a do XXI. století. Rozhodující význam pro obec měl na začátku devadesátých let
vznik akciových společností Vápenka Čertovy schody, Velkolom Čertovy schody a
Českomoravský cement a vstup silného zahraničního partnera, kterému záleží na
dobrých vztazích s Tmaní a dalšími sousedními obcemi.
• V tomto období vznikly stavby a objekty, které jsou stále na očích současníků – výstavba
dalších objektů ve školním areálu včetně školního hřiště, plynofikace Tmaně a Lounína,
kanalizace Tmaně a Lounína, neprašné vozovky a chodníky, přístavba kulturního domu,
nová hasičská zbrojnice v areálu Kulturního domu, Sběrný dvůr, přestavba bývalé
ubytovny VČS na 57 bytů, celková rekonstrukce kostela sv. Jiří v letech 2000 – 2002
včetně osazení jeho věže hodinami, výstavba domu s pečovatelskou službou, nový
travnatý povrch fotbalového hřiště a stálé rozšiřování tohoto areálu.
• V současnosti má katastr obce 1512 ha, žije zde 1162 obyvatel, jejichž průměrný věk je
40,3 let.
Nelze vyjmenovat během několika minut vše, co se podařilo ve Tmani za posledních sto let
vybudovat, ale jedno z toho můžeme vyvodit. Každé obecní zastupitelstvo v obci
v posledních sto letech bez ohledu na právě vládnoucí politický režim, mělo vždy na zřeteli
především dobro obce a zanechávalo za sebou stále se zdokonalující s ohledem na
technický vývoj a finanční možnosti obce občanskou vybavenost s jediným cílem – aby
Tmaň, Lounín, Havlíčkův Mlýn i Slavíky byly místem, kde se dobře bydlí i žije a na které rádi
vzpomínají i všichni ti, kteří se odstěhovali někam jinam. Shodou okolností se rok 100. výročí
založení Československa sbíhá se zakončením jednoho funkčního období obecní
samosprávy a zahájením práce nového zastupitelstva obce, které vzešlo z komunálních
voleb na počátku tohoto měsíce. Popřejme nejenom těm právě zvoleným zastupitelům, ale i
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všem těm, kteří budou řídit obec v dalších sto letech, mnoho úspěchů v jejich práci a
průběžného zlepšování a rozvíjení již vybudované občanské vybavenosti. Je to práce
náročná a zodpovědná, ale jak vidíte – přináší spokojenost všem zde žijícím. A to je to
nejdůležitější.
Děkuji za pozornost.
Projev starosty obce Mgr. Pavla Pavláska před pomníkem padlých na Tmani
Vážení přítomní, pěkné odpoledne!
Vítejte při druhém zastavení dnešního slavnostního průvodu oslav 100. výročí založení
Československa. Sem na frekventované místo v blízkosti školy před zraky dětí i
projíždějících byl v minulosti přemístěn z prostranství před velkostatkem pomník Svobody,
věnovaný padlým a umučeným v I. světové válce a vzniku Československé republiky.
Sloupečky jmen i zpodobnění legionáře při troše pozornosti snad i dnes soustředěného
pozorovatele dojmou. Osudy těchto lidí jsou spojeny s dobou, ve které se definitivně
formoval náš moderní stát, protože právě i ztráty a útrapy těchto generací formovaly
občanské postoje, které v roce 1918 ke vzniku naší republiky vedly. Ve Tmani toto platí
možná více, než jinde. Další jména na pomníku patří obětem II. světové války. Připomínají,
že vydobytá samostatnost a svoboda není samozřejmá, že chtě nechtě jsme účastníky
dějinných událostí a naše účast a podíl na nich bude jednou také zhodnocena.
Na takových místech, jako je toto, kdysi obvykle zaznívalo slovo duchovního. Mám nyní
proto milou příležitost poprosit kazatelku Církve československé husitské ve Tmani paní
Janu Šmardovou-Koulovou, aby se tohoto kroku ujala.
Vystoupení kazatelky CČSH paní Jany Šmardové-Koulové
Kazatelka Náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani konstatovala, že se
též CČSH chce připojit k přítomným občanům, zástupcům společenských organizací
působících v obci, žákům a pedagogům Základní školy a Mateřské školy Tmaň, kteří si
v rámci oslav připomínají 100. výročí vzniku Československa a poklonit se památce padlým
občanům Tmaně v I. a II. světové válce. Nejen jim, ale i všem našim předkům vděčíme za
mnohé. Jsme tu a na nás záleží, jaká bude naše země, jak vychováme své děti.
Po promluvě k 100 letům poděkovala za to, že můžeme žít v tak krásné zemi, ve které je
jistě dobré vzít si příklad z legionářů a dalších statečných lidí, kteří nasazovali své životy,
abychom my mohli žít ve svobodné zemi. Především jejich přátelství, bratrství je nám
příkladem, abychom se takto k sobě chovali, pomáhali těm, kteří to nejvíce potřebují, tak jak
nás to učí svým příkladem Ježíš Kristus. Nehledejme třísku v oku bratra svého, když v
našem oku máme trám, ale spolupracujme na společném díle. Dávejme možnost těm
maličkým, aby mohli jít správnou cestou a buďme jim příkladem i oporou. Oni jsou tou
budoucností našeho národa.
Po promluvě duchovní zakončené modlitbou paní kazatelky Jany Šmardové Koulové byl dán
u tmaňské školy prostor dvěma dětem – žákům místní základní školy a zároveň členům
Dětského centra při Náboženské obci CČSH Světlušky – Alžběta Šmardová přednesla
úvahu „Domácí úkol“, ve které hledala souvislost mezi dnešní dobou a událostmi ve II.
světové válce, a po ní Patrik Náčin připomněl počátky vzniku samostatného Československa
a představil se jako mladý Masaryk v básni Můj tatíček. Každé dítě stálo záměrně na jedné
straně pomníku – Patrik Náčin na straně, kde byl československý legionář, Alžběta
Šmardová na straně vojáka z druhé světové války.
Domácí úkol1
Co bys udělal, ... (11 možností, vybrat jednu) ... kdybys vylovil zlatou rybku?
„Někdy si říkám, že by se mělo stát něco nevídaného a proto jsem si vybrala poslední
otázku. No jasně, zlatá ryba ... Asi si myslíte, že moc čtu pohádky. Jistě, jistě, fantazie nic
neuškodí. Ale vraťme se k věci. Co já mladá bych si tak ... Mám to! Všechno zlé, co se stalo,
ať se nikdy nestane!!!“
1

Český jazyk pro 4. třídu, strana 25, cvičení 1
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Modlitba
Bože,
Ty hledíš na nás v každém čase,
my máme možnost zítra zase,
si uvědomit, Otče náš,
že moc nad námi velkou máš.
Leč každý z nás má volbu svou,
jít s Tebou nebo cestou zlou.
Tak modlívám se od úsvitu,
za lásku všech i prosperitu.
Ať to co v srdcích všichni máme,
vždy známe
a už nehledáme.
Můj Bože, Pane, kolikrát
se budou ještě lidi ptát,
zda jsi skutečný nebo ne,
možná až všechno pomine ....
Jsme jenom zrnko písku v poušti,
však láska Tvá nás neopouští,
a i když často klopýtáme,
Tvou vůli vždycky nepoznáme,
budu vždy zpívat, Otče milý,
oslavovat tě z plné síly,
kterou mi dává velká Víra,
že Duše nikdy neumírá.
Jsme Světla Božské Skutečnosti
a spojíme se ve Věčnosti
úžasnou prostou náklonností.
Aleluja si zpíváme, i když Tě v Srdci
hledáme.
Amen

Můj tatíček
Můj tatíček, to byl kočí,
ten co opratěmi točí.
Nezáleží jaká práce,
vydělá ti na koláče,
hlavně do ní srdce dej,
Bůh ti při tom pomáhej!
To, že kočí řídí vůz
v každém nečase ... to zkus!
Není to vždy legrace,
když se musí do práce ...
Aby koně poslouchali,
spokojeně si řehtali,
musí kočí mnoho znát,
kamenům se vyhýbat.
Všude číhá nebezpečí - jáma, díra, lapkové
- cesty už jsou takové ...
A kdyby snad na chviličku,
spustil z očí svou cestičku,
MALÉR by se mohl stát!!!
Zanikl by i náš stát.
Celý vůz i s nákladem,
rozbil by se o tu zem.
Ale, prosím, dám Vám radu,
nečekejte zradu z hradu,
zachovejte čistou hlavu,
když je vaše srdce v právu!
Svůj vůz veďte životem,
aby kvetla česká zem.
Šťastnou cestu, žádný ryk,
to vám přeje Masaryk!

Projev starosty obce Mgr. Pavla Pavláska na hřbitově ve Tmani
Milí spoluobčané, hosté, dámy a pánové, milé děti!
V závěru dnešního slavnostního průvodu jsme dospěli na místo naší poslední zastávky.
S okolím kostela sv. Jiří a jeho vznikem neoddělitelně souvisí formování osídlení a obce na
počátku vrcholného středověku a kostel sám býval ústředním místem duchovního života
obce a nezapomeňme, že tomu tak bylo i v době vzniku Československé republiky před sto
lety. I přes změnu vztahu k tomuto místu, kterou společnost v uplynulém století prošla, stále
pociťujeme jeho důležitost. Co se však proměňuje stále, jsou jména na náhrobcích. A právě
tomuto tématu se ve svém příspěvku přibližuje kronikář obce pan Jaroslav Horáček, kterému
tímto předávám slovo.
Projev kronikáře obce Jaroslava Horáčka na místním hřbitově
Vážení přátelé!
Nacházíme se na tmaňském hřbitově, které je místem posledního odpočinku většiny našich
spoluobčanů, kteří již překročili onu hranici, ke které i my každou vteřinou svého bytí
směřujeme. Připomeňme si jména alespoň některých z těch, kteří se zapsali v posledních
sto letech zlatým písmem do historie naší obce, a to i včetně těch, kteří zde nejsou pohřbeni.
A ještě jedna poznámka – nebudeme se věnovat třem osobnostem, které jsou pohřbeny za
mnou – profesora Krbce, Antonína Koželuha a Serožena Gregoryho, protože jim bude
věnována v těchto místech pietní vzpomínka zítra v 13:00 hodin.
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Anna Nolčová – poslední majitelka tmaňského velkostatku a zámku z rodu Nolčů, dcera
Emy Nolčové, kterou navštěvoval Mikoláš Aleš. Narodila se v roce 1904, vdala se 19.
ledna 1934 v Clermont – Ferrand jako Michelinová, po pěti letech ovdověla, znova se
vdala v Paříži v roce 1960. Podruhé ovdověla a zemřela jako Anna Marquise de Roualle
v červnu 2001 ve věku 98 let, poslední rozloučení proběhlo v 10:30 hodin 12. června
2001 v katolickém kostele Sanit-Pierre-de-Chaillot v 16. obvodu v Paříži
František Zajíček – první kronikář obce od roku 1920 do roku 1935, od ledna 1908 až do
svého odchodu do důchodu v březnu 1939 učitel ve Tmani, žil na Louníně. Stál v roce
1913 u zrodu SDH na Louníně jako jeho poradce a pokladník a v letech 1913 až 1921
psal jeho kroniku, ve které se nevěnoval pouze záležitostem hasičským, ale zaznamenal
velké množství informací z každodenního života právě z doby před sto lety, které si dnes
připomínáme.
Antonín Koula přišel jako římskokatolický kněz na tmaňskou faru z Litně v roce 1909. Na
Boží hod vánoční v roce 1920 přestoupil do nově založené církve československé, ve
které ve Tmani působil až do roku 1949. Je jednou z nejvýznamnějších postav této církve
na Podbrdsku. V historických pramenech najdeme informaci o tom, že to byl on, kdo
vymyslel nové církvi její název.
Tmaňská rodačka Jiřina Nikodémová, rozená Kozlerová, se narodila v roce 1920. Za II.
světové války se aktivně podílela na protifašistickém odboji na Berounsku a Hořovicku.
Zajišťovala kolportování ilegálně vydávaného Rudého práva a rozšiřování letákového
materiálu. Byla členkou skupiny, která svoji činnost vedla ze zemljanky v lese u Kařízku.
V lednu 1944 byla skupina pohotovostním útvarem SS zadržena. V prosinci 1944 byla
Jiřina Nikodémová odsouzena k trestu smrti, ale díky vítěznému postupu spojeneckých
armád se jí podařilo se štěstím přežít a vrátit se do mírového života po válce. Zemřela
v roce 1996.
Václav Krejčík je autorem dvoudílného Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí, ve
které zaznamenal historii Tmaně a našeho regionu v 28 kapitolách od prvohor až do
konce XIX. století. O důležitosti jeho práce svědčí hodnocení bývalé ředitelky Okresního
muzea Jany Čapkové z prosince 1972: „Vzácná práce a záslužná, neboť nemůže mít
každá obec svého historika. Mít zpracované dějiny obce, to je vzácnost. Od letošního
roku mezi šťastné obce našeho okresu, které mají přehled o dějinách své obce, řadíme
díky Václavu Krejčíkovi i Tmaň.“
Bohumil Dousek, který stále žije ve vzpomínkách mnoha místních obyvatel především
jako řídící učitel, jenž přišel do Tmaně na podzim v roce 1925, pozdější ředitel základní
školy, který prožil celou svoji životní učitelskou dráhu ve Tmani a mnoho jeho dřívějších
žáků našlo své uplatnění v hospodářském, vědeckém i kulturním životě. Byl činovníkem
v mnoha místních společenských organizacích nebo druhým kronikářem obce od roku
1936 do roku 1980. Vstoupil do literatury jako hrdina románů své vnučky – spisovatelky
Ireny Douskové Hrdý Budžes nebo Oněgin byl Rusák. Zemřel před 35 lety 19. září 1983
ve věku 81 let.
Stanislav Duchoň – první starosta obce po sametové revoluci. Byl prosazujícím se,
viditelným i oblíbeným starostou obce, jenž se ukázal se svou pracovitostí a zaujetím pro
věci obecní jako dokonalý stratég obdařený předvídavostí při odhadu možného
směrování cesty k lepší ekonomické budoucnosti Tmaně. Zemřel náhle v červnu 2006 ve
věku nedožitých 69 let.
Josef Ježek starší, narozen v roce 1925, v dubnu příštího roku si budeme připomínat
deset let od jeho úmrtí (2009). V roce 1946 vstoupil do SDH Tmaň, v letech 1953 – 1987
byl jeho velitelem. V roce 1995 byla jeho celoživotní práce v hasičském sboru oceněna
předáním vyznamenání „Zasloužilý hasič“ a v roce 2004 obdržel nejvyšší hasičské
vyznamenání – řád sv. Floriána. Celý svůj život zasvětil práci pro obec.
Vratislav Eliáš se aktivně několik desetiletí podílel na činnosti Sboru dobrovolných hasičů
ve Tmani – 38 let byl jeho starostou, podílel se na výchově budoucích generací hasičů
v obci, ochotně jim předával své bohaté zkušenosti. V prosinci 2000 převzal za svůj
celoživotní podíl na rozvoji dobrovolného hasičstva titul „Zasloužilý hasič“ a v roce 2004
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obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání – řád sv. Floriána. Zemřel v březnu 2005 ve věku
nedožitých 75 let.
• František Zach – jeho celoživotním zájmem byla historie Tmaně. Napsal nespočet článků
na toto téma, celá desetiletí byl kronikářem SDH ve Tmani a právě díky jemu máme
dobře zmapované více než století jeho činnosti. Asi nejvíce si budeme jeho jména
spojovat s vydáváním informačního časopisu OBZOR, jehož byl redaktorem a první číslo
pod jeho vedením vyšlo v dubnu 1974. Zemřel v listopadu 2010.
Všichni jmenovaní zanechali svůj rukopis na dění ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně
a ve Slavíkách a říkají nám, jak bychom měli žít my, aby i po nás jednou zůstal lepší svět.
Čest jejich světlé památce!

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
•

•

V pátek 26. října byly vyhlášeny nejlepší práce školního kola výtvarné soutěže Naše
vlast, pořádané naší školou ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Soutěže se
zúčastní základní školy z Nižbora, Hýskova, Karlštejna a Tmaně. Žáci ve všech třídách
měli výtvarně ztvárnit některou z našich kulturních památek. Nejlépe si vedli tito žáci:
Kačenka P. z I. třídy, Adélka P. ze II. třídy, Kačenka M. z III. třídy, ze IV. třídy Hanička N.
a z V. třídy Vojtík P. Věříme, že jejich práce budou oceněny i v kole regionálním.
U příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu se v sobotu 27.
října 2018 od 9h uskutečnil Den otevřených dveří, kdy byly pro veřejnost otevřeny
všechny prostory základní i mateřské školy. K vidění zde byly moderně vybavené třídy
školy, učebna informatiky, knihovna, oddělení školní družiny, práce žáků či klubovna, kde
si bylo možné zazpívat společně s orchestrem, který bude doprovázet naše žáky při
zahájení adventu v obci. Dále pak bylo možné si prohlédnout třídy mateřské školy,
tělocvičnu, hřiště nebo jídelnu s krásnou výstavou fotografií z historie i současného života
základní a mateřské školy i obce. Účast byla i přes nepřízeň počasí hojná. Velkou radost
jsme měli z návštěv žáků „dříve narozených", rodičů a prarodičů našich současných,
bývalých i budoucích žáků i široké veřejnosti. Přivítali jsme také představitele obce –
starostu Pavla Pavláska a místostarostu Antonína Kimla, předsedu školské rady Josefa
Sakáče i zástupce zájmových organizací. Celou dobu zde panovala velmi hezká a
přátelská atmosféra, za což všichni pracovníci naší školy děkují všem účastníkům Dne
otevřených dveří.

Mateřská škola Tmaň
•
•
•
•
•
•

V pondělí dne 22. října 2018 jsme v mateřské škole zahájili Halloweenské oslavy
dlabáním dýní a výrobou výzdoby v tomto tématu.
Vzhledem k tomu, že se blíží zima, vydali jsme se ve čtvrtek 25. října 2018 do lesa získat
více informací o tom, jak můžeme v tomto ročním období pomoct zvířátkům v lese.
V sobotu dne 27. října 2018 jsme oslavili 100. výročí vzniku Československa dnem
otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout naší školku a zavzpomínat.
Na konci října jsme si užili karneval v duchu strašidel. V kostýmech jsme šli průvodem
školou a poté si udělali malou diskotéku se strašidelnými úkoly.
Ani letos nás neminula drakiáda a vlaštovkiáda. Soutěžilo se ve čtvrtek dne 8. listopadu
2018, a to hned v několika kategoriích. Akci jsme si všichni moc užili.
V závěru letošního roku nás čeká spousta vánočních aktivit, na které se těšíme. Rádi
bychom Vás tímto pozvali na besídku a vánoční jarmark konající se na konci prosince.
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OBZOR končí třicátý ročník svého vydávání
Letoškem končí třicátý ročník vydávání tmaňského informačního časopisu OBZOR, který je
současně i dvacátým rokem jeho vydávání současným redakčním kolektivem. Je to
současně i příležitost poohlédnout se jak si stojí v našem regionu. Ne každá obec využívá
k informování svých občanů pravidelně vydávané informační periodikum v tištěné podobě.
Žijeme v době internetu a tak dnes má každá obec své oficiální webové stránky, pro jejichž
obsluhu je potřeba především počítačová gramotnost, s níž se seznamují děti na prvním
stupni základní školy. Pro vydávání tištěného zpravodaje je zapotřebí ještě něco více … a
tak v mnoha obcích není žádný zpravodaj vydáván, neboť na to nejsou lidi. Ale nechme
teoretických úvah a podívejme se do několika míst berounského okresu, kde je tištěný
zpravodaj vydáván …
• LODĚNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Loděnice jednou měsíčně. Zpravodaj je
distribuován zdarma. Barevný tisk na formátu A42 provádí GZ Media. Letošní zářijové
číslo má osm stran.
• HÝSKOVÁČEK – zpravodaj Obecního úřadu Hýskov. Černobílý tisk na laserové tiskárně.
Četnost vydávání neuvedena, v polovině letošního roku vyšlo druhé číslo o rozsahu 12
stránek velikosti A4. Prodejní cena 5,- Kč za výtisk.
• KUBLOVSKÉ NOVINY – vydává Obec Kublov. Četnost vydávání neuvedena, v srpnu
2018 bylo vydáno druhé letošní číslo o rozsahu 8 stran velikosti A4 tištěné černobíle na
laserové tiskárně.
• CHYŇAVSKÝ ZPROVODAJ – periodický tisk územního samosprávného celku vydává
jako dvouměsíčník obec Chyňava. Barevný tisk formátu A4 – tiskárna neuvedena.
• ZPRAVODAJ OBCE OTROČINĚVES – vydává obec Otročiněves. Četnost vydávání
neuvedena, první letošní číslo vyšlo v dubnu 2018. Černobílý tisk na formátu A4 zajišťuje
Reklamní studio Dalmat, vychází v nákladu 230 výtisku a je zdarma.
• SVAŤÁK – časopis obce Svatá. Barevný tisk na formátu A4. Četnost vydávání
neuvedena, v závěru loňského roku vyšlo číslo s datací Zima 2018 s pozvánkami na
akce v první polovině roku.
• SRBECKÝ OBČASNÍK – vydává obec Srbsko, tištěn barevně na formátu A4 v rozsahu 8
stran, je zdarma.
• BĚŠTÍNSKÝ ZPRAVODAJ – vydává Obecní úřad Běštín na formátu A4 tištěný černobíle
na klasické laserové tiskárně čtyřikrát ročně v rozsahu 4 strany, vychází nákladem 225
výtisků.
• TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ – vydává pro své občany Obecní úřad na Tetíně. Vychází
třikrát ročně barevným tiskem na formátu A5 – druhé letošní číslo vyšlo 5. července 2018
v rozsahu 52 stran.
• ZDICKÉ NOVINY – vydává Město Zdice prostřednictvím Společenského klubu Zdice,
vychází měsíčně v rozsahu 12 a více stránek, sazba a barevní tisk na formátu A4
zajišťuje Reklamní studio Dalmat, zdarma dodávány do každé domácnosti.
V každé z výše zmiňovaných obcí má vydávání informačního zpravodaje svou tradici, která
se odráží v jeho grafické podobě – černobílý nebo barevný tisk, tisk na kopírkách na
obecním úřadě nebo je sazba a tisk prováděn specializovanou firmou, četnosti vydávání –
měsíčně, třikrát nebo čtyřikrát v roce nebo pouze příležitostně, a způsobu rozšiřování – od
prodeje za symbolickou cenu nepokrývající výrobní náklady jednotlivého výtisku nebo je
zdarma doručován do poštovních schránek jednotlivých domácností v obci. Jednotlivá čísla
zpravodajů jsou také obvykle ke stažení na webových stránkách obce v elektronické pdf
podobě.
Jak si můžeme ve zmiňovaných souvislostech představit OBZOR? – naši čtenáři mají nové
číslo OBZORU vždy k dispozici prvního v měsíci v rozsahu minimálně 16 stránek, ale
2

Každý formát papíru má své označení. To se skládá z písmena, po němž následuje číslo, např. A4.
Za základní formát řady A se považuje A0. Ten je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před
uvedeným zaokrouhlením) – 841 x 1189 mm. Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají
postupným půlením delší strany – v našem případě A4 – 210 x 297 mm a A5 148 x 210 mm.
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obvykle to je více – 20, 24 nebo byl i případ, že číslo mělo 28 stránek. Tištěn je částečně
barevně na laserové tiskárně na Obecním úřadě ve Tmani na formátu A5, který je typický pro
OBZOR od prvního čísla jeho vydávání v dubnu 1974. Hlavní náplní jeho obsahu jsou
informace o práci zastupitelstva obce včetně materiálů z veřejných zasedání zastupitelstva
obce, další informace důležité pro každého, kdo v naší obci žije. Na rozdíl od všech výše
jmenovaných titulů přináší OBZOR pravidelně na svých stránkách více materiálů
přinášejících z historie obce. Porovnáme-li tato fakta s výše uvedenými údaji o jednotlivých
časopisů vydávaných ve jmenovaných obcích, musíme uznat, že si OBZOR na tom nestojí
špatně. Ne, že by nebylo co dále zlepšovat – to je možné vždycky. Popřejme redakčnímu
kolektivu OBZORU, aby i v tom příštím – v pořadí již jedenatřicátém ročníku – měl stále
šťastnou ruku při volbě obsahu každého čísla a byl spolehlivým průvodcem každodenní
realitou pro každého, v jehož občanském průkazu je zapsáno místo trvalého bydliště ve
Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně nebo ve Slavíkách …

Před 15 lety se psal rok 2003 …
Před patnácti lety došlo k několika významným změnám v každodenním životě naší obce a
všechny se točily kolem tmaňské školy. Připomeňme si ty nejdůležitější z nich v příspěvcích
otištěných ve své době na stránkách tmaňského informačního časopisu OBZOR.
Tmaňská škola získala od 1. ledna 2003 svoji právní subjektivitu.
V pondělí dne 16. září 2002 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce
svolané k získání právní subjektivity základní a mateřské školy v naší obci. Zpráva starosty
obce Antonína Plátěnky na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Vážení členové zastupitelstva obce! Vážení spoluobčané!
Scházíme se dnes na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce, kde předmětem
jeho jednání bude naše základní a mateřská škola, neboť ze zákona vyplynula nutnost obě
tyto školy zrušit ke dni 31. prosince 2002 a dnem 1. ledna 2003 vytvořit samostatnou
příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a Mateřská škola Tmaň. Toto vše souvisí
s cílem získat právní subjektivitu pro naši školu. Srozumitelně řečeno, naše škola bude mít
jednoho ředitele – resp. ředitelku, a bude si sama rozhodovat a hospodařit s přispěním obce.
Z návrhu zřizovací smlouvy vyplývá, že nemovitosti areálu školy budou obcí bezplatně
pronajaty škole, škole bude darován movitý majetek obce, která dosud má základní škola a
mateřská škola v užívání s tím, že jeho likvidace, prodej či převod bude činěn pouze po
předchozím souhlasu rady obce. Movitý majetek bude předán smluvně s inventárním
seznamem. K tomu dojde dnem 1. ledna 2003 včetně pověření dosavadní ředitelky základní
školy paní Mgr. Růženy Kybikásové vedením základní a mateřské školy do vyhlášení
výsledků konkursu na tuto funkci. V návrhu usnesení je kromě zrušení stávající základní a
mateřské školy také odvolání současných ředitelek obou škol k 31. prosinci 2002.
Krátce k poslednímu dění v obci. Po stavební stránce můžeme konstatovat, že byla
dokončena přestavba školní kuchyně a jídelny v základní škole. Kolaudace se bude konat
26. září 2002 v 10:00 hodin dopoledne.
Usnesení zastupitelstva obce Tmaň z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 16. září 2002 v kulturním domě ve Tmani.
Zastupitelstvo obce Tmaň se na svém mimořádném veřejném zasedání usneslo takto:
1. Vyslechlo:
a. Zprávu starosty obce Antonína Plátěnky o činnosti rady obce od posledního
veřejného zasedání zastupitelstva obce o problematice spojené s nutností získat
právní subjektivitu základní a mateřské školy Tmaň.
2. Schvaluje:
a. Zrušení organizačních složek obce k 31. 12. 2002, a to: Mateřská škola Tmaň se
školní jídelnou a Základní škola Tmaň se školní družinou.
b. Zřízení nové příspěvkové organizace pod názvem Základní škola a Mateřská
škola Tmaň od 1. ledna 2003.
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c. Odvolání ředitelky Základní školy Tmaň paní Mgr. Růženy Kybikásové a ředitelky
Mateřské školy Tmaň paní Věry Sakáčové ke dni 31. 12. 2002.
d. Pověření planí Mgr. Růženy Kybikásové se souhlasem Krajského úřadu
Středočeského kraje vedením příspěvkové organizace obce Základní škola a
Mateřská škola Tmaň od 1. ledna 2003 do vyhlášení výsledků výběrového řízení
na tuto funkci.
e. Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Tmaň – Základní škola a
Mateřská škola Tmaň.
3. Ukládá radě obce:
a. Zajistit smlouvu o bezúplatném pronájmu nemovitosti v areálu školy ve vlastnictví
obce nově zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Tmaň
s tím, že byty v areálu školy nebudou předmětem této smlouvy.
b. Zajistit darovací smlouvu ve prospěch nově zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Tmaň na dosud užívaný movitý majetek obce na
základě fyzické inventury s podmínkou, že likvidace, prodej či převod tohoto
majetku bude předem odsouhlasen radou obce.
c. Zajistit společně s vedením základní školy a mateřské školy administrativní
náležitosti spojené s přechodem školy do právní subjektivity od 1. ledna 2003.
Sociální komise informuje: Školní kuchyně začala vyvařovat i pro naše důchodce.
Od svého vzniku se komise zabývala realizací myšlenky jak zajistit obědy pro seniory z naší
obce. Není to myšlenka nová, usilovalo se o ni i v minulém volebním období, jejímu dovedení
k úspěšné realizaci v minulosti však bránily technické podmínky. K zásadnímu obratu došlo
po rekonstrukci školní kuchyně v naší základní škole o loňských letních prázdninách. Své
síly spojily sociální komise, Obecní úřad ve Tmani a příspěvková organizace Obce Tmaň
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, která provozuje školní kuchyni, a 20. ledna 2003
mohl být zahájen zkušební provoz vyvařování obědů pro důchodce z naší obce. Obecní úřad
ve Tmani zajistil potřebné nádobí na donášku obědů. Prozatím projevilo o tuto službu zájem
11 seniorů, školní kuchyně je však schopna uspokojit i další zájemce. Cena jednoho oběda
je velmi zajímavá – je to 38 Kč. Další zájemci o obědy z řad našich důchodců se mohou
přihlásit přímo u vedoucí školní kuchyně paní Radky Haasové a s ní se dohodnout na všech
organizačních záležitostech souvisejících s poskytováním obědů v pondělí až pátek.
Lípy na školním hřišti ve Tmani3.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí dne 17. února 2003 schválilo návrh
rozhodnutí o povolení pokácení 2 kusů lip a povolení zakrácení větví dalších lip, které jsou
na pozemku parc.č. 324/50 – školní hřiště v k.ú. Tmaň. Rozhodnutí bylo vydáno na základě
dvou žádostí – Základní školy a Mateřské školy Tmaň a sousedů z nemovitostí přilehlých ke
školnímu hřišti – s požadavkem na vyřešení stavu korun lip na školním hřišti při základní a
mateřské škole v Tmani, které obdržela rada obce. rada uznala žádosti jako opodstatněné a
požádala znalce dřevin pana Aleše Löwa o znalecký posudek jak dále řešit tuto záležitost.
Ten navrhl zkrátit koruny stromů o jednu třetinu po obvodě. Rada doporučuje zastupitelstvu
obce tento postup ošetření lip odsouhlasit s tím, že lípy po obvodu hřiště budou
navrhovaným způsobem zkráceny, velká lípa uprostřed hřiště bude zachována bez řezu a
rohová lípla mezi přístavbou a mateřskou školou bude odporažena společně se slabší lípou
u velké, aby si stromy nekonkurovaly. Rada obce má představu, že odborný dohled dle
požadavku znalce nad pracemi bude zajišťovat pan Jaroslav Šimek, jehož firma Ekologie
Šimek má na tyto zásahy oprávnění a odbornou kvalifikaci. Původní záměr byl zahájit práce
v době vegetačního klidu. Od počátku bylo zřejmé, že se nepodaří udělat všechno, neboť
práce bude náročná jak na techniku, tak i na peníze – a těch zrovna přebytek nemáme – a
celou akci bude třeba rozložit do delšího časového období. Svým způsobem se záležitost
odsunula sama po podání odvolání Občanské iniciativy Suchomasty proti našemu
rozhodnutí, ve kterém nesouhlasí s pokácením dvou lip.
3

OBZOR, duben 2003
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I n f o r m a č n í

s e r v i s

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. prosince 2018 od 19:00 hodin.

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Tmaň
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň
zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční
v sobotu 26. ledna 2019 od 11:00 hodin v hostinci Na Myslivně na Louníně.
Odvoz ze Tmaně na Lounín bude zajištěn vozidlem SDH Tmaň.

Pozvánka na myslivecký ples
Myslivecký spolek HORA Tmaň
srdečně zve veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků a Chodouně na

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná v Kulturním domě ve Tmani v sobotu dne 19. ledna 2019 od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina ŠLAPETON. Bohatá zvěřinová tombola je samozřejmostí!
Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek v den konání plesu od 9:00 hodin
v Kulturním domě ve Tmani.
Šťastný Nový rok 2019 přejí a na hojnou návštěvu všech,
kdož se rádi dobře baví, se těší myslivci MS HORA Tmaň!

Pozvánka na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík na

105. HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční
v sobotu 16. února 2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
K tanci a poslechu hraje skupina GAMA. Bohatá tombola!
Předprodej vstupenek a příjem věcných cen do tomboly bude v den konání plesu v sobotu
16. února 2019 od 10:00 hodin v Kulturním domě.
Šťastný Nový rok 2019 přejí a na hojnou návštěvu se těší hasiči SDH Tmaň!

Kalendář Berounsko na starých pohlednicích 2019
V prodeji je v pořadí již XIV. vydání stolního kalendáře Berounsko – města, městyse, obce a
osady na starých pohlednicích na rok 2019. Nás může těšit, že vydavatel tam zařadil na
stránku pro 42. týden (14. – 20. října 2019) starou pohlednici Tmaně z roku 1925. Pohlednice
je složena ze tří snímků – pohled na zástavbu ve Tmani přes hladinu Veského rybníka
s topoly na jeho hrázi, panoramatický pohled na Tmaň a fotografie budovy školy. Vše je
doplněno krátkým devítiřádkovým textem se základními údaji z historie Tmaně. Stejně jako
v minulých letech kvalitní tisk přibližuje podobu starých pohlednic téměř k jejich originální
podobě. Vedle Tmaně tam naleznete dalších 48 starých pohlednic z Berounska – z těch
nejbližších se můžete těšit například na staré pohlednice ze Suchomast, Králova Dvora,
Neumětel, Chodouně nebo Zdic. Je to ideální dárek pod stromeček, kterým se zavděčíte
každému.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v prosinci 2018 v obvyklém
termínu konat nebude.
Pozvánka na Vánoce 2018 do kostela sv. Jiří ve Tmani
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve širokou veřejnost Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavík k návštěvě římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani o letošních Vánocích.
Na Štědrý den – v pondělí dne 24. prosince 2018 bude kostel sv. Jiří otevřen
dopoledne od 10:00 do 11:30 hodin. Návštěvníci budou moci spatřit a obdivovat velký
keramický betlém a nebude chybět slavnostní vánoční výzdoba. Bude možno zazpívat si
společně v prostředí tmaňského chrámu koledu a na konec si odnést domů ke
štědrovečerní večeři betlémské světlo.
Budete se moci seznámit s tradicí dělení se u Štědrovečerní večeře oplatkem. Oplatek je
tenký bílý plátek – nekvašený chléb pečený z bílé mouky a vody bez dodání kvasnic, kterým
se vzájemně dělí křesťané shromáždění kolem Štědrovečerního stolu na začátku večeře. Je
symbolem smíření a odpuštění, znakem přátelství a lásky. Dělením se jím na začátku
Štědrovečerní večeře vyjadřujeme ochotu a vůli být spolu. Tradice lámání se oplatkem má
své kořeny v prvních stoletích křesťanství, i když tehdy ještě to nebylo spojeno s vánočním
obdobím. V dnešní době si bez tohoto zvyku nelze představit začátek Štědrovečerní večeře
v rodinách v Polsku, na Slovensku, v Itálii, na Litvě, v Bělorusku a na Ukrajině. V České
republice je tento zvyk rozšířen v některých částech Moravy.
Přijďte zažít atmosféru opravdových Vánoc do kostela sv. Jiří ve Tmani!
•
•

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
Adventní koncert
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
pořádá
v 1. adventní neděli dne 2. prosince 2018 v 15:00 hodin ve Sboru Jiřího z Poděbrad

ADVENTNÍ KONCERT
Vánoce trochu jinak
aneb

Gospelové a swingové vánoce na Tmani.
Účinkuje Smíšený pěvecký sbor Bonbon
pod taktovkou sbormistryně Bohumily Vokálčové
a klavírního doprovodu Radima Linharta.
Na programu zazní české koledy, vánoční swingové písně,
gospely a spirituály, hudba z filmů …
Vstupné dobrovolné.
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Milí přátelé, milé sestry a bratři,
vstupujeme do času adventního i do dalšího pomyslného století našeho státu. Je to čas
rozjímání, skládání účtů, odkládání zbraní, odkládání masek, čas upřímnosti, lidskosti, čas
pro sebe i pro druhého. Vše co máme v sobě, předkládáme Bohu. On jediný nás zná do
nejmenší podrobnosti, do nejtajnějšího detailu. Před ním není nic skryto. Vše se projeví v
jeho Světle. Odhalme mu tedy s upřímnou důvěrou vše, co nás trápí a tíží, podělme se o
své radosti, poděkujme za jeho milost a nechme se obejmout Světlem, kterým nás
obdarovává ve svém Synu, Ježíši Kristu. Cesta k nápravě věcí lidských je v nás, v našem
srdci, ale je možná pouze s Boží pomocí.
Jan Amos Komenský - „VIA LUCIS“ (CESTA SVĚTLA)
Cílem je dobro všech - „podnikne-li se s Bohem a rozumem.“
„Řekl jsem totiž, že je třeba vroucího vzývání Boha, protože dílo je tak závažné, že
nepomůže-li sám Bůh a sám nebude jednat a je uskutečňovat, nadarmo bude celý svět
vynakládat síly a rozum. Neboť svět patří tomu, kdo jej založil (Žalm 24). Kdo se odváží
usilovat o jeho nápravu, bez vůle, rady nebo příkazu Boha? Proto je třeba prosit Boha, aby
sám poslal Ducha svatého z nebeských výšin, aby byly opraveny stezky těch, kdo přebývají
na zemi, a aby se lidé moudře naučili tomu, co se mu líbí a zachovávali to.“…
„.. dokud se nezaleskne jeho spravedlnost a jeho spása nebude plát jako pochodeň, dokud
národy neuzří spravedlnost Boha a všichni králové jeho slávu (Iz 62, 1-2,7).“
Hle, přichází ten, který byl předpovězen.
Slovo se stalo tělem a Světlo ze Světla vstupuje vprostřed nás.
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani
přeje všem požehnaný Advent a pokojné vánoční svátky!
Lásku a Světlo každému Srdci!
Kazatelka Jana Šmardová Koulová

Pozvánka na bohoslužby do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Církev československá husitská srdečně všechny zve na bohoslužby do Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani, které budou v prosinci v každou adventní neděli s výjimkou té první:
• 1. adventní neděle – 2. prosince 2018 – v 15:00 hodin se koná Adventní koncert
(pozvánka na jiném místě) s krátkým duchovním zamyšlením
• 2. adventní neděle – 9. prosince 2018 – bohoslužby od 17:00 hodin;
• 3. adventní neděle – 16. prosince – bohoslužby od 17:00 hodin;
• 4. adventní neděle – 23. prosince – bohoslužby od 17:00 hodin.

V pondělí dne 24. prosince 2018 ve 24:00 hodin se koná tradiční
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA.
•

Úterý dne 1. ledna 2019 v 15:00 hodin – Nový rok.

Pietní pouť do Francie
Církev československá husitská ve Tmani se účastnila po pietních poutích v Rusku i další
pietní pouti s Československou obcí legionářskou, tentokráte do francouzského Terronu,
Chestres a Vouziers (1. – 6. listopadu 2018), aby tak uctila památku bratří legionářů, kteří
zde svedli boje velkého významu (srovnatelné s významem bitvy u Zborova).
Dne 2. listopadu po příjezdu do Remeše jsme v remešské katedrále zapalovali svíčku za
všechny zesnulé, modlili se za pokoj a smíření i nám všem, abychom nezapomínali na své
předky.
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Největší vzpomínkové akce se konaly v sobotu 3. listopadu 2018 ve Vouziers a v Terronu za
účasti zástupců 5 států. Za CČSH zde byl přítomen pražský biskup David Tonzar s
manželkou farářkou Hanou Tonzarovou. Akce začínala za přízemního mrazíku na hřbitově,
kde je pochováno přes sto našich legionářů, postupně se objevilo slunce a všichni přítomní
pomalu rozmrzali. Atmosféra byla vskutku dojemná, mohli jsme si jen vzdáleně uvědomit v
jak těžkých podmínkách daleko od domova byli naši "bratři".
Zněly hymny všech zúčastněných zemí a ta naše byla zpívaná silně, z plných plic a od
srdce. Kolikrát jsme ji za tu celou pouť na hřbitovech při menších (ne však svým významem)
pietních zastaveních zpívali, to skutečně nevím, mnohokrát, ale s čím dál větší pokorou a
vděčností. V mrazivých ránech pokládaly dívky z vojenské školy věnce s naší trikolórou ke
každému kříži na místech, kde se oficielní akce nepořádají. ČsOL si dala práci s vyhledáním
mnoha jmen, která jsme pak hledali na hřbitovech se stovkami křížů. Modlitby však patřili
nejen našim legionářům, ale všem padlým.
Navštívili jsme památník 11. listopadu 1918 v Compiègne (vagón), kde bylo před 100 lety
podepsáno příměří. Celá historie památníku, jeho osudy za druhé světové války a dále, je
velice zajímavá a stojí jistě za návštěvu.
Konference ve Velkém sále Domu armády v Praze
Ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 se naše Náboženská obec CČSH účastnila konferenčního
setkání k 100. výročí republiky na téma „ČEŠI V ZAHRANIČÍ. JEJICH PODÍL NA VZNIKU A
OBNOVĚ ČESKOSLOVENSKA“ v Praze v Dejvicích, kterou pořádalo Sdružení Čechů
z Volyně a jejich přátel z.s., ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány v
Brně za podpory Ministerstva obrany. V rámci konference zazněly zajímavé příspěvky
přednášejících na historická témata a její účastníci shlédli nový dokumentární film „Bojovníci
ze západní a východní fronty. Deníček RAF.“
Návštěva národního památníku na Vítkově
Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla
postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky.
Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého
odboje v období první světové války. Slavnostního otevření, plánovaného na výročí založení
státu v roce 1938, se však Památník nedočkal. V období Protektorátu Čechy a Morava byl
obsazen Němci, kteří zde vytvořili sklad wehrmachtu. Po ukončení druhé světové války byl
přenesen hrob Neznámého vojína do Památníku. Rozšířen byl v letech 1946 – 1949. Mezi
lety 1954 – 1962 tu bylo umístěno mauzoleum Klementa Gottwalda. Dnes jsou v památníku
uloženy ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova a z dukelské operace. Zároveň byla v
památníku instalována expozice Křižovatky české a československé státnosti. Součástí
památníku je i třetí největší bronzová jezdecká socha na světě, socha Jana Žižky.
Národní památník na Vítkově jsme navštívili po návratu z Francie ve čtvrtek dne 8. listopadu
2018 společně s Československou obcí legionářskou a s potomky legionářů za přítomnosti
ministra kultury České republiky Antonína Staňka a dalších shlédli speciální projekci nově
digitálně restaurovaného snímku ZBOROV, kterou společně připravily Národní filmový
archiv, Československá obec legionářská a Muzeum a vzdělávací centrum
československých legií. Ředitel Národního muzea Michal Lukeše ve svém proslovu, řekl,
že se konečně v tento den skutečně vrátili Legionáři na místo, které bylo právě jim s velkou
péčí vystavěno. Na závěr jsme si v památníku prohlédli výstavu Zborov 1917 ve velkém sále
památníku.
Další listopadové akce
V sobotu dne 10. listopadu 2018 si Církev československá husitská tradičně připomněla
pobožností v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí již po jedenácté společně
s dalšími váženými hosty Den válečných veteránů.
V neděli dne 11. listopadu 2018 v 11 hodin se představitelé Církve československé husitské i
tmaňské Náboženské obce CČSH zúčastnili pietní akce v Praze na Vítkově, následně ve
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13:00 v Praze na Olšanských hřbitovech společně s Československou obcí legionářskou
Praha 3.
Jsme dlužníky za dlouhou dobu mlčení a ústupků o tomto významném období naší historie.
Je třeba splatit dluh těm, kteří pro nás obětovali sebe.
•

•

•
•

•
•
•

Dětské centrum Světlušky
V pátek dne 9. listopadu 2018 se Dětské centrum Světlušky zapojilo s vlastnoručně
vyrobenými lampióny do lampiónového Martinského průvodu pořádaného Sborem
dobrovolných hasičů Tmaň. Dětem se práce velice povedla a měly radost z originálních
výrobků, při jejichž výrobě se dozvěděly o Martinovi něco více. Průvod byl zakončen v
požární zbrojnici čajem a koláči. Děkujeme hasičům a těšíme se na Martinský průvod
opět za rok.
Naše schůzky jsou ve znamení příprav na Vánoce – hravé, plné tvoření, krátkých
divadelních her a společného setkávání. Určitě podnikneme i nějaký výlet a po dohodě
s Klubem důchodců Tmaň navštívíme a potěšíme i naše milé starší přátele v domě
s pečovatelskou službou ve Tmani. Moc se těšíme a zveme i další děti, které se k nám
budou chtít připojit. Schůzky jsou každý čtvrtek od 14:00 do cca 15:30. Víkendové akce
jsou pak na stránkách FB: @svetluskytman.
Na co se můžeme těšit v prosinci 2018?
V sobotu dne 1. prosince 2018 se již po třetí vydáme se Světluškami předat světlo z
Tmaně (po rozsvícení vánočního stromu ve Tmani pořádaného Obecním úřadem Tmaň
a příspěvkovou organizací Obce Tmaň Základní škola a Mateřská škola Tmaň) do
Zámeckého dvora Všeradice, kde od 18:30 hodin vystoupíme s krátkou hrou, abychom
pak chvilku setrvali ve zdejším příjemném prostředí a poděkovali osobně panu Ing.
Stibalovi za jeho pomoc v tomto roce.
Ve středu dne 5. prosince 2018 od 17:00 hodin pořádá Dětské centrum
Světlušky II. Zpívání s Andělem pro Mikuláše. Za společné zpívání nás jistě sladká
odměna od Mikuláše nemine. Zván je každý, též rodiče, přátelé, prarodiče a známí.
V sobotu dne 15. prosince 2018 zveme na vystoupení Anety Špačkové a Světlušek na
Husově náměstí v Berouně v rámci Adventních trhů. Moc se těšíme. Podrobnosti o akci
hledejte na plakátech v Berouně.
Na Štědrý den v pondělí dne 24. prosince 2018 od 14:00 hodin se koná tradiční
Vánoční setkání rodičů s dětmi, na kterém si společně zazpíváme.

Děti z Dětského centra SVĚTLUŠKY při Náboženské obci CČSH ve Tmani přejí všem
hravé a pohodové Vánoce se spoustou světýlek v rozzářených očích i srdcích.

•

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64

Zahradnictví Tmaň bude otevřeno do pátku 21. prosince 2018, ve čtvrtek a pátek od
9:00 do 16:00 hodin, v ostatní dny bude zavřeno – toto omezení se nevztahuje na
prodej vánočních stromků. Od 22. do 31. prosince 2018 bude zavřeno.
• Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce, truhlíky,
květináče, mísy, vánoční dekorace, keramiku, svíčky atd.
• Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
• V naší nabídce máme bohatý sortiment krmných směsí pro holuby, kuřata, nosnice,
králíky apod., krmení pro psy a kočky, drobné hlodavce (morčata, křečky a zakrslé
králíky) a také pro andulky, kanárky a malé papoušky.
• Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Blíží se ke svému závěru další úspěšný rok provozu Zahradnictví Tmaň. Již teď se pečlivě
připravujeme na další sezónu, ve které chceme opět nabídnout našim zákazníkům některé
novinky, o nichž budeme průběžně informovat v OBZORU a na výše uvedených našich
webových stránkách.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků – jedle, smrk a borovice –
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 8:30 do 16:00 hodin.
Stromeček si můžete uříznout sami pilkou přímo na naší plantáži nebo zakoupit již uříznutý
stromek. Zabalení a frézování do stojánku zdarma.
Prodej vánočního zboží – české skleněné ručně kreslené ozdoby, keramická dekorace,
andílci, svíčky, svícny, stojánky, františky, jmelí atd.
Můžete si ozdobit svůj vlastní adventní věnec.
Během nákupu můžete ochutnat svařák a teplou medovinu.
O adventních víkendech podáváme teplou polévku, halušky se zelím, guláš nebo si můžete
upéct vuřty na ohníčku.

Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy v Zahradnictví
Tmaň v roce 2018 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2019!
Dětský kroužek fotbalu
Dětský kroužek fotbalu TJ VČS Tmaň se nyní schází každý čtvrtek od 16:30 do 18:00
hodin v tělocvičně Základní školy Tmaň. Sportovní oblečení a sálovou obuv s sebou!
Doporučujeme individuální pojištění proti úrazu.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v prosinci 2018 a 1. ledna 2019 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
1.+2.12.2018
8.+9.12.2018
15.+16.12.2018
22.+23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.+28.12.2018
29.+30.12.2018
31.12.2018

1.1.2019

Zubní lékař / adresa ordinace
Prosinec 2018
MUDr. Magdalena Třesohlavá
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Štěpán Vitha
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Dagmar Vrbová
Beroun, Talichova 825
MUDr. Dmitry Zaytsev
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Iva Závorová
Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Natalija Manachynaq
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Marie Zimová
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102
Leden 2019
MUDr. Vladimíra Krabcová
Beroun 3, Pod Haldou 64

19

Telefon
311 621 497
311 533 384
601 371 200
311 551 111
311 624 375
727 836 818
311 533 447
777 936 330
311 583 140
311 625 765

311 621 973

Klidné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví, štěstí a osobních
úspěchů v Novém roce 2019
přejí všem občanům
Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavíků
členové zastupitelstva obce a jeho komisí,
pracovnice Obecního úřadu Tmaň
a redakční kolektiv OBZORU!
Děkujeme občanům za jejich důvěru a spolupráci.
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. prosince 2018.
Cena výtisku 3,- Kč.
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