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Číslo 1/2019 (346)

Prodej vánočních kaprů
Prodej vánočních kaprů na Louníně u pana Plátěnky

v neděli dne 23. prosince 2018 od 9:00 hodin.
Objednávky na telefonním čísle 606 923 895.

Pozvánka na Vánoce 2018 do kostela sv. Jiří ve Tmani
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 a vánoční punč. Bude
možno zazpívat si společně v prostředí tmaňského chrámu koledu a na konec si odnést
domů ke štědrovečerní večeři betlémské světlo.

Pozvánka na společné zpívání na Štědrý den
Církev československá husitská ve Tmani všechny srdečně zve do Sboru Jiřího z Poděbrad
ve Tmani na tradiční setkání rodičů a dětí na

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ
na Štědrý den v pondělí 24. prosince 2018 od 14:00 hodin.
Těšíme se na setkání!

Pozvánka na Půlnoční do Sboru Jiřího z Poděbrad
Církev československá husitská ve Tmani srdečně zve na

PŮLNOČNÍ
v pondělí dne 24. prosince 2018 ve 24:00 hodin.
„Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Jan 9,5

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! 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 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.

Vážení spoluobčané,
V tempu dnešní uspěchané doby tu máme opět čas
vánoční, pro některé z nás to nejhezčí období v roce.
Dovolte mi, abych úvodem využil této příležitosti a ještě
jednou Vám jménem svým i jménem nově zvolených
zastupitelů poděkoval za důvěru, kterou jste nám dali
v letošních podzimních komunálních volbách. Velmi si této
důvěry vážíme a uděláme v letech příštích maximum proto,
abychom Vás nezklamali.
Máme před sebou spoustu cílů i plánů, jak vylepšit a
rozvíjet naši obec i její okolí. Jak ji ještě více udělat tím pravým
domovem pro nás všechny a útulným místem pro ty, kteří sem
zavítají. Budeme rádi za Vaše nápady i připomínky a nadšeni,
pokud se i Vy jakýmkoliv způsobem stanete součástí týmu,
který se na tomto rozvoji obce bude v dalších letech podílet.
Než ta doba ale nastane, dovolte mi, abych Vám všem
popřál krásné vánoční svátky. Ať je prožijete s těmi, kteří Vám
jsou nejmilejší, ať si jich užijete v pohodě, bez zbytečných
stresů. Radujme se v tomto období se svými nejbližšími
z maličkostí a pokusme se užívat si jich tímto způsobem takto i
po celý příští rok.
Do něj Vám všem přeji především zdraví, štěstí, mnoho
osobních i pracovních úspěchů a lásku Vašich nejbližších
příbuzných a přátel, se kterými se i ty největší rány života hojí
vždy snáze a rychleji. Ať jsou Vám proto nablízku vždy, když je
budete potřebovat a dodají Vám energii a chuť do života ve
chvíli, kdy přijdou chvíle či dny méně úspěšné. Oplácejte jim
toto přátelství stejným způsobem a buďte jim vždy oporou, na
kterou se budou moci vždy spolehnout.
Jménem všech zastupitelů i zaměstnanců našeho
obecního úřadu Vám tedy přeji vánoční svátky plné pohody a
úspěšné vykročení do nového roku 2019.
Jaromír Frühling
starosta obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 17. prosince 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. prosince 2018 přijalo mezi jinými
rozpočet obce na rok 2019 Další materiály z tohoto jednání budou otištěny na stránkách
únorového vydání OBZORU.
Rozpočet Obce Tmaň na rok 2019 v paragrafovém znění
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Rozpočtové příjmy
Položka
Bez ODPA
Pěstební činnost
Rybářství
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálního odpadu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje
Položka
Pěstební činnost
Silnice
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní škola
Školy v přírodě
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace – dotace spolkům
Ostatní ústavní péče – dotace Domova důchodců Zdice
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
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Rozpočet 2019
19.004.500,- Kč
0,- Kč
15.000,- Kč
2.500,- Kč
35.000,- Kč
26.000,- Kč
800.000,- Kč
260.000,- Kč
1.000,- Kč
254.000,- Kč
180.000,- Kč
190.000,- Kč
112.000,- Kč
600.000,- Kč
21.480.000,- Kč
Rozpočet 2019
10.000,- Kč
530.000,- Kč
10.000,- Kč
600.000,- Kč
300.000,- Kč
1.922.000,- Kč
65.000,- Kč
38.000,- Kč
38.000,- Kč
20.000,- Kč
18.000,- Kč
19.000,- Kč
103.000,- Kč
90.000,- Kč
1.109.000,- Kč
435.000,- Kč
80.000,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč
52.000,- Kč
1.500.000,- Kč
755.000,- Kč
283.000,- Kč
164.000,- Kč
450.000,- Kč
916.500,- Kč

3721
3722
3723
3725
3726
3741
3745
5212
5273
5512
6112
6171
6310
6330
6399
6409

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
nebezpečných a komunálních)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Ostatní činnost j.n.
Rozpočtové výdaje celkem

60.000,- Kč
1.170.000,- Kč
120.000,- Kč
70.000,- Kč
150.000,- Kč
1.000,- Kč
2.656.400,- Kč
5.000,- Kč
15.000,- Kč
718.800,- Kč
1.573.500,- Kč
3.599.000,- Kč
20.000,- Kč
200.000,- Kč
650.000,- Kč
943.800,- Kč
21.480.000,- Kč

Poplatky za rok 2019
Finanční výbor při Obecním úřadu ve Tmani upozorňuje občany na povinnost uhradit
nejpozději do 31. května 2019 roční poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa v této
výši:
a) komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
b) pes
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 1000,- Kč;
• za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,- Kč.
Poplatky lze uhradit na Obecním úřadu ve Tmani v úředních hodinách v pondělí a ve
středu nebo bankovním převodem na číslo účtu 6728131/0100 s uvedením u platby
následujícího variabilního symbolu: komunální odpad – VS: 1337 + č.p., psi – VS: 1341 +
č.p.

Zahájení adventu ve Tmani
Vážení přátelé,
zdravím všechny, kteří si právě nyní začali číst tento příspěvek o zahájení adventu v naší
obci, který proběhl 1. prosince 2018. Letos již posedmé jsme zapálili první adventní svíci,
která přináší MÍR do našich duší, rozsvítili jsme vánoční stromeček a tradičně předvedli hru o
narození Ježíška.
Adventní doba je o našich přáních, proto mi dovolte vyslovit má nejdůležitější přání, ke
kterým, jak věřím, se přidá naprostá většina z vás dospěláků.
Přeji všem dětem, aby měly možnost být každý den, alespoň na malou chvíli, jen samy s
mámou a s tátou. Ony nás, milí rodiče, potřebují a věřte, že se vám o to intenzivněji pak svojí
LÁSKOU odvděčí.
Druhé přání se týká všech lidiček. Dejme si na piedestal lidských hodnot, co nás materiálně
nic nestojí, a to je SLUŠNOST. Každý chceme, aby s námi okolí jednalo slušně a stejně tak
se slušnost očekává od nás. Proto s tím začněme hned dneska a právě my. Není to tak
těžké, ale musíme se přestat držet onoho „oko za oko, zub za zub“.
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Třetí přání je především pro maminky. Nikdo nejsme dokonalý ani ve všem perfektní, jen se
k tomu snažíme více či méně přiblížit. Nesnažme se mít za těch 24 dní, které nás dělí od
Štědrého dne, co nejlépe naklizeno, navařeno, napečeno, nakoupeno, a tím pádem BÝT CO
NEJVÍCE UNAVENI. Vždyť advent je dobou očekávání něčeho krásného, radostného a
nezapomenutelného, něčeho co bude pro nás každého ODMĚNOU. A to by rozhodně
neměla být bolavá záda, bolesti hlavy či velká únava!
A tak nám přeji, aby letošní advent byl pro nás všechny dobou, kdy ve svém nitru a
obklopeni svoji rodinou, ochráníme základy ŠŤASTNÉ RODINY, ve které si přejeme každý
žít. Jde vlastně o to si přiznat, že pro nás není nic důležitějšího než naši blízcí, že vlastně tou
nejvyšší hodnotou pro nás a naše děti je hodnota plně fungující rodiny, kde se k sobě lidičky
chovají slušně.
V závěru mi dovolte poděkovat nejen našim dětem, paním učitelkám, hudebníkům, ale také
všem ostatním, kteří společně s námi sobotní podvečer připravili. Je jich opravdu hodně a
vlastně s námi spolupracují od samého prvopočátku. Mnohokrát všem našim pomocníkům a
spolupracovníkům děkujeme.
Poděkování patří také všem, kteří se ochotně zapojili do Vánočního dobročinného jarmarku.
Konal se z iniciativy Obecního úřadu ve Tmani současně se zahájením adventu.
Všem vám přeji, nejen v době adventní – klid, mír, pohodu, lásku a splnění alespoň
některých přání, která si náš stromeček v sobotu večer vyslechl.
Mgr. Růžena Kybikásová

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
Již tradičně byly v naší škole v listopadu plánovány dva projektové dny zaměřené na
dopravní výchovu pod vedením pana Tomáše Kvasničky z AUTOŠKOLY KVASNIČKA.
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V úterý 23. listopadu se ho zúčastnili naši čtvrťáci, ve čtvrtek 25. listopadu byl připraven
pro páťáky, ale bohužel, nemoc se nikomu nevyhýbá. Lektor Tomáš onemocněl, a tak se
páťáci těší na náhradní termín v prosinci, kdy získají, stejně jako čtvrťáci, důležité
vědomosti z teorie dopravní výchovy.
V pondělí 26. listopadu k nám zavítalo Divadlo Letadlo s prima představením V korunách
stromů "Podzim", na které se moc těšili naši prvňáčkové společně s dětmi z mateřské
školy. V příběhu plném písniček se nejen dozvěděli mnoho zajímavého o podzimu, ale
také si v něm zahráli. Byl to krásný zážitek a všichni nakonec ocenili výkony všech herců
velikým potleskem.
Klub důchodců ve Tmani již tradičně pořádal o víkendu v přístavbě KD krásnou výstavu,
která na všechny návštěvníky dýchla předvánoční náladu.
Ve středu dne 5. prosince ráno se v naší krásně adventně vyzdobené škole opět po roce
ozvalo známé čertovské „blebleble..." Všichni jsme věděli, co to znamená. Nemohli jsme
se dočkat, až zarachotí řetězy a ve dveřích se objeví Mikuláš, anděl a čerti.
Někteří se strachovali, protože věděli, že v Knize hříchů, kterou měli čerti s sebou, jsou
zapsáni černým písmem! Ale i ti měli štěstí. Za písničku, básničku nebo slib, že budou
hodní, jim bylo odpuštěno.
Mateřská škola Tmaň
V pátek dne 23. listopadu 2018 předškoláci ukončili kurz plavání závěrečnou hodinou, na
které získali diplomy.
Ve čtvrtek dne 29. listopadu 2018 nás navštívilo Divadlo pod kloboukem s představením
Podzim. Děti si zopakovaly, jaké počasí nás v tomto ročním období provází a jaké aktivity
děláme.
Advent jsme zahájili již v pondělí dne 3. prosince 2018 tvořivými dílničkami s vánočním
tématem. Mladší děti si vyrobily tašku s andílkem a starší k ní přidali ještě papírového
andílka. Dílničkami nás provázel zpěv koled a k chuti přišel i perník, který si děti
dopoledne sami upekly.
Ve středu dne 5. prosince 2018 jsme se dočkali Mikulášské nadílky. Všechny hodné děti
dostaly sladkou odměnu.
V úterý dne 11. prosince 2018 jsme již tradičně vyrazili na výlet před Vánoci. Tentokrát
jsme se podívali na zámek v Mníšku pod Brdy.
Srdečně Vás zveme na naši Vánoční besídku a jarmark, který se koná ve středu dne 19.
prosince 2018 v kulturním domě Tmaň.

Předvánoční setkání důchodců Vápenky a Velkolomu Čertovy schody
V úterý dne 4. prosince 2018 se v pozdně odpoledních a podvečerních hodinách uskutečnilo
na Louníně tradiční předvánoční setkání důchodců – bývalých zaměstnanců akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody ve Tmani – členů základní organizace
Odborového svazu STAVBA České republiky. Účastníky předvánočního setkání uvítal
v zaplněném sále předseda odborové organizace Jaroslav Karmazín. V úvodu všichni
přítomní uctili symbolickou minutou ticha památku těch svých kolegů, kteří se nedožili tohoto
dne. Ve své zprávě informoval o výsledku voleb výboru základní organizace na nové čtyřleté
období, které se konaly na jaře 2018. Podrobně se zabýval průběhem kolektivního
vyjednávání, jehož výsledkem je zajištění dobrých výdělkových možností a sociálních
podmínek s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro zaměstnance v roce
2019. V závěru své zprávy popřál předseda odborové organizace Jaroslav Karmazín všem
přítomným a jejich blízkým příjemné prožití blížících se svátků vánočních a hodně zdraví,
štěstí a životní spokojenosti v Novém roce 2019. O úseku práce s důchodci – bývalými
zaměstnanci – informovala přítomné členka výboru základní organizace Pavla Kovačíková.
Připomněla jim přehled akcí v právě končícím roce 2018 a představila vizi na rok 2019. O
hospodářských záměrech zaměstnavatele – akciových společností Vápenka a Velkolom
Čertovy schody – s důrazem na těžební činnost informoval přítomné ředitel akciové
společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Igor Novák, jenž potom v rámci volné diskuse
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odpovídal na dotazy bývalých zaměstnanců. Po ukončení oficiální části programu bylo
podáno občerstvení a následovala volná zábava s živou hudbou na akordeon. Přítomní
vysoce oceňovali péči odborové organizace, která připravuje tato setkání ve spolupráci
s jejich bývalým zaměstnavatelem, pochvalně se vyjadřovali o všech akcích konaných pro
bývalé zaměstnance v roce 2018 a netajili se radostí a uspokojením z toho, že se v trendu
nastartovaném již v devadesátých letech bude úspěšně pokračovat i nadále. Pro ty, kdo
neměli zajištěn odvoz prostřednictvím svých blízkých, byl v půl osmé přistaven autobus.

Udělování čestného občanství ve Tmani za rakousko-uherské monarchie
Čestné občanství je institutem správního práva. Je udělováno osobnostem, které se
zasloužily o mimořádné zásluhy v obci, nebo k ní mají zvláštní vztah. Občanství není jen
vyjádřením příslušnosti ke státu, ale i vztahem, jehož východiskem je naplňování
občanských práv a povinnosti a je úzce spjato s tzv. domovským právem. Domovské právo
v našich zemích vzniklo v roce 1849 na základě tzv. Zřízení obecného práva (zákon č.
170/1849 – prozatímní zákon obecní) zavedením obecní samosprávy. Zůstalo v platnosti i za
I. republiky a zrušeno bylo až k 1. lednu 1949. Domovské právo se nabývalo u dětí
narozením (po otci), manželka jej získala sňatkem (po manželovi), případně udělením
obecním úřadem (např. po delším trvalém pobytu v místě) nebo získáním úředního postu
v obci (např. četník).
K upřesnění institutu čestného občanství došlo v roce 1864 vydáním nového obecního
zákona z 16. dubna 1864. Výklad zřízení obecného1 vydaný v roce 1864 k tomuto tématu
uvádí:
„Každá obec může jmenovat – a to sice v městech a městysech čestné měšťany, všude jinde
pak čestné občany. Ten však, koho chce obec takto vyznamenat, nesmí být cizinec, tj.
poddaným jiného státu, nežli je stát rakouský, nýbrž musí být rakouským občanem státním.
Mimo to má být též mužem zasloužilým. Zasloužilost však jeho posuzovat náleží jedině obci
té, která mu čestné občanství udělit hodlá, pročež jsou pouze jen její poměry v ohledu tomto
důvodem rozhodujícím. Aby však bylo jmenování za čestného občana platné, je
nevyhnutelně zapotřebí, aby se dělo tajným hlasováním a aby k němu svolily dvě třetiny
veškerých členů výbor, čili celého zastupitelstva obecního.
Tajné hlasování je při jmenování čestných občanů proto zavedeno, aby jeden každý člen
obecního zastupitelstva vůli svou v tom mohl projevit prost všeho tlaku veřejného mínění a
aby snad nemusel za příčinou rozličných osobních poměrů třeba proti své pravé a upřímné
vůli hlasovat, kdyby se to ústně a veřejně dít mělo.
Tajné hlasování děje se totiž lístky hlasovacími, kde každý člen obecního zastupitelstva
napíše na svůj lístek, aniž by jméno své podpisoval, právě to, co by říct měl, kdyby se ústně
a veřejně hlasovalo a odevzdá jej tam, kam se náleží, buď do nádoby, anebo na místo
k tomu určené. Odevzdané takto lístky se pak spočítají a zničí se, jakmile se výsledek
hlasování prohlásil. V takových pádech obyčejně ani nebývá známo, od koho který lístek
pochází a jak tedy kdo hlasoval.
Čestným občanům dávají se čestné diplomy více méně skvostné, podle stavu a poměrů
toho, jehož se diplom týká. Je-li to však muž, jenž se zasloužilým učinil o něco obecně
prospěšného, čeho zdar hlavně též od obecné vzájemnosti závisí, tedy učiní obec, která
čestné občanství uděluje, na tom dobře, dá-li tomu, komu ho uděluje, místo skvostného
diplomu pouhý toliko čestný přípis způsobu obyčejného a věnuje-li raději peníz, zač by
skvostný diplom stál, k účelu právě té obecné prospěšnosti, o kterou si byl oslavenec
zásluhy získal. Rozumí se ovšem samo sebou, že se v takovém pádu zmínka o tom
v čestném dopisu učiní, proč totiž se diplomu nepodává. Kdyby si například některý duchovní
správce získal zásluhy o vzdělání lidské a osvětu vůbec tím, že užitečné knihy a vědomosti
v lidu rozšiřuje a kdyby mu proto udělila některá obec čestné občanství, mohla by mu ovšem
dát o tom čestný diplom, avšak učiní lépe, dá-li mu pouhý toliko dopis čestný a věnuje-li
peníze, které by diplom stál, raději na dobročinné účely.“

1

Výklad zřízení obecního, Jan Kratochvíl, 1864, strana 25 - 28

7

Po vzniku Československé republiky zákonem č. 304/1920 ztratily význam výhody při
volebním právu a čestné občanství zůstalo již jen oceněním.
Čestné občanství obce Tmaně získaly za rakousko-uherské monarchie na konci
devatenáctého a začátkem dvacátého století dvě doložené osoby. Údaje o nich najdeme v
Pamětní knize založené dne 1. ledna 1882 pro obecnou školu v Tmani od Ant. V. Brauma,
správce školy.
Prvním z nich je římskokatolický farář P. Josef Schneider, rodák z Pičína, před tím farář
v Krašově u Manětína v německé krajině, který se do Tmaně jako nově ustanovený
přistěhoval 5. listopadu 1885. Přijel po dráze z Plzně do Zdic, kdež naň časně ráno čekal
povoz pana patrona a jej přes Slavíky přímo ke kostelu přivezl, kdež ve dveřích uvítán školní
mládeží a shromážděnými osadníky, kterým pak od oltáře svaté požehnání s nejsvětější
svátostí udělil. Za měsíc pak dne 8. prosince 1885 slavena jeho instalace. Veden byl
průvodem, v němž se zúčastnila mládež školní, řemeslnický živnostenský spolek z Bykoše
s praporem a hudbou a faráři: Počapelský Antonín Burka, Tetínský Antonín Patera a kaplan
Zdický. Do kostela, kdež čekal již vikář Josef Šabat s Boreckým farářem Františkem Vyšínem
a tam před kázáním, jež držel P. A. Burka, slavně instalován byl. Žil v zdejší osadě po devět
plných roků, a 30. října 1894 byl jmenován na základě své žádosti farářem na sousední
farnosti Borek – Suchomasty a 24. listopadu se pak odstěhoval, avšak zároveň i zdejší
osadu co administrátor po čas, než byla fara Tmaňská jinou silou obsazena, spravoval. Byl
to muž řádný a všem u lidu milý. Obec Tmaňská udělila mu čestné občanství při jeho
odchodu. Na smrtelnou neděli2 roku 1895 po mši sv. rozloučil se s osadníky zdejšími, když
přestal být zdejším administrátorem.
Druhým je autor citované Pamětní knihy správce tmaňské obecné školy Antonín V.
Braum, jenž ku své vlastní žádosti byl dán od Velesl. c.kr. zemské školní rady vynesením ze
dne 4. dubna 1906 na trvalý zasloužený odpočinek po 42leté službě ukončil jsem tímto
školním rokem svůj učitelský úřad jako řídící učitel trojtřídní zdejší školy. O této své poctě
zanechal v Pamětní knize své vlastní vyprávění:
„Připravoval jsem se tudíž o těchto prázdninách, které právě letošním rokem počínajíce byly
na dva měsíce zákonem trvale zavedeny, na odchod a stěhování. Místní školní rada, spolek
vojenských vysloužilců a spolek hasičů připravili mi s domácím obyvatelstvem – proti mému
přání – skrovnou, avšak tklivou oslavu na rozloučenou. Za zvuků hudební kapely veden jsem
byl i rodina má uprostřed průvodu do chrámu Páně sv. Jiří, kdež pan farář Jiří Bayerle
v kázání rozhovořil se o těžkém stavu učitelském, zmíniv se též několika slovy na moji
rozloučenou. Po mši sv. průvod se opět seřadiv dorazil před školní budovu, kde stanul. Zde
po velmi tklivém proslovu pana Antonína Sudíka, radního zdejší obce, přijal jsem z ruky jeho
diplom čestného občanství. Vyslechnuv pak ještě proslov pana Václava Houby, hostinského
v Louníně, pánů učitelů Dolejše a Hanzíka, jakož i přání mnoha přítomných, poděkoval jsem
několika vroucími slovy za tuto poctu mne dnes prokázanou stisknuv srdečně každému
pravici na rozloučenou. Bylo to dne 2. září 1906 na neděli Andělů Strážných. V úterý pak 4.
září mne odstěhovali zdejší páni rolníci do Zdic, kterýžto městys jsem si vyhlédl za pobyt
mého odpočinku.“
Tato událost je zaznamenána také ve Farní kronice římskokatolické farnosti Tmaň:
Dne 2. září rozloučil se zdejší místní p. řídící učitel Ant. Braum, odcházeje na odpočinek.
Působil zde od 3/4 1867. V chrámu Páně, kam byl místní obecní radou doprovázen, zároveň
se spolky dobr. hasičů a voj. vysloužilců s praporem, měl místní farář příhodnou řeč, načež
po službách Božích seřadily se opět spolky uvedené a vedly p. řídícího ke škole, kdež mu
podán diplom čestného občana.
2

Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ nebo také „Smrtelná“. V ten den vynášeli lidé ze vsi
slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku“, loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o
slaměnou figurku, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody, zpět
do vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu, přičemž si hlasitě prozpěvovali.
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I n f o r m a č n í

s e r v i s

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Romanu Jandovi ze Tmaně, který bez nároku na
úhradu zhotovil zastřešení do altánu na zahradě Pečovatelského domu ve Tmani. Touto
úpravou se prodloužil čas posezení v altánu a nájemníci si to velmi pochvalují. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Obec Tmaň a nájemníci pečovatelského domu
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se v prosinci 2018 konat nebude.
Římskokatolická farnost Žebrák srdečně zve do kostela sv. Jiří ve Tmani!
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 a vánoční punč. 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!
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2019 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 26. ledna 2019 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky nebo informace o životě v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na
webových stránkách www.farnostzebrak.cz .
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Církev československá husitská všechny srdečně zve v prosinci 2018 a v Novém
roce 2019 na bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad, které se budou konat:
o v pondělí dne 24. prosince 2018 tradiční Půlnoční ve 24:00 hodin;
o v úterý dne 1. ledna 2019 v 15:00 hodin;
o v neděli dne 13. ledna 2019 v 17:00 hodin;
o v neděli dne 27. ledna 2019 v 17:00 hodin.
V pátek dne 8. ledna 2019 si připomínáme 98 let od vzniku naší církve, k němuž
došlo dne 8. ledna 1920 na 1. sněmu, který se konal v Praze ve Slovanském domě na
Smíchově a byl vyhlášen provoláním „Národu československému“, které její ustavující
Sněm schválil 10. ledna 1920. Za dva roky tedy oslavíme 100 let od vzniku naší národní
církve – Církve československé husitské.
Dětské centrum SVĚTLUŠKY se těší na setkání na první schůzce v Novém roce v
sobotu 9. ledna 2019 – v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – dopoledne od 9:30 do 11:30
hodin a odpoledne od 14:00 do 15:30 hodin se VŠEMI dětmi, které chtějí objevovat
své individuální talenty na cokoliv. Přijď a zkus, co tě baví!
Tradičně se budeme pravidelně setkávat následující čtvrtky od 14:00 do 15:30 hodin a
občas si uděláme i naše oblíbené „víkendovky" - výlety či tvoření.
Krásné zimní dny a těšíme se na VÁS v Novém roce 2019. AHOJ! SVĚTLUŠKY!
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Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani a Dětské centrum
Světlušky děkují za pomoc podporu a spolupráci:
Obci Tmaň, Diecézní radě CČSH
Vápence Čertovy schody a.s., ZŠ a MŠ Tmaň
panu inženýru Stibalovi a firmě SOME, rodině Špačkových
panu Jaroslavu Šimkovi, Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
Daně Nesvadbové, Československé obci legionářské
Všem sponzorům i účinkujícím krásných kulturních akcí ve Sboru Jiřího z Poděbrad
a Vám všem za pomoc, podporu a zájem …
... protože SBOR, to není jen budova, kostel ...
SBOR, to je SPOLEČENSTVÍ,
SBOR, to jsme MY VŠICHNI,
kteří se zde setkáváme
v KLIDU, v POKOJI,
abychom společně prožívali něco KRÁSNÉHO,
NEVŠEDNÍHO, NEZAPOMENUTELNÉHO.
Milí přátelé, všem nám přeji krásný NOVÝ ROK 2019.
Do toho nového pomyslného začátku nám přeji:
Setkávejme se, žijme spolu, udělejme si čas jeden na druhého.
Otevřme svá SRDCE - DVEŘE K SOBĚ SAMÝMa odložme STRACH, který je stále zavírá,
aby náhodou nemohlo vstoupit něco zlého, co by nás zranilo.
Pak totiž nemůže ani vstoupit to, co nás naplní
ŠTĚSTÍM, LÁSKOU A VÍROU V DOBRO.
Je to na nás.
POMÁHEJME, NEZRAŇUJME, CHRAŇME a s LÁSKOU PEČUJME
o velký DAR BOŽÍ
- DAR ŽIVOTA ZDEAMEN
JAN 9, 5 „Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
LUKÁŠ 10, 5 „Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto
domu!‘"
Za Náboženskou obec Církve československé husitské
kazatelka Jana Šmardová Koulová

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.
•
•
•

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude na konci prosince naposledy otevřeno ve čtvrtek 20.
prosince 2018 a v pátek 21. prosince 2018 od 9:00 do 16:00 hodin, Od 22. do 31.
prosince 2018 bude zavřeno.
Toto omezení se nevztahuje na prodej vánočních stromků – ten bude probíhat
každý den od 8:30 do 16:00 hodin na Sovíně do neděle 23. prosince 2018.
V lednu 2019 bude otevřeno od pátku 4. ledna 2019 takto: pondělí – čtvrtek bude
zavřeno, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli
bude zavřeno.
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•

Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce, truhlíky,
květináče, mísy, 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 .
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!

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!

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v závěru prosince 2018 a v lednu 2019
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace
Prosinec 2018

Telefon

22.+23.12.2018

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
MUDr. Josef Aušteda
Brumy 73
MUDr. Jiří Burka
Chyňava 49
MUDr. Blanka Burková
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245

311 551 111

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.+28.12.2018
29.+30.12.2018
31.12.2018

1.1.2019
5.+6.1.2019
12.+13.1.2019
19.+20.1.2019
26.+27.1.2019
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311 624 375
727 836 818
311 533 447
777 936 330
311 583 140
311 625 765

311 621 973
311 585 165
311 691 131
311 610 225
311 513 453

Hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti, mnoho osobních i
pracovních úspěchů a život v míru

V NOVÉM ROCE

2019
přejí všem občanům Tmaně,
Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík
a jejich rodinám
členové zastupitelstva obce:

Ing. Jaromír Frühling (starosta obce),
Antonín Kiml (I. místostarosta obce),
Petr Krejčí (II. místostarosta obce),
Mgr. Pavel Pavlásek ml. (člen rady obce),
Mgr. Hana Laňová (členka rady obce),
Vít Hofmann, Tereza Cholevová,
Martina Ježková, Milan Kopačka, Jan Plátěnka,
Tomáš Procházka, Jarmila Rysová, Josef Sakáč,
Roman Sudík a Zdeněk Vinš.
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