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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
vytoužené a dlouho vyhlížené jaro konečně dorazilo i k nám. Společně s jeho
příchodem započal v mnohých našich domácnostech i tradiční jarní úklid.
I naši nejmenší se snažili přispět svou troškou do této tradice. V rámci celonárodní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se mladí hasiči ze Sboru
dobrovolných hasičů (ale i někteří „malý nehasiči“), pod vedením
svých vedoucích, vydali v sobotu 6. dubna všemi směry po Tmani
a jeho okolí, aby společně vysbírali vše, co zde ti méně
zodpovědní zahodili. Celkem cca 25 dětí se vrátilo s plnými pytli
odpadků a jiných nálezů. Pozitivním faktem je, že oproti
předchozím letům, byla nalezená úroda o něco menší. Všem
účastníkům této akce patří velké poděkování.
My na obci jsme zase vyslyšeli přání našich nejstarších
občanů z DPS, kteří potřebují při cestě do obchodu na chvilku
ulevit svým unaveným nohám a přidali jsme do parku před
obecním úřadem nové lavičky a odpadkové koše. Ty přibyly i
před naší „Večerkou“ a nezbývá než
doufat, že obaly od potravin najdou
nyní před obchodem to správné místo kam patří. Nové koše
přibyly i v parku nad hřištěm. Teď je ještě úkolem nás všech
naučit všechny místní uklízet zde do pytlíků exkrementy po
svých čtyřnohých miláčcích.
Kromě zmiňovaných laviček jsme přímo v areálu DPS na
přání tamních obyvatel vybudovali zahradní domek, který bude
celoročně
sloužit
k uskladnění všech náčiní a
nářadí, které zde místní
používají
při
svém
zahradničení v areálu.
Za
zmínku
stojí také jarní oprava
lávky, která by tak
nyní
opět
mohla
nějaký čas dobře
sloužit ke zkracování cesty z Chaloupek
do centra obce. Když už mluvíme na
téma „zkratek“, podnikáme nyní také
nezbytné legislativní kroky k tomu,
abychom mohli v budoucnu obnovit
„zkratku“ podél zámecké zdi, která
bývala kdysi hojně místními využívána.
Jak jste všichni jistě zaregistrovali, souběžně s těmito drobnými
vylepšeními probíhá nyní v obci také rozsáhlá výměna elektrického vedení.
Přináší to sebou různé pracovní úkony, jenž nás občas drobně obtěžují, ale
které jsou nezbytné pro modernizaci elektrické sítě a tím i dosažení většího
komfortu nás všech v obci. Buďme při této rekonstrukci trpěliví a pokusme se co nejlépe
přežít ty kritické dny, kdy bude v celé obci odstavena elektřina. O termínech těchto odstávek
se vás budeme snažit vždy co nejdříve informovat.
Přeji Vám co nejhezčí měsíc květen
Jaromír Frühling
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Usnesení č. 1/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného v pondělí dne 18. března 2019
I.

II.

III.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce a zprávu
revizního a kontrolního výboru přednesenou jeho předsedkyní paní Terezou
Cholevovou.
2) Zprávu finančního výboru přednesenou předsedou výboru panem Vítem
Hofmannem.
3) Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Ing. Jaromírem
Frühlingem.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí – Hospodaření
s dešťovou vodou.
2) Poskytnutí dotace Náboženské obci Církve československé husitské ve výši
150.000,- Kč.
3) Zrušení věcného břemene p.č. 548/1 a p.č. 548/2.
4) Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 (S0555/SOC/2019).
5) Rozpočtové změny č. 2/2019.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
2) Důsledně sledovat vývoj jak na straně příjmů, jak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat.

Pozor! Do konce měsíce musí být uhrazeny 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
a)
za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 200,- Kč;
b)
za prvního psa v bytovém domě 500,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 1000,- Kč;
c)
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.

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek v roce 2018.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
• V sobotu 6. dubna naši žáci vystoupili na výroční schůzi MS Hora Tmaň. Připravili si
básničky a písničky, kterými jim poděkovali za spolupráci s naší školou i za finanční dar.
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•

•

•

Přislíbili také pomoc při sběru žaludů a kaštanů pro lesní zvěř. Už nyní se všichni těšíme
na další společné akce.
V pátek 12. dubna vystoupili žáci naší školy pod vedením paní Leony Kopačkové s
krásným hudebním vystoupením pro své spolužáky, ale i pro děti z mateřinky. Slyšeli
jsme lidové písně, ale i písně z různých koutů světa, které děti doprovázely hrou na
klasické i méně známé nástroje, hrou na tělo, zpěvem i pohybem. Všem se nám jejich
vystoupení, které bylo velkým obohacením našich hodin hudební výchovy, moc líbilo a
ocenili jsme ho velikým aplausem. Moc za něj děkujeme paní Kopačkové i jejím
svěřencům. Budeme jim držet palce při dnešním večerním vystoupení!
V pátek 12. dubna 2019 se zástupci jednotlivých ročníků naší školy zúčastnili regionální
soutěže EVVO1 v Nižboru s podtitulem LES. Za úkol měli vyluštit tajenky, uhodnout
hádanky, poznat na fotografiích různé druhy lesních živočichů a doplnit kvíz o lese.
Všichni si vedli ve všech disciplínách skvěle. I když si domů první místo tentokrát
nepřivezli, přesto si celé dopoledne skvěle užili a měli možnost porovnat si své znalosti s
ostatními dětmi ze základních škol Nižbor, Hýskov a Karlštejn.
Děti a internet. Dnešní život si bez internetu vůbec nelze představit. S jeho používáním je
však spojena celá řada nebezpečí, kterým je dobře předcházet tak, aby nám dobře
sloužil. Na webových stránkách tmaňské školy najdeme na toto téma zajímavý příspěvek
s radami užitečnými nejenom pro děti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Listina dětských práv na Internetu2
Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

Desatero bezpečného internetu
Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezpečností dětí na Internetu se zabývá také kniha:
Bezpečnost dětí na Internetu aneb Rádce zodpovědného rodiče, L. Eckertová, D.
Dočekal, Computer Press, Brno 2013;
Lze si ji objednat na: knihy.cpress.cz
www.albatrosmedia.cz
eshop@albatrosmedia.cz
Bezplatná linka: 800 555 513

1
2

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Zdroj: www.modralinka.cz
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TISKOVÁZPRÁVA
Napouštění bazénů v nadcházející sezóně
V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodovody a
kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné
vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, ale může být
způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více zahradních bazénů
v jedné lokalitě. VAK Beroun upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní
přípojky jsou navrhovány na normové spotřeby obyvatel se zohledněním
špičkových odběrů. Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto návrhové
hodnoty překračuje a může docházet ke kolapsům v zásobování vodou v
okolních nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají
veřejnou vodovodní síť, aby své zahradní bazény napouštěli v souladu s
obchodními podmínkami.
Odběr vody při napouštění bazénu by neměl překročit 500 l za hodinu a 5 m3
(5000 l) za 24 hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, může si nastavit
bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění
nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou
pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech
menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody, může se v
noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl
minutovému plnění vědra.
Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již
od začátku dubna je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května budou k dispozici
dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně vysoká, a proto
doporučujeme nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.
Informace o cenách napouštění bazénů z cisteren včetně cen mohou občané
získat na telefonním čísle 311 747 125, na Zelené lince 800 100 663, popřípadě
osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun na adrese Mostníkovská
255, Beroun.
Napouštění bazénů z cisteren si pochopitelně může objednat každý bez
ohledu na to, zda jeho domácnost je, či není napojená na veřejnou vodovodní
síť.
V Berouně dne 17. 04. 2019
Pro další informace volejte a pište:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun 3
Tel.: 311 747 111, vakberoun@vakberoun.cz
Společnost VaK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku,
Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Vodohospodářský majetek společnosti
představuje jednu miliardu korun a v hodnotě 500 tisíc korun provozuje majetek pro města a obce. Zásobuje
pitnou vodou 95 tisíc obyvatel, provozuje 104 čerpacích stanic, 82 vodojemů, 43 čistíren odpadních vod a 11
úpraven pitné vody.
Více informací na www.vakberoun.cz
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Tmaňské motivy v poezii
Před 400 roky zahynul u Sedlčan Zdeněk Trmal z Toušic a na Tmani
Tato kapitola práce o Tmaňských motivech v poezii má ještě jednu výjimečnou souvislost –
v letošním roce si připomínáme 400 let od úmrtí Zdeňka rytíře Trmala z Toušic a na Tmani
při obraně Sedlčan.
Autor historického zpěvu Trmal z Toušic je Adolf Heyduk (6. června 1835 Rychmburk –
6. února 1923 Písek), český básník, představitel májovců – výrazné literární skupiny českých
básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz Karla Hynka
Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena, který se stal významným
propagátorem česko-slovenských vztahů. Psal převážně lyrické básně a stal se autorem více
než šedesáti básnických sbírek převážně s přírodní, vlasteneckou či rodinnou lyrikou.
Báseň je ze sbírky Bohatýři – zpěvy historické z roku 1894. Jednotlivé básně jsou věnovány
činům devatenácti významných postav z české historie – např. Janu Želivskému, Roháčovi,
králi Jiřímu z Poděbrad a dalším, mezi nimiž se nachází právě Zdeněk Trmal z Toušic a na
Tmani. Báseň nám přibližuje událost z počátku evropského ozbrojeného konfliktu známého
jako třicetiletá válka (1618 – 1648). Tato válka začala revolucí stavů v zemích Koruny české
proti panovníkovi, jíž se Trmalové (nejenom ti z tmaňské větve) aktivně zúčastnili – jednou
z epizod v roce 1619 byla obrana města Sedlčany, kde Zdeněk Trmal padl. Všichni Trmalové
se za tento svůj postoj nalezli mezi těmi osobami, které byly potrestány ke ztrátě na svém
majetku:

Mikuláš rytíř Trmal z Toušic byl odsouzen ke ztrátě třetiny svého majetku.
Jeho statek Myškovice u Karlína byl odhadnut na 9.005 kop míšenských
a za tuto cenu prodán roku 1623 Adamu Benediktu Bavorovskému, opatovi
Slovanského kláštera v Emauzích.
Václav rytíř Trmal z Toušic byl odsouzen ke ztrátě třetiny svého majetku.
Královská komora zabavila jeho statek Ouholičky u Smíchova, odhadla jej
na 3.583 kopy 28 grošů míšenských, a roku 1623 jej prodala Janu Kryštofovi
Hanovi za 7.950 zlatých.
Zdeněk rytíř Trmal z Toušic byl odsouzen ke ztrátě poloviny svého
majetku. Jeho statek Tmaň u Berouna byl odhadnut na 24.240 kop
míšenských a roku 1623 prodán Janu Menclovi z Kolsdorfu za 23.000
zlatých rýnských.

Trmal z Toušic3
1619
Chór v Sedlčanech na loži
Toušický vladyka leží,
s hlubokou ranou na prsou
vyvázl z bitvy jen stěží;
bojoval věru statečně
odehnav Buquoye4 k Týnu,
ale sám byl už na cestě
do říše chladu a stínu.
Text je převzat z druhého doplněného vydání – Adolf Heyduk: Bohatýři, zpěvy historické, vydáno
nákladem J. Otty v Praze v roce 1908
4 Karel Bonaventura hrabě Buquoy – (*9. ledna 1571 Arras, Francie – † 10. července 1621 Nové
Zámky, Uhry) byl velitel císařských vojsk na počátku třicetileté války.
3
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U hlav syn Václav naříká,
u nohou bratrovy děti:
potrojný, útlý ještě květ
vadnoucí toušické smetl.
V nářek jich náhle z náměstí
pokřik se mísí a roste …
„Co je to, děti?“ … „Od Týna
zpět přišli nezvaní hosté!“
Na hradby vše, co zbraně má
s posádkou k ochraně spěje,
Buquoy má Uhry posilou
pod děly země se chvěje;
za chvíli snad už udeří
na město s táborské strany –
jednou byl zahnán,
podruhé nesnese takové hany“
„Vzhůru! …“ a Trmal vytřeštil
na syna hasnoucí zraky –
„toto boj za vlast … neváhej,
Václave, musíme taky!“
„Můžeš-li? Pro Bůh, otče můj,
zachraň nám život svůj drahý …“
„Nedrž mne, nebraň; pospíchej
na vlasti zhoubce a vrahy!
Co se mé smrti obáváš?
Líp-li, když na loži zhynu?
Zdráv jsem a silen, uvidíš, na hradby,
na hradby, synu!
Oblec mě v nový kabátec,
meč dej a bandalír k tomu! …“
„Nevstávej, otče, krvácíš!“
„Neváhej, provoď mne z domu!“
Stalo se jako omlazen
vesel meč v pravicí stiská,
na hradbách, u bran zbrojný lid
nadšen v ústret mu výská,
daří se výpad, daří boj
měšťanův junáckou prací,
nepřítel nazpět podruhé
v úprku k Týnu se vrací.
Trmal však klesá: „Šťasten jsem!
Za českou svobodu hynu,
v duchu Tě ještě, vlasti má,
horoucně na srdce vinu;
krásná smrt, svatá, líbezná!
Stokrát kéž z hrobu lze vstáti,
bych pro vlast v boji vítězném
stokráte život moh´ dáti!“

8

Před 465 lety se stali Trmalové majiteli tmaňského panství
Na letošní rok připadá ve Tmani ještě další trmalovské výročí – není kulaté jako první
zmiňované, nýbrž půlkulaté – a je minimálně stejně významné, neboť je začátkem
trmalovského období ve Tmani. Je proto dobře seznámit se s historií této staročeské
vladycké rodiny, jejíž přímí potomci této tmaňské větve žijí dodnes.
Jako první seznámení s rodinou Trmalů nám poslouží text, který obsahuje Ottův slovník
naučný, ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí – dvacátý pátý díl – T – Tzschirner,
1906, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
Trmal z Toušic (nikoliv z Tožic), příjmení staročeské rodiny vladycké, jejíž erb byl modrý štít,
na něm zlatá nádoba na způsob škopku s dvěma uchy a z ní květy růžové vynikající, totéž
pak znamení jako klenot. Příjmení si obrali od svého statku Toušic u Kouřimě. První, kdo se
tak psali, byli roku 1447 – 64 Matěj a roku 1464 – 90 Jan; tento obdržel roku 1472 nějaký
majestát. Bohuslav prodav roku 1519 tvrz Toušice obci Kouřimské, koupil roku 1520 Drahkov
u Benešova. Zemřel roku 1532 a pohřben v Tožicích. (Manželka Kateřina z Nehvizdek,
† 1532.) Současně žili Beneš (1523 na Vitanovicích) a Prokop (pak na Skalici), bratři. Synem
jednoho z nich byl Jan mladší, jenž koupil roku 1551 Humburky a odkázal je ujcům svým
Vitanovským († 1577 a pochován u sv. Ducha v Hradci). Bohuslav dotčený měl dva syny,
z nichž pocházely dvě pošlosti.
• Jan starší převzal po otci Drahkov, koupil roku 1559 Bořenovice a roku 1577 Hůrku
(† 1579, manželka Anna z Kovanína - ? † 1573). Zůstaviv 2 syny a 5 dcer, z nichž
všechno kromě nejmladšího do 1599 pomřelo, jak svědčí votivní obraz v kostele
tožickém. Bohuslav starší, syn Janův, ujal Drahkov, ale zemřel již před rokem 1587.
Poručnicí dětí byla panna Alžběta, nejmladší sestra zemřelého, jež spravovala Drahkov
do roku 1604 a bydlíc potom ve svém době v Benešově, dala ulít roku 1617 zvon do
Tožic. Jan, syn Bohuslavův, dopustil se před rokem 1603 vraždy, ujal roku 1604
Drahkov, který však roku 1608 prodal († 1627, manželka Kateřina z Olbramovic). Zda
měl potomstvo, není známo.
• Havel, druhý syn Bohuslavův, dědil roku 1554 Tmaň po Václavovi z Nehvizdek a
přikoupil roku 1572 Hlažovice († 1581, manželka 1. Kateřina z Rohatec, 2. Johanka
z Mitrovic). Zůstalo po něm šest synů a dcera.
1. Bohuslav mladší oddělil se roku 1578 od otce penězi, žil roku 1582 ve Lštění a
roku 1583 – 98 v Příbrami. O potomstvu není nic známo.
2. Václav převzal roku 1589 Hlažovice, jež hned potom prodal a roku 1590 koupil od
bratří Tmaň. Zemřel před rokem 1592, zůstaviv vdovu Annu Otovnu z Losu a
syna Zdeňka. Tento došed roku 1608 let ujal Tmaň (1592 od mateře koupenou) a
zdědil po mateři ves zápisnou Lounín. Zemřel roku 1619 v boji u Sedlčan
(manželka Anna Bechyňka z Lažan). Poručníci syna jeho Jana Václava koupili
pro něho roku 1620 vrchnost na Louníně, ale roku 1622 všechno jmění jeho bratří
pro odsouzení otcovo zabráno. Jan Václav oženil se roku 1638 v Benešově
s Annou Veseckou. Snad byl synem jeho Zdeněk († 1661), jenž byl pochován ve
Vrchotových Janovicích. Potomstvo jeho, jak se zdá, žilo na vesnicích blízkých
v selském stavu, ač si zachovávalo památku svého původu. Některým rytířský
stav za naši paměti úředně přiznán.
3. Vilém vyzískal okolo roku 1589 Vrbičany, držel v letech 1603 – 05 Velkou
Bukovinu prodav roku 1603 Vrbičany, koupil roku 1605 Chvatěruby a roku 1607
Úholičky. Zemřel před roku 1612 zůstaviv syna Václava. Tento prodal roku 1616
Chvatěruby a zůstavil si Úholičky, jež roku 1617 odkázal synovi a dceři Kateřině.
Ale po jeh smrti († 1620) statek ten zabrán a prodán. Synovi jeho Heřmanovi
ponechána z milosti nějaká částka peněz, ale neužil ji, poněvadž zahynul u
Wolfenbüttelu jako důstojník pluku Piccolomini.
4. Vratislav nabyl roku 1596 dvoru ve Velké Kněževsi a roku 1599 koupil statek
Myškovice, kterýž postoupil roku 1604 bratru Mikulášovi. Měl pak skrovný statek
na Dobříšsku, který roku 1622 prodal. Zemřel okolo roku 1623.
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5. Jan, roku 1590 ještě nezletilý, později se nepřipomíná.
6. Mikuláš nabyl roku 1604 Myškovic a oženil se okolo roku 1605 s Annou Marií
Pětipeskou z Chyš († 1626). Myškovice mu roku 1623 zabrány a část peněz za
ně a nápad po Heřmanovi poukázány roku 1647 synu jeho Zdeňkovi Rudolfovi.
Manželka toho Anna Markéta Vlkovna z Kvítkova nabyla roku 1672 Skrýšova.
Zdeněk sám nabyl roku 1672 odhadem Malého Barchova. Pokud znáno, byl
poslední, který se psal jako Trmal z Toušic, neb po celého ostatní XVII. a XVIII.
století žádný rytíř téhož jména se nevyskytuje. Zdeňkova dcera Anna Barbora,
vdaná roku 1674 za Václava Milotu z Hrušova, zemřela roku 1700.
Pro další informace sáhneme do práce Ing. Vratislava Jana Trmala z Toušic – Rod
Trmalů z Toušic – Tmaňská větev.
Druhý syn Bohuslava Trmala st. z Toušic Havel Trmal z Toušic se usadil na tvrzi
Tmaň u Berouna a založil tak Tmaňskou větev rodu Trmalů z Toušic, která
přetrvala až do dnešních časů.
Rytíř Václav Vlček z Nehvizdek, bratr Kateřiny Trmalové z Nehvizdek, manželky
Bohuslava Trmala st. z Toušic a na Drachkově, jsa poslední svého rodu pořídil v roce
1554 v Praze v domě „U husy“ na Příkopech, který patřil panu Zdeňku Meziříčskému
z Lomnice testament. Tímto testamentem odkázal své panství tmaňské a také ves
Lounín se všemi podanými, svému synovci Havlovi Trmalovi z Toušic, bratrovi Jana
Trmala st. z Toušic a na Drachkově. Takto vešel Havel Trmal z Toušic v držení
tmaňského panství, tvrze a příslušenství a založil tak nejvýznamnější Tmaňskou větev
rodu Trmalů z Toušic, která přetrvala až do našich časů. Ves Tmaň se nachází jižně od
Berouna a v roce 1900 měla 634 obyvatel české národnosti. Byl zde pivovar, lihovar,
sladovna, cihelna a zámek z 18. stol. postavený na místě původní trmalovské tvrze.
Dodnes je zde také kostel sv. Jiří, který se však nachází na blízkém návrší, mimo
vlastní vesnici.
Tmaňská větev obsahuje čtyři generační řady a je nejvýznamnější Trmalovskou větví
z celé historie rodu Trmalů z Toušic. Havel Trmal z Toušic a na Tmani měl se svými
dvěma manželkami celkem devět dětí, a proto může být právem nazývá praotcem rodu
Trmalů z Toušic. V této Tmaňské větvi je obsažen rozvoj rodu s Havlem Trmalem
z Toušic a jeho syny v době předbělohorské, i jeho úpadek v době pobělohorské, který
zasáhl jeho vnuky i jediného pravnuka Jana Václava Trmala z Toušic.
Tmaňské panství bylo velké a bohaté a celá rodina Havla Trmal z Toušic byla
zámožná. Druhá manželka Havla Trmala z Toušic, Johanka roz. Vratislavová
z Mitrovic, měla k dispozici dva komorní kočáry s rodovými erby Trmalů a Vratislavů.
V tmaňské tvrzi se nacházelo např. šest postelí s nebesy, u stolu se užívalo stříbrné
nádobí a zlacené konvice, lokajové měli jednotný oděv v heraldických barvách Trmalů
a Mitroviců.
Tmaňské panství mělo 13 lečích lesů, 2 000 korců osetých ploch (280 ha) vinice,
mlýny, pivovary, chmelnice, větší počet domácího zvířectva, např. 1300 ovcí, 50 vepřů,
30 krav a deset koní atd. Podle konfiskačních listin z roku 1622 mělo hodnotu 44 000
kop grošů míšenských, bez svršků, které měly hodnotu dalších nejméně 20 000 kop
grošů míšenských.
Trmalové se od počátku české reformace, v roce 1415, k protestantskému,
protikatolickému hnutí hlásili a byli často později i nepochybně členy Jednoty bratrské.
Podporovali českého husitského krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu a zastávali i
vysoké funkce ve správě země. Jako většina české šlechty přijali přijímání „pod obojí
způsobou“ a neměli žádný kladný vztah k římskokatolickému náboženství, i když ho
pravděpodobně tolerovali. Jako většina české šlechty, názoru utrakvistického, se také
zúčastnili stavovského odboje proti císaři Ferdinandovi II.
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Havel Trmal z Toušic přikoupil v roce 1572 tvrz Hlazovice, dnes Lažovice (v roce 1900
256 obyvatel) u Hořovic a tvrz Chrastyň tamtéž. Poprvé se oženil s Kateřinou
Vamberskou z Rohatce (v erbu mají dvě ruce v brnění) a měl s ní celkem tři syny –
Bohuslava, Krištofa a Adama.
Z těchto tří synů se dožil dospělosti pouze syn Bohuslav Trmal z Toušic a na Příbrami,
který v roce 1578 byl otcem vyplacen z Tmaňského panství a v roce 1582 koupil tvrz
Lštění, kterou později přenechal svému nevlastnímu bratrovi Vratislavovi Trmalovi z
Toušic a od roku 1583 až do roku 1598 žil, ve vlastním měšťanském domě v Příbrami.
Oženil se s Evou Rosou Čabelickou ze Soutic (v erbu mají křídlo s pazourem). Zemřel
v roce 1604 a měl pouze jednu dceru Zuzanu Trmalovou z Toušic, která se později
provdala za Jiřího Homuta z Harasova (erb je levou polovinou bílý a v pravé vodorovně
rozdělené polovině jsou barvy červená a černá tzv. třetinové dělení). Jiří Homut
z Harasova v roce 1597 koupil hrad Choustník a roku 1599 zámek Radenín v Jižních
Čechách. Byl i hejtmanem Bechyňského kraje. Jeho bratr Jindřich Homut z Harasova a
na Radonicích byl nejvyšším lovčím rožmberským.
Z rožmberských archivů je následující příhoda: „Homut měl starosti s jeleny, kteří
v polesí zle řádili. Velmi zuřivý byl jeden jelen. 50 sekáčů, kteří v oboře otavu klidili,
uteklo před ním na stromoví. Homuta samého, ač byl na koni, jelen do stodoly vehnal a
nemoha potom žádného dojíti na louku lehl a s velkou zlostí se válel“. Rod Homutů
z Harasova vymřel v roce 1654 po meči.
Havel Trmal z Toušic se po smrti Kateřiny Trmalové z Rohatce v roce 1561 oženil
podruhé s katoličkou Johankou Vratislavou z Mitrovic (erb je svisle rozdělen na
červenou a černou polovinu s bohatým ornamentálním zdobením). Někteří příslušníci
rodu odvozují svůj původ od prvního českého krále Vratislava II. Rod však pochází
z Mitrovic na Sedlčansku. Synovec Johanky Vratislavové z Mitrovic, Václav Vratislav
z Mitrovic, zvaný Tureček se roku 1591 zúčastnil jako panoš cesty s císařskou delegací
do Turecka. V době jejich pobytu vypukla válka mezi císařem a sultánem a členové
delegace skončili v tureckém zajetí. Dobrodružství, která jako galejník a vězeň v černé
věži, zvané hrob živých, zažil, Tureček později vylíčil v cestopisné knize, když se
šťastně z tureckého zajetí vrátil domů. Katolický rod Vratislavů stál věrně na císařské
straně, což mu vyneslo povýšení do panského stavu a získání hraběcích titulů. Od
18. století pak dědičně zastávali úřad nejvyššího kuchmistra království. Potomci rodu
žijí dodnes.
Havel Trmal z Toušic měl se svou druhou manželkou Johankou Trmalovou z Mitrovic
celkem šest dětí, a to pět synů a jednu dceru. Zemřel v roce 1581 a jeho manželka
v roce 1588 a oba jsou pochováni v kostele sv. Jiří v Tmani u Berouna, kde jsou jejich
náhrobky v životní velikosti z červeného mramoru. Do kostela sv. Jiří v Tmani bylo
pochováno nejméně 9 příslušníků Tmaňské větve rodu Trmalů z Toušic a další
příbuzní z rodu Ottů z Losu, Wamberských z Rohatce a Svárovských ze Svárova.
Náhrobky se původně nacházely na vnější straně kostela, ale péčí JUDr. Emanuela
Františka Xavera Trmala z Toušic (1830-1914) ze Slavkovské větve rodu Trmalů z
Toušic, aby se předešlo jejich zkáze, byly v roce 1897 přemístěny dovnitř kostela. Na
náhrobcích jsou vytesány podoby zemřelých v životní velikosti a následujícími nápisy a
uvedu pouze nejdůležitější čtyři, týkající se příslušníků rodu Tmaňské větve:
•
•
•
•

L. P. 1561, v poslední neděli masopustní, zemřela paní Kateřina Trmalová
z Rohatce, manželka urozeného pána Havla Trmala z Toušic a na Tmani, tuto
pochována jest, Pán Bůh milostiv buď její duši.
L. P. 1581, to outerý první postní, zemřel urozený pán Havel Trmal z Toušic, Pán
Bůh rač se smilovati nad jeho duší.
L. P. 1588, ve středu po sv. Havlu, zemřela urozená paní Johanka Trmalová
z Mitrovic a na Hlažovicích, jejíž to duši Pán Bůh milostiv býti.
L. P. 1591, na středu suché dni postní, zemřel, jest dobré pověsti, urozený pán
Václav Trmal z Toušic a na Tmani a v tomto hrobě pochován jest.
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První syn Havla Trmala z Toušic a Johanky roz. Vratislavové z Mitrovic, Václav Trmal
z Toušic a na Tmani, převzal roku 1589 Hlazovice (Lažovice), u Dolních Kralovic, jež
hned potom prodal a roku 1590 odkoupil od svých bratří tvrz a panství Tmaň. Oženil se
Annou Ottovnou z Losu (v erbu se nachází neznámé heraldické zvíře, někdy
považované za vydru, jindy za lišku, nebo divokou kočku). Její otec Jindřich Otta
z Losu byl horlivým stoupencem Jednoty bratrské a počátkem stavovského povstání
byl zvolen jedním z direktorů. Za panování Fridricha Falckého byl královským radou,
komorníkem a karlštejnským purkrabím. Po Bílé hoře byl zajat a později popraven
v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho tělo bylo potom „rozčtvrceno a
rozvěšeno a jeho hlava pak na věži mostecké přibita“. Jeho jmění bylo po té
konfiskováno, spolu s dalšími čtyřmi členy tohoto rodu. Rod Ottů z Losu je
pravděpodobně německého původu z Lužice dlouhodobě usedlý v Čechách.
Příslušníci rodu vlastnili řadu tvrzí a statků např. Starou Huť, Nižbor a Letovice u
Berouna. Jinde zase Těchobuz, Vlčkovice atd.
Václav Trmal z Toušic však záhy, v roce 1591 zemřel a zanechal po sobě pět sirotků,
tři syny, dvě dcery a vdovu Annu Trmalovou z Losu.
Syn Jiří Trmal z Toušic zemřel už v roce 1606 mladý svobodný a bezdětný na Tmani a
je tam i pravděpodobně pohřben, v kostele sv. Jiří.
Další syn Jan Trmal z Toušic, měl žít na tvrzi Hůrka u Votic. Podle některých badatelů,
měl mít dva syny Zděnka a Jana a měl zemřít v roce 1649. Tato rodina byla po Bílé
hoře rovněž konfiskována a údajně se vystěhovala do Saska.
První dcera Václava Trmala z Toušic a na Tmani a Anny Trmalové z Losu Kateřina
Trmalová z Toušic se provdala za Jana Pětipeského z Chýš a Egerberku a měla zemřít
v roce 1619. O tomto rodu viz dále v textu.
Druhá dcera Václava Trmala z Toušic a na Tmani a Anny Trmalové z Losu Lucie
Trmalová z Toušic se provdala za Adama Bukovanského z Bukovan na
Suchomastech, který žil ještě v roce 1615. Rod pochází z Bukovan jihovýchodně od
Příbrami. Ve čtvrceném erbu, ve čtvrtém poli má „stříbrnou pintu“ tj. džbán s uchem.
Někdy se proto nazývají i Bukovanští Pintové z Bukovan. Příslušníci rodu drželi statky
na Vltavsku a Mirovicku např. Životice, Kraštice, Újezd, Zbynice, Suchomasty, Radouš
atd. Po Bílé Hoře byli někteří příslušníci rodu postiženi konfiskacemi, jiní naopak
vstoupili do císařských služeb.
Když v roce 1617 ženil hejtman panství Točník, Pavel Sieglerovský z Gentsdorfu, svou
dceru Juditu Žofii, zúčastnilo se svatebního veselí mnoho hostů, mezi nimi i Adam
Bukovanský z Bukovan, manžel Lucie Bukovanské z Toušic (sestry Zděnka Trmala
z Toušic). Toho však, když již spal, probudil Zděnek Trmal z Toušic, jeho švagr, který
se dostavil k svatebnímu veselí později. Chtěl si vše vynahradit a tak nutil Adama, aby
sdílel jeho veselí. Nakonec vše skončilo rvačkou, která se řešila až u Komorního soudu
v Praze, kde se údajně oba švagři usmířili. Tento příběh se udál v Králově Dvoře u
Berouna a hádka vznikla proto, že Zděnek Trmal z Toušic, žertem obvinil Adama
Bukovanského z toho, že je otcem dítěte, které se narodilo služce. Hádka přerostla ve
rvačku, ve které se Zděnek Trmal z Toušic bránil tulichem a zasadil několik bodných
ran Adamovi do tváře a do ramene. Věru zajímavé příbuzenské poměry, ale největší
vliv měl patrně vypitý alkohol.
Třetí a nevýznamnější syn Václava Trmala z Toušic a Anny Ottovny z Losu, Zděnek
Trmal z Toušic a na Tmani, byl v době smrti svého otce v roce 1591 ještě nezletilý.
Vdova Anna Trmalová z Losu vedla panství Tmaň až do roku 1608, kdy se ho ujal, její
tehdy již zletilý, syn Zdeněk Trmal z Toušic a na Tmani. Anna Trmalová z Losu
zemřela v roce 1614 a její syn Zdeněk Trmal z Toušic se v roce 1615 oženil s Annou
Bechyňkou z Lažan (mají v erbu tři ryby, pravděpodobně kapry). Jednalo se zámožný
slezský rod usedlý v Čechách, který držel hrady Bechyni a Krakovec a další panství
např. Borovany, Bernartice a řadu jiných. Jindřich Lefl Bechyně z Lažan byl
oblíbencem krále Václava IV. a poskytl i útočiště Mistru Janu Husovi po jeho odchodu
z Prahy na svém hradě Krakovci. Sedm členů rodu bylo postiženo po Bílé Hoře
konfiskacemi, ale ostatní se přizpůsobili a tak v roce 1737 jim byl potvrzen panský stav.
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Zděnek Trmal z Toušic a na Tmani se aktivně zúčastnil stavovského povstání jako
hejtman kraje sedlčanského. V roce 1619 však zahynul v bitvě o město Sedlčany, když
císařské vojsko pod velením generála Buqoye poprvé táhlo na Prahu. Sedlčany se
ubránily a navíc zastavily Buqoye a ten byl nucen se stáhnout zpět do Českých
Budějovic, kde přezimoval. Příští rok však císařské vojsko vytáhlo ku Praze znovu a ve
dvouhodinové bitvě na Bíle hoře rozhodlo o osudu českého království na dlouhých 300
let. O hrdinné smrti Zděnka Trmala z Toušic, u Sedlčan v roce 1619, napsal oslavnou
ódu slavný český básník Adolf Heyduk, která vyšla ve sbírce jeho básní „Bohatýři“.
Období, o kterém se zmiňuji, bylo nepochybně plné náhlých zvratů. V roce 1618 stálo
české stavovské vojsko před Vídní a mělo takou sílu, že bylo schopno ji dobýt. To by
znamenalo s největší pravděpodobností i pád Habsburského rodu a české dějiny se
mohly v následujících letech ubírat úplně jiným směrem.
Této skutečnosti si byli vědomi i někteří velitelé stavovského vojska např. i jeho hlavní
lékař doktor Johannes Jessenius, rektor Karlovy univerzity proslulý svými lékařskými
spisy i první veřejnou pitvou člověka v Praze v roce 1600. Byli však přehlasováni
nerozhodnými veliteli a tak české vojsko, po krátkém obléhání Vídně, se v roce 1618
vrátilo do Čech.
Doktor Jessenius pak, po prohrané bitvě bělohorské, skončil na popravišti na
Staroměstském náměstí v roce 1621, stejně jako dalších 27 pánů, rytířů a významných
měšťanů.
Český národ upadl do poroby, ze které mu nepomohla ani následná třicetiletá válka.
Naopak, počet obyvatel v Čechách, vzhledem k válečným útrapám poklesl ze tří
miliónů na pouhých 900 000 lidí a národ stál před úplným zničením.
Česká šlechta prakticky neexistovala, protože 90 % jejích příslušníků bylo
konfiskováno a nejméně 200 000 českých šlechticů a měšťanů emigrovalo do ciziny.
Emigroval i poslední senior Jednoty bratrské (která se následně rozpadla) Jan Ámos
Komenský, který se v cizině, pro své pedagogické vzdělání a nové myšlenky ve výuce,
tak proslavil, že byl přezdíván „učitel národů“.
Z manželství Zdenka Trmala z Toušic a Anny Trmalové z Lažan pochází jediný syn
Jan Václav Trmal z Toušic. Jan Václav v útlém věku, jak shora uvedeno, přišel o otce
a rovněž se stal rázem nemajetným, protože všechno jmění otcovo bylo konfiskováno,
kromě 4 000 kop grošů míšenských které měla na jeho statcích jako věno zapsána
matka Jana Václava. Po smrti Zdenka Trmala z Toušic a po konfiskacích, vdova Anna
Trmalová z Lažan, se synem, přebývala na zámku Kozomín na Slánsku, který patřil
příbuzenskému rodu Zejdliců (někdy se uvádějí jako Žejdlicové) za Šenfeldu (viz. dále).
Nad vchodovými dveřmi ze dvora zámku Kozomín (ze kterého jsou dnes hospodářská
stavení), je dosud k vidění vytesaný erb rodu Trmalů z Toušic společně s erbem
Zejdliců ze Šenfeldu. Na tomto místě nutno uvést, že rod Bechyňů z Lažan, je spřízněn
s rodem Zejdliců ze Šenfeldu svým původem natolik, že mají i společný erb tři kapry,
pouze v jiných barvách. Z vytesaného erbu nelze s jistotou určit, kterému z rodu patří,
protože ho mohli nechat vytesat jak majitelé Šenfeldové, tak i vdova po Zdeňkovi
Trmalovi z Toušic, která pocházela z rodu Bechyňů z Lažan.
Když Jan Václav dosáhl zletilosti, tak za zbylé peníze po smrti matky, si zakoupil statek
ve Slavkově čp. 2 u Votic a stal se pouhým svobodným sedlákem (svobodnikem
starším) a založil tzv. Slavkovskou větev rodu Trmalů z Toušic a vůbec i rozptýlení
Trmalů do hejtmanství Sedlčanského už jako pouhých sedláků.
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Do rodu Zejdliců ze Šenfeldu se přivdala jediná dcera Havla Trmala z Toušic a
Johanky Vratislavové z Mitrovic, Anna Trmalová z Toušic, když se provdala za
Jindřicha Zejdlice ze Šenfeldu, který vlastnil zámek Chvatěruby u Kralup, který později
prodal svému švagrovi Vilímovi Trmalovi z Toušic (viz. dále). Tito manželé pak žili na
zámku Kozomín u Kralup. Tento malý zámeček byl původně žlutý se zelenými okny a
dochoval se až do dnešních časů jako hospodářské stavení. Rod Zejdliců ze Šenfeldu,
pocházející původně ze Slezska, se usadil v Čechách už od 14. stol a sídlil na
Šenfeldu, dnešním Žižkově poli u Havlíčkova Brodu. Příslušníci rodu drželi Choceň,
Polnou, Horní Studenec a dále statky ve středních Čechách.
V roce 1580 byli povýšeni do panského stavu a zastávali vysoké funkce vrchního
hejtmana a královského podkomořího. Rudolf Zejdlic ze Šenfeldu „se sám (osobně) do
bělohorské bitvy vypravil s vojskem 6 koní a 55 pěších. Hostil také na Polné krále
Fridricha Falckého, který na cestě do Moravy tam meškal a 1. února 1620 tam
vyslance moravské přijal“. Po prohrané bělohorské bitvě byl majetek celého rodu
konfiskován a rod se vystěhoval do Saska.
Druhý syn Havla Trmala z Toušic a jeho manželky Johanky Trmalové z Mitrovic, Vilím
Trmal z Toušic a na Chvatěrubech, který se narodil v roce 1568, později studoval na
Karlově universitě v Praze a vešel ve známost ve svém kraji pro svou učenost a
moudrost. V roce 1589 se oženil s Marií Elsničkou z Elsnic, která přinesla do
manželství věnem zámek Vrbičany u Slaného.
Rod Elsniců z Elsnic má ve štítě, příčně uloženy tři bílé koule na červeném podkladu.
Podle středověké symboliky mají vyjadřovat sféru lásky, moudrosti a přírody. Rod
přišel do Čech ze Saska a sedm členů bylo po Bílé hoře konfiskováno za
protihabsburský postoj. Rod držel řadu statků na Litoměřicku, Žatecku a Slánsku.
Později někteří potomci rodu přesídlili do Žitavy, jiní zůstali v Čechách dodnes.
Vilím Trmal z Toušic v roce 1603 prodal Vrbičany, Barbaře Doupovcové z Chýš a
Egerberku za 14 200 kop grošů míšenských a v témže roce koupil za 17 500 kop grošů
míšenských panství Velkou Bukovinu, Malou Bukovinu a Šachov, od Doroty Tejnové
z Doupatlů, ale hned po dvou letech v roce 1605 je zase prodal za 28 000 kop grošů
míšenských Jonášovi Poustovi z Libštalu. Během dvou let tedy vydělal na prodeji více
než 1 000 kop grošů míšenských.
V témže roce 1605 Vilím Trmal z Toušic koupil zámek Chvatěruby u Kralup nad
Vltavou s vesnicemi Vojkovice, Dolínek, Zátvoří, Postřižín, a Dřímov za 19 000 kop
grošů míšenských, od svého švagra Jiřího Jindřicha ze Šenfeldu, manžela své sestry
Anny Šenfeldové z Toušic.
Vilím Trmal z Toušic se aktivně podílel na politice země a byl v roce 1609 zvolen
českými stavy za jednoho ze 30 defensorů (obránců víry pod obojí) a opakovaně byl
zvolen i v roce 1611. V témže roce však zemřel a je pochován ve chvatěrubském
kostele.
Z manželství Vilíma Trmala z Toušic a Marie roz. Elsnicové z Elsnic pochází jediný syn
Václav Trmal z Toušic. Václav Trmal z Toušic se v roce 1615 oženil s Kateřinou
Pecingarkou z Bydžína (v erbu mají bednářské kružidlo). Rod byl původně německý,
ale v 15. století se trvale usadil ve východních Čechách, kde držel m.j. hrad
Choustníkovo Hradiště.
V roce 1614 byl Václav Trmal z Toušic obviněn z mordu (vraždy) Matěje, poddaného
Vladislava Bezdružického z Kolovrat. Matěje měl Václav Trmal z Toušic zastřelit
z ručnice ve vsi Dolany před krčmou. Případ byl ovšem později kvalifikován jako

14

nešťastná náhoda. Někteří badatelé uvádějí, že Václav Trmal z Toušic se často, se
dvěma trubači, projížděl Prahou.
Václav Trmal z Toušic v roce 1616 prodal Chvatěruby, na splátky za 28 000 kop grošů
míšenských, Alžbětě Popelové z Lobkovic. Následně zakoupil za 3 883 kop grošů
míšenských tvrz a panství Ouholičky (Ouholice) okr. Mělník, menší panství s tvrzí,
mlýnem a krčmou. Při konfiskacích přišel o veškerý svůj majetek a téměř současně i
zemřel v roce 1621.
Z manželství Václava Trmal z Toušic a jeho manželky Kateřiny Pecingarkové
z Bydžína pochází jediný syn Heřman Trmal z Toušic, který po otcově smrti zůstal
úplně nemajetný i když později měl menší částku peněz převzít od Královské komory
jako část konfiskovaného dědictví po otci. Jeho poručníkem se stal jeho prastrýc
Mikoláš Trmal z Toušic, bratr jeho děda Vilíma Trmala z Toušic.
Ten dá Heřmana zapsat do pražské jezuitské koleje, řádu Tovaryšstva Ježíšova
umístěné v budově pražského Klementina, kde mohou zdarma studovat děti
konfiskacemi postižených zchudlých šlechtických rodin, když samozřejmě přestoupí na
víru katolickou. Heřman Trmal z Toušic však ve svých 18 letech studia zanechá a
vstoupí jako důstojník do pluku císařského generála Piccolominiho. V rámci třicetileté
války se přesouvá s císařským vojskem po celé Evropě, až je nakonec zabit v bitvě
císařských se Švédy u Wolfenbuttelu v roce 1641.
Smrtí Heřmana Trmala z Toušic v roce 1641 vymírá tato odnož Tmaňské větve rodu
Trmalů z Toušic po meči.
Třetí syn Havla Trmal z Toušic a jeho manželky Johanky roz Vratislavové z Mitrovic
Vratislav Trmal z Toušic, nabyl roku 1596 tvrz a statek ve Velké Kněževsi, které však
prodal a roku 1599 koupil Miškovice u Čakovic za 9 100 kop grošů míšenských od paní
Máří Magdalény Robmhapové ze Ptení. Miškovice však v roce 1604 postoupil svému
bratrovi Mikolášovi Trmalovi z Toušic. Vratislav Trmal z Toušic též držel nejméně dva
statky na Dobříšsku, které roku 1622 prodal za 980 kop grošů míšenských, Václavovi
Podhorskému měšťanovi Nového Města Pražského. Držel též tvrz Lštění u Benešova.
Vratislav Trmal z Toušic se před rokem 1598 oženil s Annou z Chlumu (v erbu mají tzv.
heroldskou figuru, která vznikla stupňovitým dělením štítu). Tento rod pochází z hradu
Chlumu u Mladé Boleslavi. Mimo jiné drželi hrad Lacembok u Ledče nad Sázavou a
hrad Košumberk. Drželi také řadu statků a tvrzí u Prahy např. Čičovice, Tuchoměřice,
Chrášťany a jiné. Po Bílé Hoře byli všichni zbylí členové rodu konfiskováni. Anna
z Chlumu, též se někdy psala jako, Anna Služská z Chlumu a Košumberka, přinesla do
manželství věnem tvrz a panství v Chrášťanech u Prahy.
V roce 1598 koupil Vratislav Trmal z Toušic a na Chrášťanech pro sebe a pro svou
manželku Annu Trmalovou z Chlumu dům v Praze v ulici Pasířské, ležící mezi domy
Jana Kamarýta z Rovin a Blažeje Paura, pekaře, za 360 kop grošů českých od vdovy
Anny Kadeřábkové, kožešnice. Dům se nazýval „Černá bota“ a doposud stojí
v nynějšího Palackého ul. a má čp. 724/8. Roku 1604 pak tento dům postoupil za věrné
služby Matěji Kalousovi a manželce jeho Ludmile z Radkova.
V roce 1607 koupil Vratislav Trmal z Toušic, pro sebe (jeho manželka v té době už
pravděpodobně nežila), dům v Praze v ulici Soukenická, ležící vedle domu Sklenářovic,
za 11 000 kop grošů míšenských od pana Oldřicha Říčanskýho Kavky z Říčan. Dům
se nazýval „Turkova hlava“, kterýžto znak se na domě opakuje a dodnes stojí
v Soukenické ulici pod čp. 1190/21.
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Po Bílé Hoře při konfiskacích přišel o všechno své jmění a následně v roce 1624
zemřel bez potomků a tím vyhynula i tato odnož Tmaňské větve rodu Trmalů z Toušic.
Čtvrtý syn Havla Trmala z Toušic a na Tmani a jeho manželky Johanky Trmalové
z Mitrovic, Mikoláš Trmal z Toušic se nejprve usadil ve městě Čáslavi a když převzal
Miškovice od bratra Vratislava Trmala z Toušic přesídlil v roce 1604 na tvrz Miškovice
u Čakovic.
V roce 1604 se oženil s Annou Marií Pětipeskou z Chýš a Egerberka, jejímž věnem
patrně uhradil svému bratrovi Vratislavovi Trmalovi z Toušic panství Miškovice. V erbu
rodu Pětipeských z Chýš a Egerberka se nachází modrý vlnitý pruh značící vodu
(řeku). Pětipesští pocházejí ze vsi Pětipsy u Kadaně. V roce 1158 se připomíná Odolen
Pětipeský, který našel brod přes řeku Addu při tažení českého krále Vladislava II. ( byl
českým králem od roku 1158) na Milán a pomohl mu tak k vítězství a dosažení
královského titulu, ale pouze doživotního, nikoliv dědičného. Vladislav II. se tak stal
druhým českým králem. Prvním českým králem, ale také doživotním se stal jmenovec
autora tohoto spisu Vratislav II. už v roce 1085. Prvním českým králem s dědičným
titulem se stal až roku 1198 Přemysl I. Otakar.
Předkové rodu Pětipeských drželi hrad Egerberk u Kadaně a tvrz Běleč cca 15 km
severozápadně od Kladna. Bratr Anny Trmalové z Chýš a Egerberku Odolen Pětipeský
zastával úřad hejtmana kraje Slánského a za stavovského povstání byl vojenským
komisařem později i jedním z direktorů. Po porážce českých stavů byl odsouzen
k trestu smrti, ale ten mu byl později změněn na doživotní vězení na hradě Zbirohu.
V roce 1622 přišel v konfiskacích o veškerý svůj majetek, ale později, po dvou letech
vězení, byl propuštěn. Zemřel v roce 1637. Otec Anny Trmalové z Chyš a Egerberku,
Jiří Pětipeský, byl těžce raněn v bitvě na Bílé Hoře . Jeho zbrojný lid byl zcela pobit a
on sám s těžkým zraněním podniknul dobrodružnou cestu, územím obsazeným
nepřátelským vojskem, na svou tvrz Páleč. Rod pravděpodobně vymřel v roce 1661,
někdy se uvádí rok 1652.
Mikoláš Trmal z Toušic se podle některých historických pramenů stal v roce 1618
stavovským direktorem a tak po porážce na Bílé Hoře byl jeho majetek konfiskován,
ale vězněn nebyl. Panství Miškovice mělo tehdy odhadní cenu 9 000 kop grošů
míšenských a od královské komory je odkoupil Adam Benedikt Bavorský opat kláštera
sv. Benediktina v Emauzích na Novém Městě pražském. Konfiskace byla provedena
bez ohledu na to že na Miškovicích vázlo 7 500 kop grošů míšenských jako věno
Mikolášovy manželky Anny Trmalové z Chyš a Egerberku, která zemřela v roce 1626.
Tyto peníze však později, od Královské komory, dostal jejich syn Zdeněk Rudolf Trmal
z Toušic, když přestoupil na katolickou víru, protože byl vychováván v Jezuitském řádu
sv. Bartoloměje. Podle některých pramenů měl mít Zděnek Rudolf Trmal z Toušic ještě
sestru Esther Trmalovou z Toušic o níž však není nic známo.
Nutno upozornit, že doba 20. až 40. let 16. století co se týká majetkových poměrů, byla
značně nepřehledná. Šlechtické rody, kterým měl být majetek konfiskován, se ho
snažili zatajit, nebo převádět na osoby, které konfiskacím nepodléhali. Královská
komora, která konfiskace prováděla, měla pak řadu tajných radů (agentů), kteří měli
protestantský majetek vyhledávat a kteří se samozřejmě při tom také obohatili ve
fingovaných tzv. veřejných dražbách. Např. tajný rada Mencl tak v roce 1626 získal
panství Tmaň jako konfiskát po Zdeňkovi Trmalovi z Toušic v tzv. veřejné dražbě za
pouhou desetinu jeho původní ceny.
Katolík Zděnek Rudolf Trmal z Toušic se sám, také stal tajným radou Královské
komory a získal tak nevybíravým způsobem značné jmění a to i z konfiskátů jiných
Trmalovských rodin.
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Úřad tajného rady (agenta) Královské komory by se snad dal přirovnat k dnešnímu
úřadu exekutora. Byl vybaven rozsáhlými pravomocemi a jednotliví agenti mezi sebou
soutěžili, kdo získá více majetku pro Královskou komoru a tedy i pro sebe. Mezi
agenty panovala značná řevnivost, až do té míry, že udávali jeden druhého, když
zjistili, že si ten druhý nechal něco pro sebe z konfiskovaného majetku. Mikoláš Trmal
z Toušic, jehož majetek byl konfiskován, zemřel v roce 1634. Jeho syn, v roce 1648,
však už má k dispozici nejméně 11 500 zlatých rýnských, protože v tomto roce a za
tuto cenu kupuje Zděnek Rudolf Trmal z Toušic panství a rychtu v Bratronicích na
Křivoklátsku, kterou velkým nákladem později opravil. Současně s tím obdržel i titul
rychtáře tj. královského úředníka dozírajícího na výběr daní a majícího z těchto daní
(např. za výrobu a prodej vína), nebo z pokut značný vlastní příjem.
V roce 1656 však tuto rychtu v Bratronicích Zděnek R. prodal za 2 000 kop grošů
míšenských Rudolfovi Hruškovi z Března. Ze shora uvedených údajů vyplývá že 1
kopa grošů míšenských mohla mít hodnotu cca 5 až 6 zlatých rýnských. Jednalo se
pravděpodobně o inflační peníze (tzv. dlouhé mince) přestože oficiální kurz jedné kopy
grošů míšenských k jednomu rýnskému zlatému byl 1:2,5 (viz o peněžních měnách
dále v textu).
V roce 1658 se Zděnek Rudolf Trmal oženil s Annou Vlkovnou z Kvítkova (v jejím erbu
se nachází stříbrný vlk) a na Skrýšově, která pocházela ze starého českého
vladyckého rodu Vlků z Kvítkova u České lípy. Rod vlastnil statky Rokytnice, Čakovice,
Smědovice, Zvířetnice, Skrýšov atd. Po Bílé Hoře byl jejich majetek z větší části
konfiskován a někteří příslušníci rodu přesídlili do Slezska. Anna Trmalová z Kvítkova
přinesla do manželství věnem dům v Praze v ul. Široké, dnes Spálené vedle kostela
Svaté trojice, který se nazýval „U Farkašů“ a dnes má čp. 80/8 a v 1672 nabyla jako
dědictví statek Skrýšov na Sedlčansku. Zemřela v roce 1674 na Skrýšově.
V roce 1659 řešil Komorní soud případ, ve kterém byl Zděnek Trmal z Toušic obviněn
z toho, že ohrožoval pistolí urozenou paní Dorotu z Bubna a její přítelkyni paní
Saloménu Hochhauserovou, které jeli po Praze kočárem. Jejich kočí totiž s kočárem
narazil do Zděnka Rudolfa Trmala, který tam projížděl na koni. Zděnek Rudolf se
rozčílil a zbil kočího bičíkem, a když se kočího obě dámy zastaly, vytáhl na ně pistoli,
ale prst ke kohoutku nepřiložil. Spor skončil potrestáním kočího jednodenním vězením.
V roce 1661, při vymáhání pohledávky na statku Košetice u Dolních Kralovic, který
vlastnil pan Ignatius Czukrový z Tanfeldu, se s ním Zdeněk R. dostal do sporu, jehož
výsledkem bylo těžké zranění Zděnka R. Služebník zmíněného pána z Tanfeldu totiž
pistolí Zděnka R. těžce zranil třinácti velkými broky. Tento čin byl neprodleně oznámen
hejtmanovi kraje čáslavského, který potrestal sluhu vězením.
Zděnek Rudolf Trmal z Toušic držel, od roku 1661, i panství Hůrku u Votic, kterou
získal po svém synovci z druhého kolena Zdeňkovi Trmalovi z Toušic, jehož otec Jan
Trmal z Toušic byl bratrancem Zděnka Rudolfa Trmala z Toušic. Tato odnož Trmalů
totiž vymřela po meči v roce 1661 právě Zdeňkem Trmalem z Toušic a na Hůrce (není
to, ale zcela jednoznačně doloženo, protože někteří badatelé se domnívají, že tato
odnož se vystěhovala do Saska). Zděnek R. Trmal z Toušic, však hned následující rok
1662 mění Hůrku za Malý Barochov u Jílového nad Sázavou, kde také později v roce
1674 zemřel.
Oba manželé – Zděnek Rudolf Trmal z Toušic i jeho manželka Anna Trmalová
z Kvítkova – zemřeli ve stejném roce 1674, ale ona na Skrýšově a on na Malém
Barochově. Lze tedy důvodně předpokládat nesoulad v manželství, protože manželé
žili, nejméně poslední dva roky, odděleně. Jest ovšem také možné, že důvodem byla
obava z následných konfiskací majetku Zděnka Rudolfa, což se nakonec také po jeho
smrti stalo (viz dále).
Zděnek R. Trmal z Toušic se díky své činnosti tajného agenta Královské komory stal
bohatým a obávaným. V posledních letech jeho života však vyšly najevo některé jeho
nezákonné praktiky a tak nakonec vedl spor i přímo s úředníky Královské komory. Tito
však proti němu zakročili až bezprostředně po jeho smrti v roce 1674, tím, že mu
konfiskovali veškerý majetek. Jeho jediná dcera Anna Barbara Trmalová z Toušic se
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ještě v roce smrti Zděnka R. Trmala z Toušic tj. v roce 1674 musela okamžitě provdat
s tzv. reprezentačním věnem 50 kop grošů míšenských a současně jí byl vybrán i
ženich Václav Milota Hrušovský z Hrušova. Tento katolický rod má štít erbu svisle
rozdělený na dvě poloviny, pravou červenou a levá je vodorovně rozdělena na část
černou a bílou (tzv. neúplné čtvrcení). Rod pochází z tvrze Hrušov u Mladé Boleslavi a
nebyl příliš zámožný a známý, ani před Bílou Horou ani po ní. Tito manželé pak měli
syna Zděnka Václava Hrušovského z Hrušova, který se oženil se svobodnou paní
Annou Hochbergovou. Následně pak byli potomci tohoto rodu v 19. století spřízněni
s Voračickými z Paběnic a Vernierů de Rougemont (čti ružmon) burgundským
šlechtickým rodem, usedlým v Rakousku a roku 1636 povýšeným do stavu svobodných
pánů říšských. Tento rod byl zase spřízněn s francouzsko-italským rodem Cartte de
Milesimo.
Anna Barbara Hrušovská z Toušic zemřela v roce 1700 na Skrýšově patrně už jako
vdova.
Jak už shora uvedeno je Tmaňská větev, nejvýznamnější rodovou větví Trmalů
z Toušic, přestože trvala pouze tři generace a její další úspěšný rozvoj překazila bitva
na Bílé hoře v roce 1620 a následné konfiskace majetku. Členové Tmaňské větve byli
spřízněni se šlechtickými rody Wamberských z Rohatce, Vratislavů z Mitrovic, Ottů
z Losu, Bechyňů z Lažan, Elsniců z Elsnic, Čabelických ze Soutic, pánů z Chlumu,
Žejdliců ze Šenfeldu, Pětipeských z Chýš a Egerberku, Piengarů z Bydšin, Homutů
z Harasova, Bukovanských z Bukovan, Vepřeckých z Vepřku, Straků z Nedabilic, Vlků
z Kvítkova a Hrušovských z Hrušovan.
Příslušníci Tmaňské větve vlastnili, zejména ve středních Čechách, řadu panství a
tvrzí. Kromě Tmaně a přilehlého Lounína to byly ještě zámek Chvatěruby 2 km
východně od Kralup, tvrz Miškovice u Čakovic, tvrz Kozomín u Slaného, tvrz Hlazovice
(dnes Lážovice), 12 km východně od Hořovic a blízkou tvrz Chrastina u Všeradic,
zámek Chrášťany 13 km západně od Prahy, zámek Velká Bukovina 10 km
severozápadně od České Lípy, včetně blízkého panství Malá Bukovina a Šanova, tvrz
Radostovice 5 km jihovýchodně od Mladé Vožice a další. Někteří členové Tmaňské
větve také vlastnili domy v Praze jako např. dům zvaný Turkova hlava v Soukenické
ulici čp.1190/21, nebo dům v Pasířské ul. dnes Palackého ul. čp. 724 a konečně
v Široké ul. dnes Spálené ul. čp. 80/8, zvaný U Farkašů, vedle kostela sv. Trojice.

I n f o r m a č n í

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
•
•
•

•

•

Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2019 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. května 2019 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8:00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
Na Boží hod velikonoční v neděli dne 21. dubna 2019 jsme se od 17 hodin sešli ve Sboru
Jiřího z Poděbrad opět k slavnostní bohoslužbě, kterou sloužila sestra vikářka Růžena
Adamová za varhanního doprovodu bratra Stanislava Duška. Sóly na housle varhanní
doprovod zpestřil svým uměním pan Štěpán Louda (člen Symfonický orchestr Českého
rozhlasu). Kázání sestry vikářky prostoupilo každé srdce a radost ze vzkříšení naplňovala
věřící i celý prostor.
V neděli 28. dubna 2019 se od 15 hodin konala SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA U
PŘÍLEŽITOSTI TMAŇSKÉ POUTI, kdy se opět setkali věřící z okolních měst a vsí při
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slavnostní příležitosti. O varhanní doprovod se opět postaral bratr Stanislav Dušek
bohoslužbu vykonala sestra farářka Růžena Adamová, spolusloužila sestra kazatelka
Jana Šmardová Koulová.
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v květnu 2019
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby v neděli dne 19. května 2019 od
17 hodin.

Pozvánka na koncert ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Koncert k výročí ukončení II. světové války pořádaný vždy v Den vítězství 8. května
Náboženskou obcí ve Tmani má již letitou tradici. Jejím spoluzakladatelem i
spoluorganizátorem byl zdický učitel, bratr Ivan Koula. V loňském roce přijel na koncert
naposledy. Ve svých 95 letech přijel se ženou vlastním vozem, který sám též řídil.
Naposledy jsme mu předali růži jako poděkování za vše, co pro Náboženskou obec CČSH
ve Tmani učinil a on květinu s gentlemanskou grácií jako vždy předal své milé choti.
Sbor Jiřího z Poděbrad, který byl bratru Ivanovi léta domovem, se opět 8. května 2019 od
17 hodin rozezní hudbou. Paní sbormistryně Bohumila Vokáčová (smíšený pěvecký sbor
BONBON) přišla s krásnou myšlenkou uspořádání koncertu, který by byl věnován právě
Ivanu Koulovi. Bratr Ivan odešel z tohoto pozemského světa dvacet dní po koncertu,
28. května 2018, po 95 letech šťastného pozemského žití.
Spojení tohoto termínu se nabízelo. Koncerty 8. května jsou součástí historie, kdy si
připomínáme své předky, památné dny naší země a příležitosti, kdy se v prostoru
modlitebny setkávali též přátelé a bývalí žáci se svým učitelem při neopakovatelných
hudebních produkcích. Právě jim všem dlužno poděkovat za jejich štědrost, bez které by
nebylo možné akce uskutečnit.
Tentokrát je na programu též přednáška pod názvem „Splněný sen" podle stejnojmenné
knihy slovenského historika PhDr. Ferdinanda Vrábela, přibližující osobnost Milana
Rastislava Štefánika, kterou si právě letos, a i v tento měsíc připomínáme. Akce je pořádána
ve spolupráci s Československou obcí legionářskou.
Těšíme se na krásný kulturní zážitek, nad nímž převzal záštitu pražský biskup doc. ThDr.
David Tonzar, Th.D. a starosta Obce Tmaň Ing. Jaromír Frühling.
Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme za podporu:
panu starostovi Ing. Jaromíru Frühlingovi a Obecnímu úřadu, pražskému biskupovi doc.
ThDr. David Tonzar, Th.D. a Pražské Diecézi, též panu Ing. Josefu Pintovi, řediteli Vápenky
Čertovy schody a.s.
Bože, Otče nebeský, Tobě děkujeme za záštitu nad námi všemi.
Exodus 15, 2
“ Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.
On je můj Bůh, a já ho velebím,
Bůh mého otce,
a já ho vyvyšuji.”
Krásné květnové dny se zamyšlením nad historií I odkazem našich předků,
dny plné slunce i vláhy,
dny naplněné radostí a písní
a
především milostí Boží.

•

Velikonoce a tmaňské Světlušky.
Na Zelený čtvrtek připravili děti ve Tmani již potřetí Čtení Bible. Tentokrát se četlo před
Kulturním domem ve Tmani. Děkujeme za zázemí KD a možnost realizace ve veřejném
prostoru panu starostovi Ing. Jaromíru Frühlingovi, Václavu Koulovi za výrobu píšťalek
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•

•
•

•
•
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pro všechny děti, které přišly a panu Jiřímu Spivákovi za pozvání na limonádu pro
všechny aktéry živého obrazu ve Tmani.
Velký pátek byl opravdu Velký. Ve 14 hodin vyšly Světlušky na výlet s amatérskou
fotografkou a profesionální výtvarnicí Lenkou Milerovou a panem Erikem Šilhavým, který
nás cestou seznamoval se svým neobvyklým projektem.
V tomto dni bylo mnoho. Chvíle zamyšlení nad neúctou ke kráse a lidské práci – když
jsme našli spoušť zničených tulipánů. Někdo vyplenil většinu tmaňských zahrad. Neváhal
ani zničit truhlíky, přelézt ploty a krásné květy pak poházet a i podupat někde po okolí.
Víme, jak někteří sousedé žijí pro své zahrádky, doslova se mazlili s každým poupátkem,
klečeli celé dny, aby zbavili záhony plevele, v suchu, které stále panuje, neúnavně
zalévali. Když se pak konečně dočkali barevné odměny, nepotěšili se z ní ani ten čas,
který je květům vyměřen. Přišel někdo, kdo této kráse a jejím obdivovatelům nepřál. Kdo
to byl, nevíme. Víme však, že toto Ne! A proto bylo nádherné vidět v tento den i radost z
péče, tvoření a společného díla úcty ke kořenům – to když děti vlastnoručně OBNOVILY
křížek po cestě. A stále nám ten den měl co nabídnout. Zamyšlení, vnímání, spolupráci,
smutek i radost, spoustu slunce, večer chlad a tmu, obrovský úplňkový měsíc, teplo ohně
i teplo lidské pospolitosti, hledání cesty za soumraku v křovinatém terénu zpět domů. Byli
jsme se Světluškami konečně až do tmy, jak se na tmaňské Světlušky sluší. Nejraději by
si vzaly spacák a spaly pod širákem. Úplněk děti neděsil, večerní krajina je lákala svou
jinakostí. Den pro křesťany smutku nad Kristem se mění v radost z bytí teď a tady, v
radost z krásy kolem nás i v nás, z proměnlivosti a z plného prožití neopakovatelného
momentu. A obrovskou vděčnost za den tento, den minulý i budoucí.
Rozcházeli jsme se plni dojmů a na Bílou sobotu zasadili Světlušky ke Křížku pomněnku,
sedmikrásku chudobku a violku.
Na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 byl Sbor otevřen od 9:00 - 10:30 hodin pro děti a
ostatní návštěvníky a byl též hojně navštíven. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout
plátno velkých rozměrů s vyobrazením „POSLEDNÍ VEČEŘE”, které v roce 2018
namalovaly děti z Dětského centra Světlušky a o velikonočních svátcích zdobí tento
obraz již druhým rokem modlitebnu.
Těšíme se na další čtvrteční schůzky i „víkendovky“, o kterých budeme informovat na
Facebookových stránkách: @svetluskytman
A naše víkendovky jsou jen zlomkem toho na co se těšíme na LETNÍM TÁBOŘE
SVĚTLUŠEK pod hradem Sloup v nádherném prostředí Sloupu v Čechách. Máme
možnost seznámit se s krajinou pískovcových skal, tedy zcela jinou krajinou, než jsme
zvyklí zde v prostředí Českého krasu. Máme možnost prozkoumat tu jedinečnost naší
krásné země a všímat si její rozmanitosti.
Letní tábor se koná od 9. července do 18. července 2019 a více informací najdete na
stránkách výše uvedených nebo na vývěsce ve sboru a na úřadu.

Pozvánka na Noc kostelů 2019 v pátek 24. května 2019 od 17:00 hodin
Noc kostelů je večerem, který otevírá posvátná místa v celé naší zemi. I letos se do
této významné evropské akce zapojil Sbor Jiřího z Poděbrad Církve československé
husitské ve Tmani. Je to opět příležitost pozvat co nejširší veřejnost do tmaňského
Sboru a ve večerní atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, umění, zážitku …
Pro návštěvníky je připraven zajímavý program:
• 17:00 – 18:00 hodin – Koncert Milli Janatkové – nevšední zpěvačky, skladatelky a
kytaristky, vítězky ceny VOX POPULI AWARD – The Independent Music Awards,
USA.
• 19:00 – 20:00 hodin – Vernisáž výstavy akvarelů Milli Janatkové – Akvarely z cest
Indií.
• 19:00 – 20:00 hodin – Pomoc bližnímu – videoprojekce a rozhovory na téma „Lidé
s postižením – pomoc bližnímu“.
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Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
•

V květnu 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. Zavřeno bude i ve středu
1. května 2019 (Svátek práce) a ve středu 8. května 2019 (státní svátek Den
vítězství).
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.

•

•

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

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1.5.2019

MUDr. Zdeněk Kaiser
Hořovice, K Nemocnici
MUDr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Zdeněk Kaiser
Hořovice, K Nemocnici
MUDr. Katarína Kurťáková
Beroun, Pod Haldou
MUDr. Miroslav Neužil
Cerhovice, Na Blížce 175
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614

311 559 812

4.+5.5.2019
8.5,2019
11.+12.5.2019
18.+19.5.2019
25.+26.5.2019

S p o r t o v n í

311 685 674
311 559 812
311 621 973
311 577 559
728 349 403

i n f o r m a c e

IV.A třída: Spanilá jarní jízda tmaňských fotbalistů s jediným zaváháním
•

•

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 – Tmaň – Chyňava B 6:1 (2:0),
branky: 19. Kincl Vladimír, 44. Kincl Vladimír, 49. Kincl Vladimír, 56. Fišeer Ladislav, 59.
Fiala Miroslav, 80. Kincl Michael (pokutový kop), žlutá karta:18. Radek Haas, rozhodčí
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zápasu Veverka Zdeněk, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: Chyňava B –
VČS Tmaň 2:6.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Sulík Jakub, Haas Radek, Foltýn Jan (46. Doskočil
František), Fiala Miroslav, Smíšek Martin (81. Svoboda Stanislav), Rys Josef (kapitán),
Fišer Ladislav, Kincl Michael (86. Fiala Miroslav), Kincl Vladimír (62. Večeřa Jakub),
Červenka Karel; náhradníci: Kroka Patrik, Doskočil František (46. Foltýn Jan), Fiala
Miroslav (86. Kincl Michael), Svoboda Stanislav (81. Smíšek Martin), Frühling Jaromír,
Večeřa Jakub (62. Kincl Vladimír).
Další zápasy 13. kola: Chrustenice – Osov 1:3, Vižina – Chodouň 2:0, Hýskov – Vysoký
Újezd 3:2, Tetín B – Zdejcina 1:0, Srbsko – Zdice B 2:3.
Zápasy 14. kola: neděle 7. dubna 2019 – 13:30 hodin: Zdejcina – VČS Tmaň 0:0 (0:0),
rozhodčí zápasu: Závora Vlastimil, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2018: VČS
Tmaň – Zdejcina 6:0.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Večeřa Jakub, Haas Radek, Hora Martin, Sulík
Jakub, Kincl Michael, Rys Josef (kapitán), Doskočil František, Smíšek Martin, Kincl
Vladimír, Červenka Karel; náhradníci: Svoboda Stanislav, Frühling Jaromír, Fiala
Miroslav, Šlégr David, Foltýn Jan.
Další zápasy 14. kola: Osov – Srbsko 2:2, Zdice B – Tetín B 4:1, Chodouň – Chrustenice
5:2, Chyňava B – Hýskov 2:5, Vysoký Újezd – Vižina 3:0.
Zápasy 15. kola: sobota 13. dubna 2019 – 13:30 hodin – Tmaň – Zdice B 3:1 (1:0),
branky: 40. Fišer Ladislav (penalta), 53. Kincl Michael, 87. Červenka Karel, žlutá karta:
83. Fiala Miroslav, rozhodčí zápasu: Vodička Ladislav, 60 diváků. Výsledek zápasu na
podzim 2018: Zdice B – VČS Tmaň 1:3.
Sestava VČS Tmaň: Překlasa David, Fiala Miroslav, Haas Radek, Hora Martin, Sulík
Jakub, Kincl Michael (89. Svoboda Stanislav), Rys Josef (kapitán), Doskočil František
(75. Smíšek Martin), Fišer Ladislav, Kincl Vladimír (88. Večeřa Jakub), Červenka Karel;
náhradníci: Večeřa Jakub (88. Kincl Vladimír), Smíšek Martin (75. Doskočil František),
Šlégr David, Svoboda Stanislav (89. Kincl Michael), Fiala Miroslav.
Další zápasy 15. kola: Chrustenice – Vysoký Újezd 0:4, Vižina – Hýskov 2:4, Tetín B –
Osov 2:1, Srbsko – Chodouň 6:1, Zdejcina – Chyňava B 1:1.
Zápasy 16. kola: sobota 20. dubna 2019 – 14:00 hodin – Osov – Tmaň 3:6 (2_2),
branky: 10. Překlasa David, 31. Fišer Ladislav, 55. Červenka Karel, 70. Fišer Ladislav,
74. Smíšek Martin, 84. Smíšek Martin, žluté karty: 62. Haas Radek, 66. Fiala Miroslav,
89. Smíšek Martin, 89. Červenka Karel, rozhodčí zápasu Špicl Jan, 100 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Osov 7:1.
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Haas Radek, Doskočil František, Sulík
Jakub, Smíšek Martin, Kincl Michael (kapitán), Fišer Ladislav (84. Frühling Jaromír),
Překlasa David (60. Hora Marin), Kincl Vladimír (86. Svoboda Stanislav), Červenka Karel;
náhradníci: Rys Josef, Hora Martin (60. Překlasa David), Svoboda Stanislav (86. Kincl
Vladimír), Frühling Jaromír (84. Fišer Ladislav).
Další zápasy 16. kola: Zdice B – Zdejcina 4:0, Hýskov – Chrustenice 0:0, Chodouň –
Tetín B 3:3, Vysoký Újezd – Srbsko 3:2, Chyňava B – Vižina 4:1.
Zápasy 17. kola: sobota 27. dubna 2019 – 14:00 hodin – Tmaň – Chodouň. Výsledek
zápasu 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.
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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 j- Zdice B, Chyňava B –
Srbsko.
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. Výsledek
zápasu na podzim 2018: VČS Tmaň – Srbsko 5:2. Další zápasy 22. kola: Chrustenice –
Zdejcina, Vižina – Zdice B, Hýskov – Osov, Vysoký Újezd – Chodouň, Chyňava B – Tetín
B.
Tabulka IV. A třídy po 16. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hýskov
VČS Tmaň

Vysoký Újezd
Zdice B
Srbsko
Vižina
Tetín B
Chodouň
Zdejcina
Osob
Chyňava B
Chrustenice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
13
11
10
10
5
5
4
4
3
3
2
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1
2
0
1
2
2
1
3
2
3
2
3

0
1
5
5
4
9
10
9
10
10
11
11

76:21
69:26
63:32
53:33
52:32
24:40
17:50
30:56
23:47
30:47
41:61
24:59

46
41
33
31
29
17
16
15
14
12
11
9

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ VE TMANI
Vás srdečně zve
DO SBORU JIŘÍHO Z PODĚBRAD
NA

KONCERT
U PŘÍLEŽITOSTI 74. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

a na počest Ivana Kouly,
spoluzakladatele koncertní tradice ve Tmani

Sváteční akce se koná pod záštitou
pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D.
a starosty Obce Tmaň Ing. Jaromíra Frühlinga

ve středu

8. KVĚTNA 2019 OD 17 HODIN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KONCERT - účinkuje pěvecký sbor Bonbon
a vokální kvartet.
Sbormistr Bohumila Vokáčová,
akordeon Marcela Šlossarová.
PŘEDNÁŠKA - historika PhDr. Ferdinanda Vrábela
„SPLNĚNÝ SEN“
o osobnosti Milana Rastislava Štefánika

Akce je pořádána ve spolupráci s Československou obcí legionářskou.

Vstupné dobrovolné.
Charitativním příspěvkem podpoříte rekonstrukci Sboru a práci Dětského centra Světlušky.
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 1. května 2019.
Cena výtisku 3,- Kč.

24

