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Číslo 4/2019 (349)

Zahájení rybářské sezóny ve Tmani
Zahájení rybářské sezóny na rybníce ve Tmani bude v pondělí 1. dubna 2019 v době
od 6:00 do 21:00 hodin. Cena povolenky je 100,- Kč. Prodej povolenek
u pana Dolejše čp. 15 a v době jeho nepřítomnosti u pana Karla Zbuzka čp. 162.

Pozvánka na dětský karneval
Obec Tmaň ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Tmaň
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče
z Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna, Slavíků i blízkého okolí na

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat
v neděli dne 7. dubna 2019 od 15:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani.
Karnevalem budou provázet Simona Špačková a Aneta Špačková. Vstupné dobrovolné

TRADIČNÍ JARNÍ BURZA OBLEČENÍ a nejen oblečení
Spolek maminek ve Tmani pořádá od čtvrtka 11. dubna 2019 do soboty 13. dubna 2019
v Kulturním domě ve Tmani

TRADIČNÍ JARNÍ BURZU OBLEČENÍ a nejen oblečení.
Potřebujete si udělat místo ve své skříni? Odrostly Vaše děti kalhotám, trikům, šatům i
bundě? Nebo máte ve skříni věci, které už nenosíte? Prodejte si na této burze věci, které již
nepotřebujete a můžete si nakoupit něco jiného. Do prodeje přijímáme oblečení, obuv,
hračky, kola, tříkolky, … Otevírací doba:
• Čtvrtek 11. dubna 2019 – od 8:00 do 18:00 hodin (příjem a prodej zboží;
• Pátek 12. dubna 2019 – od 8:00 do 17:00 hodin (příjem a prodej zboží);
• Sobota 13. dubna 2019 – od 8:00 do 12:00 hodin (prodej zboží a výdej zboží).
Manipulační poplatek z jednoho kusu je 2,- Kč. Poplatek z prodeje je 3,- Kč.
Výtěžek bude věnován na Dětský den ve Tmani a práci s dětmi v obci.
Na Vaši návštěvu se budeme těšit.
Nevyzvednuté věci půjdou bez náhrady na charitativní účely.

Pozvánka na pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý dne 30. dubna 2019.
Start v 19 hodin na hasičském areálu za koupalištěm.
Zapálení hranice po setmění. Občerstvení zajištěno.

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU …
Vážení spoluobčané,
měsíc březen se již tradičně nesl ve znamení Dobročinného plesu, v pořadí již
sedmnáctého ročníku. Na jeho organizaci se společně podílí nejen zástupci obce a naší
školy, ale i ostatní občané, stejně jako firmy, jenž se v našem okolí nacházejí či s naší obcí
spolupracují. Bez jejich finančních příspěvků i věcných darů do tomboly by se tato akce nikdy
nemohla uskutečnit v rozsahu, na který jsme již tak nějak automaticky zvyklí. Svou troškou
do mlýna přispěli při této akci i naši nejmenší, ať již ve formě povedené výzdoby sálu a stolů
nebo svým tanečním vystoupením, kterým nám naše děti z tanečního souboru Tumbao tento
ples slavnostně zahájily. O tom, že je o tuto akci každoročně velký zájem, svědčily oba
zaplněné sály i cca 420 výher v tombole, které čekaly na své nové majitele. Samotný čistý
výtěžek z této akce, částka 46 475,- Kč, svědčí nejen o velké účasti na této akci, ale
především o štědrosti oslovených sponzorů, ať již firem či jednotlivců. Výčet těch, kteří se na
něm podíleli je velmi dlouhý, ale sluší se připomenout alespoň některé z nich. Finančními
příspěvky se na této akci podílely například akciové společnosti Vápenka Čertovy schody a
Velkolom Čertovy schody Tmaň, Stará garda TJ VČS Tmaň, paní Jana Kozlerová, pan Petr
Krejčí, paní Alena Luxemburgová, COOP – důchodci a spoustu dalších drobných
přispěvatelů. Svými věcnými dary přispěli do bohaté tomboly například pan Jaroslav Šimek,
pan Roman Kantor, paní Dana Nesvadbová, firmy Šmic, Apolonia, VAK Beroun, Rumpold
Příbram, Myslivecký spolek HORA Tmaň, TJ VČS Tmaň, COOP Hořovice a mnoho a mnoho
dalších. Všem těm, které jsem zde zmínil i těm, které jsem zde nechtěně opomenul, patří
velké poděkování nejen od nás, ale i od dětí, pro které se vlastně tato akce ve finále
organizuje a kteří si výtěžek z této akce užijí při svých akcích při školních i mimoškolních
aktivitách.
Jen dva dny po skončení Dobročinného plesu se v přísálí Kulturního domu uskutečnil
další slavností akt. U příležitosti veřejného zasedání zastupitelstva obce zde byli oceněni ti,
kteří neváhají a jsou ochotni darovat nejcennější tekutinu pro zdraví a často i záchranu života
někoho jiného. Dobrovolných dárců krve má naše obec velké množství, a tak se již stalo
tradicí, symbolicky ocenit a poděkovat těm, kteří v počtu odběrů překonali některý
z pomyslných milníků. Mohli jsme tak nepřímo vyjádřit poděkování a obdiv nejen za nás, ale i
za ty, kterým oni svojí vlastní krví pomohli. Svůj první odběr tak v roce 2018 uskutečnil pan
Michael Kincl a slečna Iva Macourková. Hranici desátého odběru, tedy bronzové plakety
doktora Jánského, překročili paní Naděžda Havlíková, pan Petr Havlík, paní Iveta Křížová,
pan Marek Černovský, pan Anton Šupa a pan František Růžička. Hranici dvacátého odběru,
tedy stříbrné plakety doktor Jánského, dosáhli v roce 2018 paní Lenka Krátká, paní Alena
Hrubá a pan Robin Veselý. Za zlatou plaketu doktora Jánského, tedy čtyřicet odběrů, jsme
pak společně poděkovali panu Filipu Cholevovi a panu Petru Lisému a největší potlesk v sále
si vysloužil pan Jan Foltýn za svůj osmdesátý odběr krve, kterým se tak stal majitelem
Zlatého kříže III. stupně. Všichni ocenění převzali od zastupitelů obce Tmaň „Děkovné
uznání“ ve formě diplomu i drobných darů. Výčet jmen za rok 2018 však ještě není konečný,
a tak další dobrovolní dárci krve budou oceněni při nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. června 2019.
Závěrem bych si Vás ještě dovolil pozvat na poslední kousek naší letošní plesové
sezóny. Třetím rokem po sobě organizují sportovci TJ VČS Tmaň, kdysi tradiční, Maškarní
bál sportovců. Každým rokem přibývá povedených masek, každým rokem je zájem o tuto
veselou akci větší a větší. Letos se tato společenská událost uskuteční 27. dubna 2019 od
20:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani a symbolicky zvolili fotbalisté za téma pro letošní rok
„Brazílii – zemi fotbalu a karnevalů“. Přijměte i Vy tímto naše pozvání a přijďte se společně
s námi dobře pobavit, ať již v převleku či běžném společenském oděvu, a připít si
vyhlášenými míchanými koktejly na blížící se slunečné období.
Jaromír Frühling
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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:
1.
komunální odpad 400,- Kč / osoba / rok;
2.
pes
1.
za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 200,- Kč;
2.
za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 1000,- Kč;
3.
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.

Valná hromada TJ VČS Tmaň, z.s.
V sobotu dne 23. února 2019 se konala na Louníně 14. valná hromada Tělovýchovné
jednoty VČS Tmaň, z.s.
Zápis z jednání Valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s.
I.
Jednání Valné hromady zahájil předseda výkonného výboru TJ VČS Tmaň, z.s. pan Zdeněk
Tlach. Přivítal hosty a zástupce organizací a seznámil zúčastněné s pracovním
předsednictvem Valné hromady ve složení – řídící jednání Zdeněk Tlach a členové Josef
Sakáč a Slavomír Malík.
Byl předložen, přečten a následně schválen hlasováním program valné hromady:
1) Zahájení – organizační záležitosti, volba komisí.
2) Zpráva o činnosti TJ v uplynulém období.
3) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů za uplynulé období.
4) Zpráva o hospodaření za uplynulé období a plán na rok 2019.
5) Doplňující volby výkonného výboru TJ.
6) Schválení plánu činnosti na rok 2019.
7) Diskuse.
8) Schválení usnesení z valné hromady.
9) Závěr.
Návrh programu valné hromady byl schválen jednomyslně – 25 pro, nikdo se nezdržel, nikdo
nebyl proti (u dalších hlasování bude použit stejný systém záznamu výsledku hlasování –
25,0,0).
Dále byla zvolena společná mandátová a návrhová komise ve složení: předseda Slavomír
Malík (24, 1, 0) a členové komise Jindřich Laně (24, 1, 0) a Jakub Sulík (24, 1, 0).
Poté byla zvolena volební komise ve složení: předseda Milan Placák (24, 1, 0) a členové
komise: Stanislav Svoboda (24, 1, 0) a Michal Sopr (24, 1, 0).
II.
Zprávu o činnosti TJ VČS za léta 2017 a 2018 přednesl předseda Zdeněk Tlach. Ve své
zprávě konstatoval zejména následující skutečnosti:
• zhodnotil sportovní aktivity ve všech oddílech;
• aktuálně je evidováno 184 členů TJ, ale ne všichni jsou aktivní sportovci;
• výkonný výbor se scházel nepravidelně a na svých jednáních řešil nutné záležitosti
související s činností TJ;
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•

úspěchy sportovců TJ VČS jsou podloženy mimo jiné i spoluprací se sponzory. Nejvíce
naše sportovce podporují: akciová společnost Vápenka Čertovy schody Tmaň – Lhoist
group, Zeppelin, Beko, ADP Krejčí, Apolonia Tmaň.
• jako úspěch byla publikována výměna oplocení na tenisových kurtech a nákup nové
buňky pro tenis, dále zabezpečení přívodu vody na nohejbalový kurt;
• fotbalový oddíl vykazuje trvale herní zlepšení a působením pana Frühlinga se buduje
nové zázemí na fotbalovém hřišti;
• opětovně se zavedl trénink fotbalové přípravky;
• pod TJ se zaregistrovali členové tanečního kroužku paní Kellerové a na soutěžích
získávají ocenění, čímž reprezentují naši TJ i obec Tmaň;
• dlouhodobě probíhá cvičení žen;
• pravidelně se schází nohejbal a jeho členové se zúčastňují veřejných turnajů.
Závěrem ve své řeči oznámil pan Tlach, že odstupuje z funkce předsedy TJ a spolu s ním
požádal o uvolnění z funkce člena výkonného výboru TJ pan Ivan Nedúchal.
III.
Zprávy z oddílů:
• Stručnou zprávu za tenis přednesl pan Malík, na požádání předsedy tenisového oddílu
Ing. Krejčího, který se z jednání omluvil.
• Za oddíl kopané podal zprávu pan Jaromír Frühling1. Podrobně rozebral sezónu
2017/2018 a podzim 2018 v novém ročníku IV. A třídy 2018/2019, kde zhodnotil i přínos
hráčů po sportovní a lidské stránce. Kladně hodnotil budování nové zázemí na
fotbalovém hřišti svépomocí, vyzdvihl přínos pana Skaly na odborných pracích, pana
Petra Krejčího jako sponzora a poskytovatele techniky a pana Černovského. Apeloval na
větší aktivitu v zapojení počtu lidí na brigádách. Kladně hodnotí činnost přípravky
mladých fotbalistů, zdůraznil, že je nutné vytvořit cca 6členný realizační tým na vedení
tréninků a práci s nadějemi TJ. Závěrem své zprávy poděkoval členům výkonného
výboru za spolupráci.
• Paní Kellerová konstatovala, že v roce 2018 taneční kroužek vybojoval 1. místo
v kategorii v krajské soutěži a v republikové 7. místo. V roce 2019 se kroužek zúčastní 4
soutěží. Paní Kellerová poděkovala za příspěvky, které pomáhají v rozvoji těch
nejmenších a začínajících tanečníků.
• Za nohejbal promluvil pan Sakáč Josef. Nohejbal eviduje 14 pravidelných členů, kteří
sportují přes zimu v místní tělocvičně a od jara do podzimu na přírodním kurtu v parku,
který si členové udržují svépomocí. Pozval ke sportování v parku další členy.
• S činností Staré gardy seznámil Malík Slavomír. Soupiska obsahuje 43 členů, kteří bydlí
po celých středních Čechách. Apeloval na zapojení dalších hráčů nad 35 let do činnosti
Staré gardy. K účasti na turnajích:
o Dne 29. ledna 2018 byla Stará garda pořadatelem turnaje v malé kopané ve
Všeradicích.
o Dne 1. května 2018 jsme se zúčastnili turnaje ve Všeradicích ve velké kopané a
obsadili 4. místo po penaltovém rozstřelu.
o Dne 26. srpna 2018 jsme obhájili prvenství v Novém Jáchymově ve velké kopané.
IV.
Zprávu o hospodaření tělovýchovné jednoty přednesl Josef Sakáč, v níž seznámil členy se
stavem pokladny, s příjmy a výdaji v letech 2017 a 2018, s odvody na ČUS a se způsobem a
podmínkami, které je nutné plnit, aby TJ mohla i nadále pravidelně hospodařit s vyrovnaným
rozpočtem.

Příspěvek o činnosti fotbalového oddílu přednesený panem Jaromírem Frühlingem na 14. valné
hromadě TJ VČS Tmaň konané 23. února 2019 byl otištěn v nezkráceném znění v březnovém vydání
OBZORU.
1

6

V.
Volba předsedy a doplňující volba členů Výkonného výboru TJ VČS Tmaň, z.s.
• Předseda volební komise pan Placák provedl volbu nového předsedy TJ – navržen pan
Antonín Kiml – hlasy 24 – 1 – 0 zvolen předsedou výkonného výboru TJ.
• Dále proběhly doplňující volby dalších členů výkonného výboru – pan Stanislav Svoboda
– zvolen 23 – 2 – 0, pan Radek Haas – zvolen 23 – 2 – 0, pan Josef Rys – zvolen 23 – 2
– 0.
• Předseda i noví členové výkonného výboru byli zvoleni řádně a drtivou většinou
přítomných členů TJ VČS.
• Výkonný výbor TJ VČS Tmaň, z.s. bude pracovat ve složení: Antonín Kiml – předseda,
Josef Sakáč – hospodář, a členové Slavomír Malík, Ing. Josef Krejčí, Stanislav Svoboda,
Radek Haas, Josef Rys.
VI.
Schválení plánu činnosti na rok 2019, odhlasováno, 25 – 0 – 0. Byl také potvrzen termín
konání maškarního bálu pořádaného TJ VČS Tmaň, z.s. na 27. dubna 2019.
VII.
Schválení usnesení ze 14. valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s.. – 25 – 0 – 0.

I.

II.

III.

IV.

Plán činnosti TJ VČS Tmaň, z.s., na rok 2019
Sportovní činnost:
1. Podpořit v činnosti fotbalového oddílu mužstvo dospělých tak, aby se ve Tmani
hrál i v následujících letech fotbal, a to v okresních soutěžích, včetně případného
postupu do vyšší soutěže. Podpořit činnost kroužku míčových her žáčků (fotbal).
2. Podpořit v činnosti oddíl tenisu a udržet jej v okresní soutěži.
3. Podporovat v činnosti Starou gardu fotbalového oddílu, oddíl nohejbalu, cvičení
žen a další aktivity členů tělovýchovné jednoty formou poskytnutí finanční
podpory při organizaci turnajů a sportovních akcí.
4. Umožnit využívání sportovišť místními občany a sponzory dle provozních
podmínek.
5. Podpořit činnost oddílu sportovního tance při Základní škole Tmaň, a to
především finančně.
Kultura:
1. Aktivně se zapojit do akcí pořádaných obcí a ostatními společenskými
organizacemi jako je Dobročinný ples, Den dětí apod.
2. Uspořádat maškarní taneční zábavu (27. 4. 2019) a uvolnit prostředky na pořízení
tomboly.
Údržba:
1. Na tenisových kurtech dokončit opláštění buňky a provést oplocení kurtů na
severní straně k zahrádkářům (použít k tomu část případné dotace z programu
Můj klub 2019).
2. Na fotbalovém hřišti dokončit přístavbu zázemí (šatny, WC, sprchy a klubovna) a
provést opravy stávajících kabin k jejich využívání.
3. Průběžně udržovat pořádek a zajištění údržby v areálu fotbalového hřiště a
tenisových kurtů.
Ostatní:
1. Reálně zaktualizovat členskou základnu, a to jen aktivních členů a upravit její
evidenci. Zaevidování plateb členských příspěvků do evidence v IS ČUS.
2. Aktualizovat webové stránky TJ VČS Tmaň, z.s., a pravidelně je doplňovat tak,
aby byl funkční.
3. Maximálně využívat možností dotačních programů, a to především při podpoře
činnosti mládeže v tělovýchovné jednotě (Můj klub 2019, …).
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I.

II.

Usnesení 14. valné hromady TJ VČS Tmaň, z.s., konané dne 23. února 2019
Valná hromada vyslechla a schvaluje:
1. Zprávu o činnosti TJ VČS Tmaň, z.s., za rok 2017 a 2018.
2. Zprávy z oddílů TJ VČS Tmaň, z.s.
3. Plán činnosti TJ VČS Tmaň, z.s., na rok 2019.
4. Volbu nových členů výkonného výboru za odstupující členy Zdeňka Tlacha a
Ivana Nedúchala.
Valná hromada ukládá výboru TJ VČS Tmaň, z.s.:
1. Aktualizovat členskou základnu, výběr členských příspěvků a webové stránky TJ
VČS Tmaň, z.s.
2. Zajistit ve spolupráci s oddíly TJ VČS Tmaň, z.s., finanční prostředky na jejich
činnost.
3. Hospodárně nakládat s finančními prostředky a provádět pravidelnou kontrolu
jejich čerpání.
4. Zajistit finanční prostředky na údržbu a opravy na tenisových kurtech a
fotbalovém hřišti.
5. Maximálně využívat dotačních programů na činnost s mládeží (sportovní tanec,
fotbal, tenis) a na údržbu majetku tělovýchovné jednoty.

T m a ň

v

h i s t o r i i

Šedesátá léta … je to dávno?
Šedesátá léta … je to dávno? Faktem je, že v té době žili aktivním životem prarodiče
současných dětí a museli za pochodu – stejně jako každá generace ve své době – řešit
otázky související se zajištění základních životních podmínek pro existenci svých a svých
rodin. Z tohoto pohledu jsou zkušenosti každého pokolení jedinečné a neopakovatelné a jsou
zdrojem pro vznik případných mezigeneračních konfliktů v důsledku pokusů o zavádění
v lidském životě v minulosti osvědčených zkušeností v době, v níž již v důsledku
společenského vývoje podporovaného zejména v posledních letech nebývalým technickým
rozvojem, nemají živnou půdu. To je v každém okamžiku a v každé době ta opravdová krása
našeho bytí, kterou někdy nevnímáme, ale která nám dovoluje nést s sebou na naší
pozemské životní pouti vzpomínky z minulosti přes současnost do budoucnosti a dávající
nám příležitost konfrontovat je s našimi současníky i potomky … mohou se zdát hezké, milé,
mohou být takové, že na ně raději nevzpomínáme, stejně jako těžko uvěřitelné pro naše
vnoučata, když jim vypravujeme, jak to vypadalo za našeho mládí ... ale v tomto případě
nezoufejme, je čeká stejná zkušenost také, jenom si to zatím neuvědomují a nepřipouštějí.
Ale konec filozofování a vraťme se do reality let šedesátých …
Společně s pamětníky této doby si také připomeňme, že dne 11. července 1960 přijalo
Národní shromáždění Republiky československé ústavní zákon č. 100/1960 Sb. – Ústavu
Československé socialistické republiky, v níž se v úvodním prohlášení praví, že „… my
pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: společenské zřízení, za které
bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které měly od vítězství Velké
říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické
strany Československa skutečností i u nás. Socialismus v naší zemi zvítězil! Vstoupili jsme
do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým ještě vyšším cílům.
Dovršujíce socialistickou výstavbu přecházíme k budování vyspělé socialistické společnosti a
shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu. …“
Dnes s odstupem času mohou předcházející věty budit úsměv. Ale takový je náš lidský život
– každý okamžik naší pozemské životní pouti je pouze zastávka na cestě z minulosti do
budoucnosti – minulost známe, budoucnost nikoliv …
Živou vzpomínkou na ta léta jsou příspěvky publikované v té době v jediném regionálním
týdeníku na Berounsku a Hořovicku BUDOVATEL, které se nám na následujících stránkách
stanou průvodci tímto obdobím …
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Byly doby, kdy ve Tmani nebyl po obci rozveden zemní plyn a doma jsme topili především
uhlím. Na podzim 1963 se psalo o připravenosti na zásobování palivem v nastávajícím
zimním období:
Přijde zima. Bude čím topit?2
Spotřebitelé našeho okresu se často ptají, jak to bude s palivem na zimu. Nelze se divit po
zkušenostech z roku 1961, kdy situace nebyla příznivá, a navíc docházelo i k narušování
distribuce vinou některých zaměstnanců z uhelných skladů i samotných spotřebitelů.
Loni první zlepšení
Tato snaha o rovnoměrné zásobování se projevila ze strany uhelných skladů i komise
obchodu Okresního národního výboru (ONV), která věnovala rozdělování zvýšenou péči.
V druhé polovině tohoto roku se začalo s dovozem uhlí z mosteckého revíru i těžkotonážními
auty ČSAD. Tím se situace částečně zlepšila. Domácnostem, kterých je na okrese asi 32
tisíc, se dodalo po 20 centech uhlí. Nechceme tvrdit, že toto množství je pro roční spotřebu,
kdy se stupňují nároky ze strany podniků i domácností, dostačující. Ale musíme si uvědomit,
že i těžba uhlí má svoje hranice. To nutí k úspornému hospodaření a nelze si vytvářet
zásoby podle finančních prostředků a požadavků. Komise ONV pro obchod určil tedy
uhelným skladům, aby zavedly dávky po 10 centech, s dodací lhůtou 5 – 6 měsíců, což
zajistí při úspoře nutné palivo.
Ale přišly mrazy
A zásobovací situace se v lednu 1963 znovu ztěžovala. Vedlo to k přechodnému snížení
dávky v březnu a dubnu – na 8 centů. Opatření hlavně mělo doplnit palivo těm
domácnostem, které se zimou vyčerpaly. I podniky a školy musely učinit úsporná opatření.
Tuhé mrazy také omezily možnost dopravy po železnici, takže zásobování bylo odkázáno jen
na auta ČSAD, za ztížených pracovních podmínek pro řidiče. Školy musely prodloužit uhelné
prázdniny. Začátkem května se opět přistoupilo k dávkám po 10 centech. I zlepšená doprava
železniční a pravidelná doprava mosteckého uhlí auty ČSAD ve II. čtvrtletí zabezpečila
dodávky domácnostem, vytvoření provozních zásob ve skladech, předzásobení škol a běžné
zásobování podniků, které jsou závislé na uhelných skladech. K předzásobení a zlepšení
situace pomohla i lodní doprava.
Jak to bude s uhlím letos?
Uhelné sklady plánují pro každou domácnost 20 centů tříděných paliv. Jedná se o dvě dávky
10 centech hnědého uhlí, skupiny A a B. pro domácnosti i podniky, kde nevykryje spotřebu,
zajistí uhelné sklady náhradní paliva: netříděné hnědé a černé uhlí, ostravský proplastek,
topnou směs a uhlí skupiny C. při objednávce zaměstnanci kanceláře uhelných skladů
poradí, který druh bude k dispozici a jak jej nejlépe využít. Cena těchto paliv bude 7 – 15
korun za cent. Dále je možno vylepšit otop pilařskými odřezky a listnatým dřevem, které
dodáme rozřezané na špalky. Pro zápal jsou u nás k dispozici palivová kola vlastní výroby.
Do konce října – druhá dávka
Na základě usnesení komise ONV ji tedy spotřebitelé obdrží do konce října, není-li výslovně
uzavřena na listopad a prosinec. Je možné, že při značném provozu došlo k opominutí
některého spotřebitele. V těchto případech proveďte ihned urgenci u příslušné objednávkové
kanceláře. Mnohdy se ještě vyskytují případy nekázně a sobeckosti jedinců, kteří bez ohledu
na ostatní se snaží získat uhlí neoprávněně a pomáhají si úplatkem. Občanské výbory a
spotřebitelské rady budou takové případy zjišťovat a zveřejňovat. Rovněž vedení uhelných
skladů bude za toto jednání stíhat své zaměstnance. Přidělené fondy paliva a přísun
náhradních paliv zajistí normální spotřebu i letos a není třeba obcházení. Pracovníci
uhelných skladů jsou povinni řešit oprávněné požadavky spotřebitelů.
Přijde zima. Bude čím topit? Oldřich Vašák, Okresní národní výbor Beroun, BUDOVATEL, číslo 35,
5. září 1963
2
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Na závěr slovo k spotřebitelům
Objednané palivo při dodání neodmítejte! V poslední době se často vyskytují tyto případy.
Objednávka není přijata s odůvodněním, že spotřebitel žádal výhradně brikety nebo jakost A.
brikety jsou například omezeny fondy a celostátně se přidělují podle kapacity výroby.
V těchto druzích tedy poptávku krýt nelze a kanceláře uhelných skladů přijaly uvedené
požadavky spotřebitelů s upozorněním na omezené možnosti objednávky. Odmítnutím
náhradní dávky budeme považovat objednávku za vyřízenou a účtovat i dopravné. Cena 1
centu uhlí je účtována 1,60 Kčs na našem okrese, což je nepatrné a není možné jezdit
k spotřebiteli několikrát. Pro případ nepřítomnosti požádejte souseda, aby přejímku provedl.
Zní-li adresa na faktuře na jiné jméno a posádka vám uhlí nabízí jako náhradnímu odběrateli,
trvejte před podpisem a přijetím na opravě adresy. Pomůžete zpřesnit distribuci. Pro majitele
ústředního topení je počítáno se základní dávkou tříděných paliv podle druhů topenišť, i
s náhradními palivy.
Občany z obcí v blízkosti lesů upozorňujeme na možnost probírek a samovýroby dřeva
v lesích, po dohodě s lesníkem.
V letošním roce je proti minulým letům situace zlepšená hlavně tím, že v červenci a v srpnu
byly vytvořeny vlastní zásoby i předzásoby škol, podniků apod., které budou doplňovány.
Tím je zajištěna rovnoměrnost v zásobování a není třeba mít strach z nedostatku paliva.
Nebylo vždy tak, že nabídka v obchodech měla rozměr obvyklý pro dnešní dobu. V dobách
socialismu se v novinách sice psalo o plynulém a standardním zásobování, ale skutečnost
byla poněkud jiná. Jednou nebyly hřebíky, podruhé žárovky, nebo jsme stáli frontu na
toaletní papír. Od února 1962 se začal projevovat nedostatek masa. Režim se tento problém
pokusil vyřešit tím způsobem, že v červenci 1963 vyhlásil čtvrtky za bezmasé dny.
Dochovala se nám z té doby zpráva o tom, jak na tento fakt zareagovala závodní jídelna ve
Velkolomu Čertovy schody:
Bezmasý čtvrtek i na VČS3
Po vzoru závodů veřejného stravování Restaurací a jídelen zavedli bezmasé čtvrtky i
v závodní jídelně na Velkolomu Čertovy schody. Minulý čtvrtek se mohli strávníci rozhodnout
pro třešňové knedlíky nebo zeleninový karbanátek. Bylo podáno 335 obědů a 29 večeří.
Přestože nebyl tradiční guláš nebo vepřová, lidé si pochutnávali. A tak i v této poměrně malé
závodní jídelně se ušetřilo za jediný den téměř 40 kg masa.
P.S.
Doplňující poznámka pro pamětníky k tomuto příspěvku – opatření ve formě „bezmasých
čtvrtků“ se ukázalo jako nedostatečné, a proto došlo v následujícím roce 1964 k výraznému
zdražení masa.
Z roku 1964 pochází následující dva příspěvky. Ten první nám nabídne pohled obyčejných
lidí i vedení obce na všední dny ve Tmani v době, kdy se dokončovalo Staré sídliště, do
kterého se stěhovali první nájemníci.
Čertovské starosti Tmaňských4.
Velkolom Čertovy schody u Tmaně je dobudován a dostává se z hlavních prvopočátečních
těžkostí. Velké starosti však dělá otázka stálých pracovních sil. Dobrým základem pro řešení
je stavba bytů. Avšak noví tmaňští nájemníci v nich neužili mnoho radostí, zvláště ke konci
roku 1963, kdy jim k normálnímu nájmu přibyl nemalý přívažek na otop.
Nedohotovená kotelna vytápěla asi 24 bytů, ale ne právě ekonomicky. Tento špás stál za
zimu 3 000 metráků uhlí mimo dřeva a obsluhy, takže nájemníkům došel dech i trpělivost.
Státní inspekce našla závadu na topném zařízení. Řada opatření, která byla uložena
k nápravě, zůstala zřejmě na papíře. Topné období se opět blíží a neví se, kdo koupí uhlí,

3
4

Bezmasý čtvrtek i na VČS, značka autora příspěvku: -jp-, BUDOVATEL, číslo 31, 8. srpna 1963
Čertovské starosti Tmaňských. Václav Svoboda, BUDOVATEL, číslo 36, 10. září 1964
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kdo bude vůbec topit a kdo vlastně bude zodpovídat za nedostatky v tomto topenářském
zařízení. Tak se to dává k lepšímu místnímu národnímu výboru ve Tmani. Pro radu MNV to
není nejlepší úděl. Za krátkou dobu od voleb vyřešil již řadu problémů – bylo otevřeno
pohostinství, tři roky uzavřené, a nyní se snaží popohnat dostavbu kulturního domu, jehož
stavba se vleče již šestý rok.
Další čertovskou starostí Tmaňských je bývalý zámek. Objekt pustne, ač je zde umístěn i
okresní archiv. Nájemníci chytají na půdě vodu do necek a podobně. Zaměstnanci
z Čertových schodů i ostatní Tmaňští si říkají, že by v tom byl čert, aby se s věcí nepohnulo.
Zatím čekají nájemníci v bytech, kdo se pohne, zda odpovědní pracovníci na té výstavbě
celého sídliště, kterou provádí národní podnik Konstruktiva, nebo dojde k trvalému pohnutí
myslí zúčastněných nájemníků a členů místního národního výboru.
Na jiném místě tohoto vydání OBZORU jsou informace z 14. valné hromady TJ VČS Tmaň,
z.s., která se konala v únoru letošního roku. Na následujících řádcích si přiblížíme stejné
jednání před 55 roky v závěru roku 1964 … a můžete vzpomínat, srovnávat a porovnávat …
Po výroční schůzi ve Tmani. Podejme ruku vesnické tělovýchově5.
V jediném hospodském lokále na Tmani se sešli sportovci místního Sokola k výroční členské
schůzi. Krátce po stanovené hodině byla zahájena schůze za přítomnosti 50 členů (ze 70
pozvaných a 12 se jich dostavilo během jednání) obvyklým úvodem z úst předsedy M.
Procházky. Zdánlivý klid přerůstal každou statí referátu ve vnitřní napětí, které propukalo již
během referátu ve správnou otevřenou občanskou diskusi. To když se hledaly příčiny
některých záporných jevů v činnosti celé jednoty z hlediska celookresního měřítka. Nesplnili
jsme, nebo splnili jsme jen částečně, nemáme cvičitele a co hlavní, v době příprav na III.
celostátní spartakiádu dosud se nezačalo nacvičovat ve složkách dospělých. Ano, nezačalo
se, poněvadž nebyly dosud vytvořeny základní předpoklady. Nebyla a dosud nemohla být
zajištěna místnost na cvičení. Na plánovanou adaptaci v druhé bývalé hospodě nestačilo
nabízených 20 tisíc, velká nezkušenost činovníků po stránce technického zajištění – to byly
dva hlavní důvody, proč se Tmaňští zalekli. A přece zbytečně. To prokázali tehdy, když došlo
ke zmínce, že je nutno postavit konečně na nedávno zbudovaném fotbalovém hřišti kabiny,
třeba jednoduché, aby jak hostující oddíl, tak i rozhodčí nejezdili na Tmaň v pomyšlení, že se
budou svlékat doslova za postranní čarou. Proto se odkoupila na 1 000,- Kčs stará budova.
Ano, něco se musí stát. Rozbourat, rozebrat, pokusit se postavit šatny. Situace je po stránce
finanční přímo pekelná. Na knížce v hotovosti 1 200,- Kčs, na běžná vydání má pokladník
ještě 250 Kčs. A to máme před sebou zimu a mužstvo i dorost se přihlásilo do soutěže …
Suchý dotaz předsedy, kolik hodin se má odhlasovat na pomoc jednotě a mozolnaté ruce se
hlásí bez velkého patosu. Josef Frajer, Zdeněk Špatenka, Podzimek, Laurek a Míla
Procházka – všichni závazek 100 hodin. Ano, sto hodin ve prospěch tělovýchovy. A kde jsou
hodiny na pomoc JZD? Hlásí se řada dalších: 50 hodin Beran, Skopový, Puchýř, 30 hodin
Ladislav Staněk, 20 pak Karel Piskáček starší a K. Štětka. Svůj závazek připojili i dorostenci:
300 hodin na výstavbě kabin a úpravě kluziště. Výsledek? 1 170 brigádnických hodin.
Přibudou k nim i hodiny Josefa Ježka, který provede instalační práce. Hned druhý den po
schůzi se obrátí výbor na Místní národní výbor se žádostí, aby jejich akce byla pojata ještě
do akce Z. Doufejme, že MNV si uvědomí význam aktivity tělovýchovné složky a učiní vše
k realizaci plánu. Současně bude zaslána žádost na Okresní výbor ČSTV do Berouna.
Přestože návrh plánu na rok 1965 byl zhotoven, stojí rozhodně za to, aby úsilí Tmaně bylo
citlivě zváženo, dodatečně zařazeno do plánu. Tmaňští rozhodně nezklamou. Do roka budou
šatny stát. Snad během jarních měsíců budou v hrubém rozsahu hotovy. Jen podejme
vesnické tělovýchově ruku. Pak jim nebudeme vyčítat to či ono. Akce je povzbudí k dalšímu
úsilí. Jen se podívejme na kluziště. Jedno z nejlepších na Berounsku vůbec – dílo několika
jedinců (snad zase těch jmenovaných) za několik měsíců … A na tu III. Celostátní
spartakiádu by nebylo ještě pozdě. Jedinou složkou, která by zde měla dobré předpoklady
Po výroční schůzi ve Tmani. Podejme ruku vesnické tělovýchově. -JK- BUDOVATEL, číslo 50, 17.
prosince 1964
5

11

zapojit se do nácviku – jsou muži. Budou-li stát někteří ze Tmaně na Strahově na cvičišti,
plak skladba pro muže „Jednotni vpřed“ vyjádří konkrétní úsilí členů převážně dělnické
tělovýchovy na Tmani.
Nesmíme zapomenout na slavnostní otevření Kulturního domu ve Tmani …
Nový kulturní dům ve Tmani6.
V neděli 9. ledna 1966 byl v Tmani otevřen nový kulturní dům. Je to komplexní kulturní
zařízení, dobře esteticky i technicky řešené a vybavené. Vlastní kulturní dům má sál pro 300
diváků a přísálí. Nechybí ani moderní, prostorné jeviště z celého okresu nejdokonaleji
vybavené, klubovna, šatny pro účinkující a sociální zařízení. Nedílnou součástí celého
komplexu je i restaurační zařízení a budova místního národního výboru, pěkně zařízená
knihovna, dále pošta a v přízemí holičská a kadeřnická provozovna. Celé zařízení kulturního
domu má hodnotu dva a půl milionu korun.
Občané Tmaně i okolí tak dostali opravdu dokonalý kulturní stánek, který bude sloužit
všestrannému rozvoji kultury. Hlavně však bude záležet na všech občanech, jak budou nový
kulturní dům využívat a ochraňovat.
… a zahájení provozu tmaňského kina …
Kino Tmaň7, umístěné v novém kulturním domě, uvedlo úspěšně při slavnostním zahájení
27. srpna 1966 za účasti delegace Krajského podniku pro film, koncerty a estrády a Okresní
školní komise Okresního národního výboru Beroun barevný film Deffy „Synové velké
medvědice“.
Prakticky celé druhé pololetí roku 1966 se na stránkách BUDOVATELE každý týden
opakovaně objevoval inzerát stejného znění nabízející zaměstnání v nově zbudovaném
závodě Velkolom Čertovy schody …
Malý oznamovatel.
Velkolom Čertovy schody, Tmaň u Berouna, přijme do svých provozů:
• 10 elektr. – silnopr.
mzda
• 15 zámečníků
• 5 zedníků pro opr.
• 5 posunovačů pro vl.
• a dělníky pro expedici
Možnost ubytování pouze na společných ubytovnách.
Hlaste se v osobním oddělení VČS.

6 – 8,50 / hod.
6 – 8,50 / hod.
6 – 8,- / hod.
6 – 7,- / hod.
8 – 10,- / hod.

Zakončíme poněkud nostalgicky a připomeneme si uzavření suchomastského pivovaru v září
1966, v němž pracovali i tmaňští …
Rozloučení se suchomastským pivem8.
Suchomastské pivo pijeme tento týden naposled. Celá naše vesnice, i když se snaží
pochopit toto opatření, přece jen se nerada s ním loučí. Zamýšlíme se nad úlohou
suchomastského pivovaru v pohnuté historii našeho kraje i okresu. Podle dokladů
v zemských deskách je pivovar znám již z dob, kdy se stavěl hrad Karlštejn. A kdyby
neshořely některé doklady, určitě bychom se dověděli, že pivovar byl založen ještě dříve.
Podle záznamů byl v předbělohorské době majitelem jeden z odbojných českých pánů,
pozdější exulant Adam Pinta Bukovanský z Bukovan.

BUDOVATEL, Nový kulturní dům ve Tmani, A. Šrut, číslo 3, 19. ledna 1966
BUDOVATEL, Krátce z okresu, číslo 35, 31. srpna 1966
8 BUDOVATEL,Rozloučení se suchomastským pivem, František Veselý, člen školské a kulturní
komise Místního národního výboru v Suchomastech, číslo 37, 14. září 1966
6
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Svou kapacitou patřil suchomastský pivovar mezi střední. Ročně vyrobil až dvacet tisíc
hektolitrů piva. Největší zvláštností byla pramenitá voda z blízkého Čertováku. Před lety byla
ohodnocena jako jedna z pěti nejjakostnějších vod ve státě. Už ta byla zárukou dobré kvality
výrobku. Proto se v dobách předmnichovské republiky stal suchomastský pivovar středem
pozornosti. Docházelo k ostrému konkurenčnímu boji, a to jak ze strany tehdejšího
Právovárečného měšťanského pivovaru v Berouně, tak i „panského“ pivovaru v Litni a
v neposlední řadě i některých pražských pivovarů. Vyrobeným suchomastským sladem byl
často zásobován i smíchovský pivovar, někdy i pivovar plzeňský.
Když se už loučíme se suchomastským pivem, musíme se i zamyslet nad využitím výborné
jakosti vody, objektů pivovaru a sklepů. V provozu zůstává jen sladovna, která se
v budoucnu bude rozšiřovat.
Uzavírá se staletá tradice suchomastského pivovaru …
Takové události zůstanou ve vzpomínkách pamětníků natrvalo spojeny
se šedesátými léty dvacátého století ve Tmani ...

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 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

•

Základní škola Tmaň
Pondělí 25. února 2019 bylo pro naši školu opět sváteční. Mohli jsme se totiž zúčastnit
pěvecké soutěže Králodvorská koruna. Děti byly připraveny výborně, a o tom svědčí i
jejich výsledky. Získali jsme tři první místa, mnoho druhých a třetích míst a jedno čtvrté.
Všem dětem patří poděkování za krásný zpěv, organizátorům za vskutku důstojnou
atmosféru. Pro naši školu jsou velkou radostí nejen vynikající výsledky, ale také to, že
děti mají rády zpěv a hudbu. Kéž jim tato radost vydrží až do dospělosti. Děkujeme!
V pátek dne 1. března se naši prvňáčci společně se svou paní učitelkou zapojili do
preventivního programu „Veselé zoubky", který připravuje DM drogerie markt s.r.o.9 Ač
se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním
onemocněním. DM preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1. tříd
základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a
prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a
měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo
strach ze zubního lékaře. Všichni naši prvňáčci se do pro ně připraveného programu
pustili s vervou. Přinesli si manuální i elektrické zubní kartáčky, pasty, mezizubní
kartáčky, dentální nitě i ústní vody a povídali si i předváděli, jak se správně starají o svůj
chrup. Viděli také, jak se o něj stará Hurvínek s Máničkou, dozvěděli se spoustu
důležitých a zajímavých informací, a pak si svoje znalosti ještě vyzkoušeli v PC programu
a při vyplňování pracovního listu. Nakonec ještě obdrželi od DM jako dárek preventivní
balíček.
V pátek 15. března k nám zavítalo Divadlo Pod Kloboukem s prima představením
Evelínko nebuď pašík, na které se moc těšily děti z naší mateřinky společně s prvňáčky.
Květuška s Evelínkou nás při něm provedli světem zvaným „Hygiena". Představení, při
kterém jsme se krásně pobavili, se nám moc líbilo.

Společnost dm drogerie markt s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1992. Se svými více než 220
prodejnami je zastoupena po celé České republice a neustále svou síť rozšiřuje. Ve své filozofii má
pevně zakotveno příkladné působení ve svém okolí. Proto dm každoročně realizuje aktivity v souladu
se společenskou zodpovědností firem a snaží se pomáhat široké veřejnosti. V roce 2019 přichází již s
devátým ročníkem úspěšného programu „Veselé zoubky“.
9
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V sobotu 16. března 2019 proběhl v Kulturním domě ve Tmani již XVII. Dobročinný ples,
který se v naší obci stal dobrou tradicí. Všechny účastníky opět s úsměvem vítali
představitelé Obecního úřadu a Základní a Mateřské školy ve Tmani společně s
ostatními pořadateli, kteří se snažili ples všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit. Ples
zahájily svým vystoupením malé tanečnice a tanečníci z tanečního kroužku Tumbao pod
vedením paní Kellerové a Procházkové. Předvedly nám velmi krásné vystoupení a
mnoho z nás chytili za srdce, za což jim i jejich vedoucím patří velké poděkování a
uznání. K poslechu a tanci nám hrála již tradičně naše oblíbená hudební skupina Boss
Band V.H. Opět dokázala zvednout ze židle téměř každého tanečníka či tanečnici, takže
zábava na parketu byla opravdu skvělá. Zásluhou sponzorů, kteří věnovali velmi
hodnotné ceny byla i letos mimořádně očekávanou částí plesu opravdu bohatá tombola.
A nejeden z nás doufal, že číslo kýžené výhry bude právě v jeho obálce. Letos nás také
potěšilo půlnoční překvapení – pool dance v podání krásné a velice šikovné tanečnice
Anety Faitové, děkujeme. Dobrá zábava probíhala několik hodin. Lidé se výborně bavili
na tanečním parketu i při posezení s přáteli a těšili se ze svých výher. A my děkujeme
všem pořadatelům, vystupujícím, dárcům i účastníkům plesu za velmi krásný večer, který
jsme společně mohli prožít.
Ve středu 20. března se zúčastnilo 11 vybraných žáků ze 4. a 5. ročníku naší školy
okresního kola vybíjené smíšených družstev 1. stupně ZŠ, které pořádal Dům dětí a
mládeže Beroun ve sportovním areálu EDEN. Konkurence byla opravdu velká, i když
proběhl teprve „NULTÝ ROČNÍK“. Do soutěže se přihlásilo 16 škol z okresu. Vyřazovací
systém byl však neúprosný, a tak naši žáci, spolu se zúčastněnými ze sedmi dalších
škol, vypadli hned v prvním kole. Náladu nám to ale nezkazilo, bojovali jsme přeci s
plným nasazením a tento sportovní den jsme si užili! Už se těšíme na další sportovní
klání.
Zápis dětí do I. třídy Základní školy ve Tmani se koná ve středu dne 24. dubna 2019 od
13:30 do 16:30 hodin. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce
2019/2020 nebo o odklad povinné školní docházky naleznete v rubrice TISKOPISY
K OKOPÍROVÁNÍ na webových stránkách tmaňské školy. Další informace najdete v
rubrice ZÁPIS. Rodiče u zápisu předloží: vyplněnou žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podepsanou oběma zákonnými zástupci, rodný
list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Vážení rodiče,
Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality s názvem „Videospoty pro rodiče
malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ natočil 10 videospotů pro rodiče dětí
zaměřující se na to, jak postupovat při seznamování svých dětí ve věku 8 až 12 let s
prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku
elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Videospoty byly slavnostně představeny 4.
února 2019 na odborné konferenci projektu Kraje pro bezpečný internet. Jednotlivé
videospoty budou zveřejňovány postupně a první díly jsou již volně ke stažení na
stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet. Možno se přihlásit zde: kpbi.cz, kde v
sekci PRO RODIČE naleznete v části RODIČE V SÍTI uvedené spoty.
Mateřská škola Tmaň
Od 20. února 2019 pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni v Berouně.
Dne 22. února 2019 jsme se s dětmi vydali do lesa nakrmit zvířátka a pomoci jim tak lépe
přečkat zimní období.
Na začátku března jsme v mateřské škole měli
karneval. Děti si užily diskotéku, zasoutěžily si v jedení a nepřišly ani o soutěž o nejlepší
masku. Všichni jsme si slavnost užily.
Dne 15. března 2019 nás navštívilo divadlo Pod kloboukem.
Již brzy se můžeme těšit na soutěž Slavíček v mateřské škole a program Zdravotníci,
kde se dozvíme více o tomto náročném povolání a podíváme se společně i do sanitky.
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Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

•
•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v dubnu 2019 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. dubna 2019 v 16:30 hodin u příležitosti
Tmaňské pouti.
Římskokatolická farnost Žebrák zve ke společné modlitbě a rozjímání o oběti Ježíše
Krista – na KŘÍŽOVOU CESTU v Kublově na Velízu v neděli dne 7. dubna 2019 –
začátek v 15:00 hodin na jižním okraji lesa (parkování možné na louce podél cesty).
Velikonoční triduum tj. umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista je v křesťanském
liturgickém roce období tří dnů, které bezprostředně předchází Neděli Zmrtvýchvstání a
připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. I letos bude probíhat v Žebrácké
farnosti tradičně v kostele sv. Vavřince v Žebráku: ve čtvrtek 18. dubna 2019 a v pátek
19. dubna 2019 v 18:00 hodin, v sobotu 20. dubna 2019 v 19:00 hodin. Jste srdečně
zváni k účasti!
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve na
bohoslužby do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
• v neděli dne 7. dubna 2019 v 17:00 hodin;
• v neděli dne 21. dubna 2019 v 17:00 hodin na Hod Boží velikonoční;
• v neděli dne 28. dubna 2019 v 15:00 hodin sváteční bohoslužby u příležitosti
Tmaňské pouti.
•
•

•

•

V pondělí dne 4. března 2019 Náboženská obec CČSH ve Tmani navštívila Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky, kde se konalo setkání CČSH u příležitosti
narození T. G. Masaryka. Akce byla důstojná, přednášky velice zajímavé.
V úterý dne 19. března 2019 byla ve sboru na Vinohradech slavnostně uvedena kniha o
architektuře sborů Církve československé husitské „Sbory církve československé –
architektonické dědictví našich regionů“, která vznikla ve spolupráci CČSH a ČVUT.
Sbory CČSH jsou evropským unikátem, jak v úvodu poznamenal bratr patriarcha Tomáš
Butta. Mezi 68 vybranými sbory je také náš tmaňský Sbor Jiřího z Poděbrad a
Náboženská obec ve Tmani dostala jeden výtisk této krásné knihy darem. Našemu sboru
se v této publikaci věnoval Ing. arch. Nikolay Brankov z Katedry architektury Fakulty
stavební Českého vysokého učení technického v Praze, který přislíbil přednášku s
prezentací o architektuře našich sborů, fenoménu české architektury, na 28. září 2019,
kdy si tradičně připomínáme dostavbu našeho sboru – na podzim roku 1926.
Ve čtvrtek 21. března 2019 se Náboženská obec CČSH ve Tmani přišla rozloučit do
Husova domu v Rudné u Prahy se sestrou farářkou Ludmilou Vodičkovou, která nás
opustila po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ve věku 53 let.
Milá sestro, spočinutí klidné v náruči Boha Otce a pokoj tvé duši ve věčnosti.
V pátek 22. března 2019 jsme si připomněli výročí úmrtí velkého českého krále Jiřího z
Poděbrad († 1471). Rovněž v dubnu si jej připomeneme, tentokráte 23. dubna 2019 si
budeme připomínat jeho narození (*1420). Na Jiřího z Poděbrad, podle kterého byl
pojmenován náš sbor, vzpomeneme při sváteční BOHOSLUŽBĚ u příležitosti tmaňské
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pouti v neděli 28. dubna 2019 od 15:00. Jemu a legionářům je zasvěcen náš sbor ve
Tmani.
Neděle 24. března 2019 – účast Náboženské obce CČSH na valném shromáždění
Masarykovy společnosti na půdě Akademie věd v Praze.
Náboženská obec Církve československé husitské srdečně děkuje panu starostovi Ing.
Jaromíru Frühlingovi a zastupitelům za schválení dotace ve výši 150.000,- Kč na
dokončení poslední etapy rekonstrukce střechy na kulturní památce Sbor Jiřího z
Poděbrad CČSH. Všem občanům a příznivcům děkujeme za zájem o osud této duchovní
kulturní památky i návštěvu kulturních akcí ve sboru, kterými dále dáváme prostoru jeho
živý náboj.
Rozpočet na tuto část střechy nad modlitebnou činí necelých 300.000,- Kč přičemž
Diecézní rada CČSH přispěla částkou 100.000,- Kč na střechu a 70.000,- Kč na nutnou
opravu dveří a další neodkladné opravy. Zbývající finanční částka na rekonstrukci části
střechy je v jednání s dalšími sponzory a subjekty. Práce by měly být zahájeny v červnu
2019 a podle předběžných plánů dokončeny v červenci 2019.
Srdečně a s velkou radostí zveme již v 8. květnu 2019 na tradiční koncert k výročí
ukončení II. světové války, který je od letošního roku a do budoucna věnován též
zakladateli těchto hudebních oslav, panu Ivanu Koulovi (8. května 2018 tento koncert
navštívil naposledy). Iniciátorkou této myšlenky je sbormistryně Bohumila Vokáčová,
která se s pěveckým sborem Bonbon v 17 hodin ujme hudební produkce. Následovat
bude přednáška historika PhDr. Ferdinanda Vrábela, autora knihy „Splněný sen“ na téma
Milan Rastislav Štefánik. Akce se zúčastní zástupci Československé obce legionářské.
Dalším kulturním zážitkem bude v patek 24. května 2019 od 17 hodin Noc kostelů, kdy ve
sboru vystoupí zpěvačka, skladatelka a výtvarnice Milli Janatková. Doprovodným
programem bude výstava jejích akvarelů a videoprojekce.
Dětské centrum Světlušky
Soutěže Mladí fotografují památky, tentokráte na téma „ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ“
v rámci Dnů evropského dědictví 2019 se zúčastnilo celkem sedm dětí, jejichž celkem 21
fotografií z Tmaně je umístěno na webu www.historickasidla.cz/ . Vyhlášení vítězů se
uskuteční v dubnu. Náš cíl byl však splněn již samotným focením a vložením fotografií na
stránky. Zamýšleli jsme se s dětmi nad stavem historicky hodnotných staveb v naší obci,
poznávali je z různých stran, bavili se o jejich dřívější kráse, kterou děti znají spíše z
vyprávění a dobových fotografií, diskutovali o možné nápravě a přáli si stav ohrožených
staveb změnit. Děti tak získávaly k památkám ve svém okolí silnější citovou vazbu. Byly
to nádherně prožité chvíle, které se, věřím, zapsaly do srdcí malých fotografů.
Ve středu 6. března 2019 – byla uvedena do světa nová kniha autorek Renaty Mrázové a
Denisy Proškové „Velké ženy z malé země”. Byli jsme při tom. Je to první kniha o
slavných Češkách představující příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou
vybočily z davu i zvyklostí a svým myšlením a činy předběhly dobu i hranice. 33 příběhů
o inspirativních ženách již máme ve Světluškách a dokonce podepsanou některými
ženami (ze současnosti), o kterých se v knize píše. Máme být na co hrdí! Na uvedení
knihy přišla také mladá farářka Církve československé husitské Martina Viktorie
Kopecká, o které se v knize píše. Bystře i vtipně odpovídala na nejrůznější dotazy
přítomných hostů. Žena farářka byl pro mnohé zvláštní úkaz. Rovněž zajímavé bylo
povídání světové architektky Evy Le Peutrec – Češky žijící v Nové Kaledonii (knihu nám
podepsala), která jako malá snila o tom stavět mrakodrapy. Sen se jí splnil, přestože nad
jejím snem, když jí bylo osm let, mávali dospělí rukou a považovali ho za hloupost. Dnes
cestuje po světě, patří mezi špičky architektů. V naší zemi ji znal málokdo, my také ne, až
nyní. Paní Ceralová Petroffová přišla i s dcerou. Knihu nám s úsměvem obě podepsaly a
pozvaly nás do kavárny Petroff v Hradci Králové. Paní Petroffová vyprávěla, jak vzkřísila
světoznámou firmu po svých předcích. Doslova z ruin a bez počátečního kapitálu,
musela si vzít půjčky, vrátila firmě její bývalý lesk. Její dcera prodala ve svých 15 letech
svůj první klavír. Těch žen je mnoho a jejich sny i osudy jsou nevšední a inspirativní.
Dosáhly mnoho a nejsou ani trošku nafoukané. Naše první čtení jsme zahájili
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medailonkem Charlotty Masarykové. Nebyla ČEŠKA, ale naši zemi si velice zamilovala,
usilovala o volební právo žen, milovala chorál „Kdož sú Boží bojovníci“ (ten se hrál na
jejím pohřbu v Lánech) a velice pomáhala svému muži. Tomáš Garrigue Masaryk jí ještě
před smrtí řekl toto: „Charlie, děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělala! Vím, a říkám ti to, že
bych bez tebe nemohl dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl, že bych se byl nevyvíjel, jak
jsem se vyvinul.“ Toto jsme pak také připomněli ve čtvrtek 7. března u sochy Tomáše
Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze.
Ve čtvrtek dne 7. března 2019 jsme si připomněli narození Tomáše Garrigua Masaryka
(nar. 1850), vytvořením obrázku srdce, které bylo za DC Světlušky položeno na
Hradčanském náměstí v Praze u sochy T. G. Masaryka. Akci pořádala Československá
obec legionářská – Jednotou Prahy 3. Před samotným aktem jsme se členy
Československé obce legionářské navštívili knihovnu na Pražském hradě a mohli ji vidět
zrekonstruovanou do původního stavu, tak, jak vypadala v době, kdy za velkým stolem
sedal náš první prezident. Mohli jsme usednout na jeho židli za stůl. Židle a ostatní
vybavení bylo nalezeno a rozházeno po různých skladech v době totality, knihy se válely
různě po chodbách a byly také rozvezeny různě po Čechách i část z nich převezena za
II. světové války nacisty do Německa. Velkou část se podařilo do knihovny vrátit, o
některých knihách ve světě se stále jedná. Knihovna jistě stojí za návštěvu. Jedná se
sice o výjimečnou možnost, ale pokud se naskytne, doporučujeme. Fotografie z návštěvy
knihovny budou jistě k vidění v budoucnu na některé výstavě ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
V pátek 8. března 2019 jsme si připomněli Mezinárodní den žen.
Kromě výše uvedeného jsme se Světluškami podnikli pár víkendových akcí, chodili jsme
hodně na vycházky, navštívili jsme také DC Srdíčko v Žebráku a pomohli srdíčkovým
dětem s malováním jejich „Poslední večeře“ na plátno. Moc se jim líbil náš obraz, který
jsme namalovali společně vloni před Velikonocemi. Spolupráce byla moc fajn a zábavná.
Připravujeme se na dubnové akce, na zapojení do projektu města Žebrák Leonardovy
děti. Tam bude k vidění náš velký obraz a možná ještě nějaké drobnější z naší dílny.
Nyní chystáme hlavně Velikonoce.
Děkujeme panu starostovi za darovanou troubu na pečení. Chutnali mu jistě naše
masopustní koláčky a všiml si, že bychom potřebovali lepší vybavení. Až bude trouba
instalována, předvedeme na některých akcích – třeba při koncertech, co dovedeme
upéct. Ještě jednou děkujeme.
Obrovskou radostí je pro nás všechny DAR Obce Tmaň v podobě dotace na opravu části
střechy sboru! Děkujeme! Sbor je naše střecha nad hlavou a místo, které máme všichni
rádi. Je to právě to „Architektonické dědictví“ nejen církevní, ale je to duchovní a kulturní
místo pro všechny a jsme velice vděčni za POMOC.
Jak bude vypadat letošní duben? V březnu jsme začali „uklízet“ a budeme pokračovat i v
dubnu kolem sboru i v obci. Naše schůzky se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 a
po domluvě také o víkendech.
Na ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna 2019 v 15:00 hodin Vás srdečně zveme na
celonárodní „ČTENÍ BIBLE“. Ve Tmani tuto akci pořádají Světlušky již potřetí. Tentokrát
budeme nejen číst, ale i zpívat. Vystavíme také svůj velký obraz „POSLEDNÍ VEČEŘI“
před Kulturním domem ve Tmani a můžete se těšit i na netradiční předvedení obrazu. Po
ukončení čtení budeme (podle počasí) plést pomlázky, povídat si i velikonočně tvořit.
Budeme rádi, když se i vy zapojíte aktivně do naší akce. Chceme připomenout pravý
význam tohoto svátku a věnovat se i jiným tradicím, které se k Velikonocům váží. Pokud
přinesete něco dobrého jako pohoštění, jistě to děti i ostatní uvítají. Děkujeme panu
starostovi za podporu a možnost využití zázemí Kulturního domu stejně jako při
Masopustu. Budeme rádi, když tato velikonoční tradice bude součástí dění v obci, a
nejen akcí DC.
Obraz „POSLEDNÍ VEČEŘE“ bude vystaven také veřejně při „Čtení BIBLE“, a to ve
čtvrtek 18. dubna 2019 od 10:00 před Husovým domem CČSH v Rudné u Prahy a ve
stejný den od 18:00 při Bohoslužbě v Husově sboru v Řevnicích.
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Na velikonoční PONDĚLÍ 23. dubna 2019 bude Sbor Jiřího z Poděbrad tradičně
otevřen pro děti i další návštěvníky od 9:00 do 10:30 hodin.
Dále chystáme:
o Projekt Milan Rastislav Štefánik „Pohledem ke hvězdám“.
o Zapojení se do projektu Leonardovy děti (Žebrák).
o Letní tábor Světlušek ve Sloupu v Čechách – 9. - 18. července 2019 (přihlásit
můžete děti od šesti do dvanácti let do konce května 2019). Více podrobností na
602 766 899 a na stránkách DC Světlušky a na telefonním čísle 602 766 899.
o Výstavu našich prací na 8. května 2019 – Koncert a přednáška k ukončení II.
světové války (výstava z projektu Milan Rastislav Štefánik „POHLEDEM KE
HVĚZDÁM“) – více na FB stránkách @svetluskytman .
Děkujeme všem, kteří nás podporují a drží palce!
Těšíme se na viděnou na některých akcích.
Přejeme krásné VELIKONOCE!
Tmaňské SVĚTLUŠKY.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V dubnu 2019 bude otevřeno takto: pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Je tu jaro a Zahradnictví Tmaň nabízí široký sortiment menších či větších rostlin, květin,
keřů a stromů – vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské
borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny nebo jehličnany. S výběrem
rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
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 .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.

Ukliďme svět! Ukliďme Česko 2019
Pojďme společně uklidit okolí Tmaně!
SDH Tmaň svolává v sobotu 6. dubna 2019 brigádu –
sraz v 9 hodin dopoledne před hasičkou zbrojnicí ve Tmani.
S sebou vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv, případně staré igelitové
tašky, do kterých budeme odpady sbírat.
Po akci si na hasičském areálu opečeme špekáčky!

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

30.+31.3.2019

MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Václav Krůta
Beroun Havlíčkova 113
MUDr. Anna Kovaříková
Beroun, Medicentrum
MUDr. Leonid Mynko
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Zdeněk Karel
Beroun, Medicentrum

311 516 660

6.+7.4.2019
13.+14.4.2019
19.+20.4.2019
21.+22.4.2019
27.+28.4.2019
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728 349 403
311 625 901
311 746 418
311 513 313
311 746 414

Pozvánka do nového Studia Přístav Andělů
Zvu vás od pátku 12. dubna 2019 do nově otevřeného studia v Plzeňské ulici 39 v
Berouně. V nabídce služeb najdete: prodlužování řas, nehtová modeláž, masáže, spapedikura, kosmetika. Více info: WWW.PRISTAVANDELU.CZ – telefon: 721 165 927.
Těším se na viděnou
Blanka Bradová

S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Na úvod jarní části IV. A třídy vysoké vítězství doma nad Tetínem
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Zápasy 12. kola: sobota 23. března 2019 – 12:00 hodin – VČS Tmaň – Tetín B 5:0 (2:0),
branky: 11. Kincl Michael, 26. Hejna Michal (vlastní), 66. Červenka Karel, 80. Červenka
Karel, 85. Kincl Vladimír, žlutá karta: 5. Sulík Jakub, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, 40
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: Tetín B – VČS Tmaň 1:4.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Hora Martin, Fiala Miroslav,
Večeřa Jakub (69. Doskočil František), Fišer Ladislav (75. Foltýn Jan), Rys Josef –
kapitán (84. Svoboda Stanislav), Překlasa David (61. Kincl Vladimír), Kincl Michael,
Červenka Karel; náhradníci: Kincl Vladimír (61. Překlasa David), Foltýn Jan (75. Fišer
Ladislav), Kroka Patrik, Doskočil František (69. Večeřa Jakub), Fiala Miroslav, Svoboda
Stanislav (84. Rys Josef), Mikovec Martin.
Další zápasy 12. kola: Osov – Vižina 2:2, Zdice B – Chrustenice 7:1, Chodouň – Hýskov
2:5, Zdejcina – Srbsko 2:3, Vysoký Újezd – Chyňava B 9:2.
Zápasy 13. kola: sobota 30. března 2019 – 12:00 hodin – VČS Tmaň – Chyňava B.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Chyňava B – VČS Tmaň 2:6. Další zápasy 13. kola:
Chrustenice – Osov, Vižina – Chodouň, Hýskov – Vysoký Újezd, Tetín B – Zdejcina,
Srbsko – Zdice B.
Zápasy 14. kola: neděle 7. dubna 2019 – 13:30 hodin: Zdejcina – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Zdejcina 6:0. Další zápasy 14. kola:
Osov – Srbsko, Zdice B – Tetín B, Chodouň – Chrustenice, Chyňava B – Hýskov, Vysoký
Újezd – Vižina.
Zápasy 15. kola: sobota 13. dubna 2019 – 13:30 hodin – Tmaň – Zdice B. Výsledek
zápasu na podzim 2018: Zdice B – VČS Tmaň 1:3. Další zápasy 15. kola: Chrustenice –
Vysoký Újezd, Vižina – Hýskov, Tetín B – Osov, Srbsko – Chodouň, Zdejcina – Chyňava
B.
Zápasy 16. kola: sobota 20. dubna 2019 – 14:00 hodin – Osov – Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Osov 7:1. Další zápasy 16. kola: Zdice B –
Zdejcina, Hýskov – Chrustenice, Chodouň – Tetín B, Vysoký Újezd – Srbsko, Chyňava B
– Vižina.
Zápasy 17. kola: sobota 27. dubna 2019 – 14:00 hodin – Tmaň – Chodouň. Zápas na
podzim 2018: Chodouň – VČS Tmaň 2:2. Další zápasy 17. kola: Zdice B – Chyňava B,
Chrustenice Vižina, Tetín B – Vysoký Újezd, Srbsko – Hýskov, Zdejcina – Osov.
Zápasy 18. kola: neděle 5. května 2019 – 14:00 hodin – Vysoký Újezd – VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Vysoký Újezd 3:1. Další zápasy 18. kola:
Vižina – Srbsko, Hýskov – Tetín B, Osov – Zdice B, Chodouň – Zdejcina, Chyňava B –
Chrustenice.
Zápasy 19. kola: sobota 11. května 2019 – 14:00 hodin – Tmaň – Hýskov. Výsledek
zápasu na podzim 2018: Hýskov – VČS Tmaň 4:1. Další zápasy 19. kola: Osov –
Chyňava B, Zdice B – Chodouň, Tetín B – Vižina, Srbsko – Chrustenice, Zdejcina –
Vysoký Újezd.
Zápasy 20. kola: sobota 18. května 2019 – 14:00 hodin – Vižina – Tmaň. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Vižina 4:1. Další zápasy 20. kola: Chrustenice –
Tetín B, Hýskov – Zdejcina, Chodouň – Osov, Vysoký Újezd – Zdice B, Chyňava B –
Srbsko.
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Zápasy 21. kola: sobota 25. května 2019 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chrustenice.
Výsledek zápasu na podzim 2018: Chrustenice – VČS Tmaň 6:8. Další zápasy 21. kola:
Osov – Vysoký Újezd, Zdice B – Hýskov, Chodouň – Chyňava B, Tetín B – Srbsko,
Zdejcina – Vižina.
Zápasy 22. kola: neděle 2. června 2019 – 14:00 hodin – Srbsko – Tmaň. Zápas na
podzim 2018: VČS Tmaň – Srbsko 5:2. Zápasy 22. kola: Chrustenice – Zdejcina, Vižina –
Zdice B, Hýskov – Osov, Vysoký Újezd – Chodouň, Chyňava B – Tetín B.
Tabulka IV. A třídy po prvním jarním kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
9
8
7
4
4
3
3
2
2
2

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

0
1
2
4
4
6
8
7
9
8
8
9

64:15
54:21
40:23
51:27
43:27
19:29
22:41
21:43
10:42
21:36
21:47
33:48
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