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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení čtenáři,
jak si jistě každý z Vás již povšiml, vyšlo červencové vydání Obzoru v novém formátu
a nejinak je tomu i s tímto srpnovým číslem. Důvodem je především fakt, že původní formát
A5 nám neumožňoval vkládat fotografie, kterými bychom chtěli časopis občas obohatit. Stejně
tak velikost písma je v novém formátu přívětivější pro starší generace. I samotné náklady na
barevný tisk jsou dnes nesrovnatelně nižší, než tomu bylo dříve, což nám umožňuje tento
časopis sem tam obohatit barevným textem či obrázkem, bez nějakých závratných navýšení
nákladů na jeho tisk.
Je třeba si také uvědomit fakt, že forma měsíčního vydávání této periodiky je dnes u
obcí naší velikosti velkou vzácností. I větší obce a města se dnes uchylují spíše k vydáním
čtvrtletním. Na tom, že my můžeme otevřít náš Obzor každý měsíc, má jednoznačnou zásluhu
především pan Jaroslav Horáček, jenž věnuje časopisu i naší obci obrovské množství času a
energie. Dlouhá léta tak Obzor ležel jen a jen na jeho bedrech a je až neuvěřitelné, jaké
množství informací se mu podařilo a stále daří nashromáždit. Patří mu za to velký obdiv i
obrovský dík nás všech. Rádi bychom mu proto v této činnosti co nejvíce pomáhali a budeme
rádi, když se časem k nám přidá i někdo další, který Obzor obohatí něčím novým. První
takovou vlaštovkou je nově vzniklá spolupráce s rodákem obce, panem Františkem
Procházkou, který se s námi v každém nadcházejícím čísle podělí o jednu svoji historickou
fotografii z Tmaně či jejího okolí a přidá pár řádku o ní.
Rádi bychom také postupem času docílili toho, aby se Obzor dostal k naší co nejširší
veřejnosti. Aby byl k sehnání nejen v tištěné podobě na svých tradičních místech a měli jsme
možnost Vám ho zaslat v elektronické podobě na Vaše mailové adresy, ale aby se třeba
časem dostal i do Vašich telefonů formou mobilní aplikace. Budeme také rádi za Vaše
připomínky a náměty. To vše jsou plány do budoucna…
Ale nyní již zpět k současnosti.
Dne 10. června 2019 proběhlo v přístavbě Kulturní domu Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Tmaň. Jedním z bodů jednání byla i zpráva z činnosti Rady obce za druhé
čtvrtletí tohoto roku. V minulosti bylo zvykem seznámit s touto zprávou v Obzoru i ty, kteří se
Veřejného zasedání nezúčastnili. Se zpožděním tedy tak činím níže i já.
Přeji všem pěkný srpen
Jaromír Frühling

Zpráva RO pro VZZO ze dne 10. 6. 2019
Od posledního veřejného zasedání, jenž proběhlo 18. 3. 2019, se Rada obce sešla celkem
5x a to konkrétně v termínech 27. 3., 10. 4., 30. 4.,15. 5. a 29. 5. 2019

Mezi hlavní body těchto schůzí patřilo:
Vytvoření a následné schválení komise pro kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
ve Tmani. Tato komise ve složení paní Jiřina Soukupová, paní Tereza Cholevová a pan Tomáš
Procházka provedla následně tuto kontrolu dne 29. 5. 2019. Kontrola proběhla bez závad.
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Došlo k finálnímu vyhodnocení dobročinného bálu (výtěžek 46 475,- Kč) – ten byl po
dohodě se školou následně rozdělen mezi jednotlivé dětské spolky a samotnou školu takto:
ZŠ a MŠ Tmaň
děti SDH Tmaň
taneční kroužek TUMBAO
dětský kroužek florbalu
Koloušci
Světlušky

27.475,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč

Dále bylo projednáno a schváleno celkem 13 žádostí o individuální dotaci z rozpočtu
obce ve výši 800,- Kč jako příspěvek dětem na školu v přírodě či lyžařský výcvik (dalších cca
20 žádostí bude projednáno na nejbližším zasedání rady obce).
Rada dále schválila finanční dar obce ve výši 10 000,- Kč na Dobročinný jarmark
v Chodouni jako dodatečné poděkování za to, že v loňském roce putoval celý výtěžek z tohoto
jarmarku na pomoc jednomu z našich občanů.
Rada také schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000,-Kč Klubu důchodců na
jejich zájezd do lázeňského města Bojnice.

Z aktuálního dění obce rada řešila například:
Dlouholetý problém vlhkého zdiva ve školní kuchyni… Byly provedeny výkopové práce
v zadním traktu školy, kde byla objevena pravděpodobná příčina této letité vlhkosti (zcela plné
původní jímky ze starých toalet).
Směna pozemků s panem Růžičkou a s paní Kozlerovou a tím následné obnovení
cesty podél zámecké zdi, jenž v minulosti sloužila jako zkratka především pro obyvatele
Chaloupek směrem k hřbitovu.
Ve spolupráci se zástupcem lesní správy panem Švarným byla provedena studie
aktuálního stavu obecního lesa (jeho jednotlivých částí). V nejkritičtější části lesa napadaného
kůrovcem, byla následně na základě cenových nabídek od firem, provedena těžba a
v současnosti probíhá příprava dokumentace k tomu, aby byly ostatní části lesa nabídnuty
v rámci VŘ občanům k dlouhodobému pronájmu, tak jak tomu bylo v minulosti.
V problematice zámku byla ve spolupráci s panem architektem Vavříkem a s památkáři
podaná ke stavebnímu úřadu stížnost na současného majitele. Stavebním úřadem bylo
provedeno místní šetření, za účasti zástupců památkové péče a obce, kterého se současní
majitelé pravděpodobně úmyslně nezúčastnili, ač to byla jejich zákonná povinnost. Dle
posledních informací od památkářů dostala již firma také první finanční pokutu za současný
stav zámku. V minulém týdnu došlo k částečnému sesunu „Špejcharu“ o čemž byl obratem
informován stavební úřad, který v této věci zahájil s majiteli správní řízení.
Rada také schválila prvotní zámysl výstavby komunitního centra v hasičském areálu.
Tento zámysl bude dnes předložen ke schválení zastupitelstvu. Samotná výstavba by měla
proběhnout v příštím roce.
Byla také obnovena myšlenka výstavby oddychového parku s mokřinami, na kterou již
existuje několik tzv. „školních studií“. Vzhledem k aktuální problematice narůstajícího
nedostatku vláhy, lze v nejbližších letech očekávat několik dotačních programů z EU, jenž by
se daly k této výstavbě využít. Proběhlo již i prvotní jednání přímo na místě za účasti krajinářky,
zahradní architektky a dalších odborníků na tuto problematiku.
Rada společně s Komisí pro bezpečnost a ochranu obyvatel, v čele s panem Tomášem
Procházkou, nyní také intenzivně pracuje na problematice kamerového systému v obci, jenž
je značně zastaralý a ne zcela podle našich představ funkční.
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SUCHO… TÉMA DNE
Letošní prázdninové téma se nabízí samo – již několik posledních let se potýkáme
v našem regionu s nedostatkem srážek, které pociťují nejenom zemědělci hospodařící na
polích kolem Tmaně nebo naše lesy, ale každý kdo na zahrádce pěstuje třeba jenom naťovou
petržel či pažitku. I přes to, že jsou zde krátkodobá období srážkově nadprůměrná, nestačí to
k vyrovnání srážkového deficitu posledních let. Z hlediska tzv. zemědělského sucha, které se
odvozuje od toho, jaké je množství vody v půdě dostupné pro rostliny, je na tom podle
oficiálních statistických údajů z letošního dubna dlouhodobě nejhůře jižní Morava, Ústecko a
právě Středočeský kraj.

Pohled do doby nedávno minulé …
Počasí je oblíbeným a vděčným tématem k diskusi při setkáních mezi přáteli či zcela
neznámými lidmi a má tu výhodu, že o něm může mluvit každý. Asi k největší dokonalosti jej
dovedli v každodenním životě Angličané, kde i díky výjimečným klimatickým podmínkám na
Britských ostrovech je to nejdůležitější společenské téma propracované až pro nás
k nedostižnému perfekcionismu. Náš pohled je spíše více praktičtější, odvozující se od
pohledu na uvadající ovocné stromy na naší zahrádce při delším období beze srážek nebo
usychající žloutnoucí borovice v okolních lesích. Dnes již se život neřídí pravidly
zformulovanými na základě zkušeností z pozorování obklopující se přírody našimi předky do
známých přísloví typu Medardova kápě – čtyřicet dní kape … S obdobími sucha nebo menších
dešťových či sněhových srážek jsme se museli vyrovnávat vždy – někdy v menší míře, jindy
ve větší míře. To je symbolická daň, kterou platíme za to, že žijeme v místech, které pro nás
vybral Praotec Čech se svojí družinou. Najdeme o tom záznamy v kronikách po celé dvacáté
století. Málokdy panovala s počasím spokojenost – ale to jsme již my lidé, neboť se nám lze
jen těžko zavděčit, protože kolik lidí, tolik názorů na počasí …
Faktem je, že období sucha není otázkou jenom posledních let – ta byla vždycky.
Připomeňme si teď některé poznámky k počasí ve Tmani v podobě dochované v tmaňských
kronikářských záznamech za třicetileté období od roku 1919 do roku 1949:
1919
Zima byla mírná, jaro nepříznivé. Polní práce počaly až v polovině dubna.
1920
Počasí v lednu bylo mírné. Ke konci února a počátkem března bylo krásné a teplé
počasí. Z 8. na 9. března napadl sníh, který brzy roztál a slunce opět mile hřálo jako
v květnu. Toho roku zůstali hostinští bez ledu. Do konce března bylo obilí zaseto. Tráva na
lukách a jetele s vojtěškami na polích bujely a zelenaly se. Koncem dubna scházely
brambory a řepy s mákem se okopávaly. V pondělí dne 19. dubna snesla se nad krajinou
prudká bouře, při níž s deštěm padaly i kroupy, které částečně otloukly květy ovocného
stromoví. Celý týden pak pršelo, až k neděli se vyjasnilo. Z 29. na 30. dubna dostavil se
mráz, který spálil špičky pšenic a ječmenů. Dne 2. května stoupla teplota na +22 0C, ze 4.
na 5. května však byl opět mráz -3,5 0C. V době žní bylo počasí příznivé. Sklizeň pícnin
byla velmi dobrá. Úroda pšenice a ovsa dobrá, žita slabá (sklizeno po korci 280 kg), u
ječmene slabší, vikev dobrá. Podzim byl suchý. Od poloviny měsíce října do prvé poloviny
prosince ani nekáplo. Místy těžce se oralo a selo. Počátkem prosince uhodily mrazy.
Hostinští kvapem plnili lednice. V polovině prosince napadl sníh, který před Vánocemi
roztál, neboť se oteplilo.
1921
První polovina ledna byla teplá a příjemná. Obilí na podzim zaseté vzklíčilo a
mnohé pšenice dosety. Měsíce únor a březen byly teplé a suché. Jarní práce v březnu
počaté, byly mrazy přerušeny a dokončeny až počátkem dubna. Dubnové počasí bylo
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příznivé – klíčení podporováno deštíky. V květnu se dostavila parna +29 0C i +30 0C, která
trvala celý měsíc. Koncem května pršelo. Žita odkvetla a pšenice se opravily. Měsíc červen
byl na vláhu přiměřený, ale chladný. V noci klesala teplota i na +1 0C. měsíc červenec byl
horký a bezdeštný. Žitné žně v polovině července počaté vystřídány byly ječnými. Pšenice
a ovsy dozrály současně. Koncem července bylo po žních. Úroda byla dobrá. Žitný panák
prostřední velikosti dal 10 – 12 kg zrna. Mandel pšenice sypal na 50 kg, ječmene 45 kg a
ovsa na 49 kg. Sklizeň bobu a vikve byla dobrá. Podzim byl suchý, orba těžká a obilí
zaséváno za sucha. Žita vzešla nepatrně a pole zůstala většinou holá. Počátkem prosince
mrzlo a hostinští se rychle zásobili ledem. Koncem prosince bylo počasí tak příznivé, že
na polích se oralo a pšenice zasévány.
1922
Leden počal vlhkým teplem. Po 9. lednu napadl sníh a mrazy přituhovaly. Prvního února
nastala obleva, takže se ukázala holá pole. Žita vzešla mnohde pod sněhem. Třetího února
počalo sněžit a čtvrtého bylo sněhu do výše 16 cm. Mrazy se stupňovaly, takže dosáhly až
-23 0C. Po 21. únoru byly mrazy mírnější a 15. února dostavila se obleva +2 0C. V prvé
polovině března pracovalo se čile na polích. Na první jarní den 21. března padal sníh. Dne
23. a 24. března řádily prudké vánice, rovněž 27. a 30. března za klidného vzduchu hustě
sněžilo, takže místy napadlo sněhu do výše 30 cm. Dne 31. března byl silný mráz. Ptactvo
zlákané dřívějším teplým počasím vrátilo se a teď hynulo ve sněhových závějích. Mrazivé
počasí trvalo po celou polovinu dubna, ač slunečním teplem, sněhu pomalu ubývalo. Dne
13. dubna na Zelený čtvrtek byl slunný den +22 0C. Velikonoční svátky byly příjemné. Sníh
zmizel, příroda okřála, jaře se zazelenaly. Po bouři dne 17. dubna se dostavivší, se tak
ochladilo, že noční mrazíky byly -4 0C až -5 0C. Dvacátého prvého dubna ráno byly střechy
zasněženy. Přes mnohé a teplé dny byl přece jen duben měsícem studeným, zvláště ke
konci. V měsíci květnu dostavila se horka. Teplota dosahovala i +27 0C ve stínu. Celý
měsíc květen byl horký a během celé jeho doby ani nekáplo. Třetího června k jedné hodině
odpolední přihnala se prudká bouře. Napršelo 14 mm vody. I 4., 11. a 18. června vydatně
pršelo. Po těchto deštích přišlo teplé a suché období, které trvalo do poloviny července,
kdy po vydatném dešti se silně ochladilo. Podzim byl deštivý, orba těžká.
1923
Jaro bylo příznivé. Teplé dny umožnily rychlé ukončení polních prací. Po setí se
dostavily deště, takže obilí rychle vyklíčilo. Květen a červen byly chladné a deštivé. Pšenice
zrezavěly a žita byla zubovatá. Sklizeň na slámu byla dobrá, ale na zrno slabší než roku
loňského.
1925
Dne 12. srpna po deváté hodině večerní snesla se nad zdejší krajinou velká bouře
s prudkým lijavcem, který mnoho škody na polích i lukách způsobil.
1926
Z 10. na 11. ledna byl slabší mráz a objevil se sněhový poprašek. Toho dne se ještě
pilně oralo. V noci na 12. ledna byl mráz minus 13 0C a sněhu přibývalo. Napadlo jej do
výše 8 cm. V neděli 24. ledna počal sníh vlhnout a v pondělí na to teplá vlna západní
zasáhnuvší naše kraje způsobila oblevu. Mrazíky se objevovaly ještě po několik dnů. Únor
byl beze sněhu. Celý měsíc se střídaly chladné a mlhavé dny s dny deštivými počátek
dubna byl studený. Měsíc duben byl pak teplý a suchý. Rovněž suchou a studenou byla
první polovina května. I noční mrazy se objevily. Dne 18. května a od 22. do 29. silně
pršelo. Měsíc červen byl bohatý prudkými lijavci, které trvaly i plných 48 hodin. Množství
spadlé vody všude škodilo. Sklepy i stodoly vodou se plnily a v polích utvořené rybníčky
buď částečně, nebo úplně vymočily plodiny. Pšenice byly napadeny rzí tak, že pole jimi
osetá z dálky se prozrazovala svou barvou žlutočervenou. Téměř všechno obilí polehlé.
Nebylo pamětníků tak mokrého jara a léta. Žitné žně počaly po sv. Anně. Snůpky žitné i
v panácích prorůstaly zvláště tam, kde koseno za deště nebo ranní rosy. Přes to žně minuly
dosti klidně a obilí bez velikých pohrom svezeno do stodol. Úroda na slámu byla dobrá, na
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zrno slabší u některého druhu slabá. Žitný panák prostřední velikosti dal asi 9 kg zrna,
mandel pšenice 15 – 25 kg, mandel ovsa i 48 kg, mandel ječmene 30 – 32 kg zrna. Úroda
vikve a bobu byla dobrá. Bob s vikví sklízely se v prvé polovině, ano i v druhé polovině
září. Neúroda brambor způsobila jejich drahotu. Metrický cent byl za 80 – 100 Kč. Konec
srpna a začátek září byl teplý. Za jasných a teplých dnů pěkně a rychle se usušila otava.
Teploměr ukazoval ve stínu i +23 0C. pole byla tvrdá, vyprahlá, takže nebylo lze orat. Málo
polí podmítnuto, ale k setí nepřipraveno ani jedno, neboť plech se ornice nedotkl, ale sjel
po ní jako po tvrdé cestě. Déšť koncem září zvlažil půdu, kterou bylo možno obdělávat.
Žita se sela až počátkem října. Špatně scházela, některá plísní zničená, musela být znovu
zaseta. Pšenice sety v listopadu, byly dobré. Práce polní dokončeny buď koncem
listopadu, nebo počátkem prosince. Před Vánocemi umrzlo, napadl sníh, který však
v posledních dnech prosince roztál.
1927
Leden byl mlhavý a deštivý. Ke konci měsíce mrzlo. V květnu ledoví muži se ohlásili
citelnými mrazy. Z 11. na 12. května byl mráz minus 5 0C a z 12. na 13. května minu 2 0C.
Střechy domů byly zasněženy. Letošní výhony ořechů pomrzly, místy částečně, na místech
nechráněných úplně. Sněhové přeháňky připomínaly počasí aprílové. Vcelku byl však
měsíc květen suchý a studený.
1928
Oba měsíce leden a únor byly suché a bez sněhu. V prvé polovině března napadl
sníh, který po čtrnácti dnech roztál. Počalo se sít. Od 1. do 10. dubna bylo krásné počasí
jarní. Práce polní kvapem dokončovány. Kromě vikví a brambor byly práce hotovy. Dne
13. dubna poletoval sníh a ráno 14. dubna byla celá příroda zahalena bílým příkrovem
sněhovým. Z šedých mraků sypal se sníh stále hustěji. Počátkem května objevovaly se
mrazy i minus 4 0C a dne 9. května padaly krupky, kdežto dne 10. května chumelil se sníh
jako v zimě. Příroda poskytovala neobvyklý obraz. Ovocné stromy obalené květem halily
se v bílé roucho sněhové, které pokrývalo celý kraj. Měsíc květen byl převahou suchý a
studený. Ve dnech 1. a 2.června dostavily se pozdní mrazy. Bramborová nať pomrzla. Po
následujících suchých dnech přihnala se 10. června o páté hodině odpolední bouře. I
krupky s deštěm padaly. Následující dny až do konce měsíce byly suché. Měsíc červenec
byl suchý a parný. Ve dnech 12. – 16. července dosahovaly parna plus 32 0C, někdy i plus
35 0C ve stínu. Žně začaly v druhé polovině července. Jetele ke krmení byly tak suché, že
je bylo možno useknuté hned na seník ukládat. V pondělí 16. července odpoledne bouřilo,
ale nepršelo. Déšť dostavil se po půlnoci a půda rozmokla do hloubky pěstí. Následující
dni byly opět suché. Podzim byl vcelku teplý a suchý. Dobře se selo a podzim pěkně
odrůstal. O Dušičkách bylo abnormální teplo, neboť teploměr ukazoval plus 23 0C. V noci
na to bouřilo, ale bouře se přehnala po severní obloze ku Praze. Listopad a prosinec měly
mírné počasí. Po Vánocích 28. prosince počal padat sníh. Den ze dne jej přibývalo a mrazy
přituhovaly.
1929
Během měsíce ledna napadlo sněhu do výše 60 cm. Celé dny sypal se sníh tak hustě, že
nebylo na několik kroků ani vidět. Mrazy přituhovaly. Zaváté cesty stále byly prohazovány,
aby bylo udrženo spojení s okolím. Autobusové spojení s Berounem, tak slibně počaté,
muselo být úplně zastaveno. Nebylo možno překonat obtíže způsobené sněhovými
závějemi. Hromady sněhu do výše několika metrů kupily se na dvorech. Dne 2. února byl
mráz minus 28 0C a v neděli ráno dne 3. února minus 32 0C. Po vyvrcholení mrazy se
zmírnily, ale ne na dlouho. Noviny hlásily příchod nové chladné vlny ze severních končin
Ruska. Teploměr ihned klesal a ukazoval minus 20 0C. V pondělí dne 11. února klesl na
minus 35 0C a v úterý ukazoval dokonce minus 36 0C. Sibiřské mrazy šířily se naší krajinou.
Tak silných mrazů nebylo v tomto měsíci, jak noviny psaly, během 150 let. Brambory ve
sklepích buď částečně, nebo úplně zamrzly, a i nenamrzlé chutnaly nasládle. Potraviny
musely být přechovávány v místnostech nevytopených, ba i voda ve štoudvích musela tam
být přenesena. Při čerpání vody ze studní byly veliké potíže, neboť pumpy zamrzaly a celé
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hodiny to trvalo, než byly opět schopné provozu. Po slabé oblevě dne 23. února nastaly
mírné mrazy minus 6 0C až minus 8 0C a silně sněžilo. V neděli 24. a v pondělí 25. února
bylo nově napadaného sněhu ve výši 15 cm. Dne 1. března bylo minus 21 0C a 3. března
minus 23 0C. V následujících dnech mrazy slábly a k polednímu vystupoval teploměr na
plus 1 0C, plus 2 0C, i na plus 3 0C. Všeobecná obleva nastala ve čtvrtek ráno dne 7. března
a zmírňována byla nočními mrazy. Stromy silně promrzly a musely být vykáceny. Žita
napadena sněžní plísní, místy byla velice zřídlá. Duben byl suchý a studený. Teplý a vlhký
květen podporoval vzrůst rostlinstva. Léto bylo parné a suché. Teploměr ukazoval přes
plus 30 0C. Dne 4. července řádila prudká bouře s vichřicí, která vyvrátila topol na hrázi
rybníka, který padl přes silnici. Úroda byla dobrá. Podzim byl teplý. Teplota dosahovala i
plus 25 0C. Špatně se selo, neboť bylo sucho. Žita nescházela. Teprve koncem měsíce
října dostavily se deště, které uspíšily klíčení. V měsíci listopadu setba i orba byly
ukončeny. Počátek prosince byl teplý a mírně vlhký.
1930
Počátek jara byl studený, květen vlhký a teplý. Sena dobře narostla a dobře se
usušila. Měsíce červen a červenec byly suché a bezdeštné. Léto bylo parné. Teploměr
ukazoval přes plus 30 0C ve stínu a na slunci i přes plus 40 0C. Úroda byla slabá. Otavy
narostly malé, řídké, téměř žádné. Mnohé louky poskytovaly pouze chudou pastvu. Podzim
byl příhodný, dobře se selo. Měsíc prosinec byl sněhu prostý.
1931
Leden a únor byly mírné měsíce se slabým popraškem sněhovým. Březen a duben
byly suché a studené. Duben byl nejstudenějším měsícem během posledních 30 let. Jarní
práce započaly v dubnu a byly dokončeny v prvé polovině května, který byl na počátku
chladný a poté parný. Parné dny trvaly od 11. do 18. května, kdy po slabém ochlazení se
dostavil 19. května krátký, ale vydatný déšť, znovu pršelo i z 20. na 21 a na 22. května.
Průměrná teplota měsíce května činila plus 17 0C a byla o 3 0C nad dlouhodobým
normálem. Poslední teplejší květen byl v roce 1889. Vysoký průměr letošního roku nebyl
způsoben jenom vysokými denním průměry, ale i teplými nocemi. Koncem května
vystoupily denní teploty na plus 30 0C, byly to tropické dny, v nichž se dostavily bouřky a
vláhy. Červen byl svou teplotou měsícem příjemným, červenec vlhkým. Po vlhkém a
chladném srpnu přišlo září, jehož povětrnostní událostí byl zimní ráz na horách, kde
napadlo značné množství sněhu, jak noviny hlásily. U nás v polovině měsíce a kolem sv.
Václava byly noční mrazy. Ráno byla na polích i lukách jinovatka. Otavy nebylo možno
v srpnu sušit, čekáno na září, které také zklamalo. Poslední otavy byly dosušovány a
sklízeny počátkem měsíce října. Žita se sela počátkem října a seťové práce byly
dokončovány v měsíci listopadu.
1932
Letošní zima byla výstřední. Měsíc leden se vyznamenával březnovým počasím
jarním, neboť jeho teplota dosahovala plus 12 0C i plus 3 0C. V prvé polovině února
poklesla teplota a po 11. únoru dostavily se mrazy. Jinak byla zima suchá. Studený březen
rovnal se studenou svou teplotou lednu. Dne 22. března přihnala se hustá chumelenice,
která bývá jen v pochmurných dnech zimních. Střechy, pole a louky se bělaly bílou
pokrývkou a mrazy byly i minus 14 0C. Duben byl suchý a chladný. Během tohoto měsíce
byly vykonány jarní práce. Květen byl do poloviny suchý a parný, teplota dosahovala plus
25 0C. Ke konci měsíce se mírně ochladilo a dostavily se bouře s deštěm. Úroda byla na
zrno velmi dobrá. Brambor bylo málo. Švestek se hojně urodilo. Stromy byly tak obaleny,
že se větve lámaly pod tíhou a množstvím plodů. Hrušek a jablek bylo méně. Celý uplynulý
rok se zdál být neobyčejně suchým. Svědčila o tom vyschlá koryta potoků, nedostatek vody
ve studních a nářky zemědělců trnoucích strachy nad suchými poli a ztrátou podzemní
vláhy. Stromy, keře a všechny rostliny trpěly nedostatkem vláhy. Vše přesvědčovalo, že
nebylo vláhy nadbytek. A přece během roku byl normální počet srážek a dle statistiky
vydané státním meteorologickým ústavem v Praze, nevyšinul se z osmdesátiletého
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průměru. Kde byla pravda? Tu bylo třeba hledat ve zkušenosti a statistice v praxi i teorii.
Srážky měřené dešťoměrem dosáhly sice příslušné stupnice, ale vyskytovaly se v krátkém
údobí a potom zase dlouho nepršelo. Když se deště dostavily, vyprahlá a ztvrdlá země
nepostačila se vláhou napojit, a proto voda stekla do koryt potoků a řek a byla tak ztracena
pro úrodu a prameny. Celý rok byl celkem teplý. Nebývale teplým byl měsíc září. Rovněž
leden se chýlil od svého průměru. Nejchladnějším měsícem byl březen. První sníh napadl
ve středu dne 14. prosince. Sypal se tak hustě, že nebylo na několik kroků vidět. Napadlo
jej do výše 10 cm. Souvislá pokrývka neležela však ani necelých 15 dní. O vánočních
svátcích byla již pole holá. Podzimní orba se setím byly zdrženy, protože žně počaly déle
a jednak pro sucho nemohlo se orat.
1933
V prvé polovině ledna začalo mrznout a sněhu napadlo do výše 10 cm. Mrazy se
stupňovaly, až dosáhly minus 20 0C. Po třech nedělích nastala obleva. Teplá západní vlna
zbavila přírodu ledového příkrovu. Dny byly teplé, téměř jarní, ale deštivé. Od 12. února
dostavivší se mrazy se stupňovaly. Dne 14. února napadl sníh, ale zima neměla dlouhého
trvání. Měsíc březen byl teplý, duben však studený. Od května trvalo teplé, slunné a
bezdeštné počasí. Úroda byla dobrá, brambor ale málo. Otavy na lukách byly vypáleny,
jenom močálovitá nebo uměle zavlažovaná místa se zelenala a dala slabou sklizeň.
Jetelových otav nebylo. Polní práce byly těžké a namáhavé. Všude bylo nutno ježkem drtit
hroudy, aby se mohlo sít. Žita pro sucho většinou nevzešla. Málo bylo polí žitem osetých
a zelenajících se. Vzešla teprve po větším dešti dostavivším se 29. října. Dne 27. listopadu
ráno byla příroda zahalena sněhovým rouchem. Sníh se sice máčel, ale zůstal ležet. Jinak
byl listopad suchý a teplý. Nejtepleji bylo 15. listopadu, kdy teploměr ukazoval plus 130 C,
nejchladněji 9. listopadu s minus 60 C. Prosinec byl studený a suchý. Nejstudenějším byl
15. prosinec s minus 200 C. Příroda byla zahalena sněhovou rouškou. Pozoruhodnou byla
síla mrazů v měsíci prosinci neobvyklá. Mrazy s minus 200 C vyskytly se poprvé od kruté
zimy z roku 1929.
1934
Měsíc leden byl bez sněhu. V únoru sice sněhu trochu napadlo, ale brzy roztál,
takže koncem února dívalo se již jaro do kraje. Zima byla celkem mírná a dosti suchá. Jarní
práce polní započaly v druhé polovině března a byly dokončeny počátkem dubna. Tento
měsíc byl neobvykle teplý a vlhký. Vše rychle vzrůstalo. Obilí jenom kynulo. Nejvyšší
teplota byla 17. dubna – plus 28 0C. Dne 18. dubna se přihnala první jarní bouře. Uhodilo
do československého sboru opatřeného hromosvody. Byl to kulový blesk, který sjel po
hromosvodu do země. Květen byl horký a suchý. Průměrná teplota činila plus 16 0C a byla
o 2 0C vyšší, než dlouholetý normál. Srážek v tomto měsíci nebylo. Parné dni zbavovaly
zemi vlhkosti. Na polích vše podsýchalo. Krmení nebylo. Kratičké vojtěšky byly mnohde
dováženy na trakařích. Jetele byly bídné, samý plevel a někdy nebylo ničeho. Započatou
zkázu a zhoubu dokončil měsíc červen, v němž horka dosáhla plus 31 0C ve stínu. Letošní
rok byl pamětníky srovnáván s rokem 1885, který byl letošnímu suchem podobný, ale
obloha tehdy byla zamračená, a ne tak jasnomodrá jako letos. Smutný byl pohled na pole
a zahrady. Většina pšenic a ječmenů nevymetala. Z rezavých polí tu a tam čněla ojedinělá
stébla s kláskem. Jsou tak krátká, že bude je těžko svázat v snop. Sena se sklidila sotva
jedna třetina. Studny vysychaly, neboť spodní prameny nebyly napájeny. Ve dne museli
dlouhou čekat, než nějaká natekla. Obecní úřad vyhláškou zakázal pod pokutou 5,- Kč
čerpání vody do sudů na zalévání. Na Hřišti byly všechny studny bez vody, ba i školní
studna častokráte vody nedala. První deštík snesl se nad krajem 20. června, ale netrval
dlouho. Byla to jenom větší rosa na polích téměř neznatelná. Více zapršelo 26. června.
Rovněž 28. června zapršelo a 29. června přišel krátký, ale vydatný déšť. Zdálo se, že tyto
vláhy v posledním čase spadlé, zachrání zbytky úrody, ale nestalo se tak, neboť
v následujících dnech se dostavila opět vláda sucha. Teplota se stupňovala, až dosáhla
plus 33 0C ve stínu a na slunci přes plus 40 0C. byly to tropické dny, v nichž „Svatá Markyta
hodila srp do žita“. Letošní žně začaly dříve. Byla to smutná práce. Žitná stébla – ta nejdelší
– nedosahují ani 60 cm výše a v klásku sluncem spáleném objevují se 2 – 3 zrnka. Jenom
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v lepších, hlubších a vyhnojených polích vyrostlo žito do výše 1 metru a vzdorovalo suchu,
takže dá trochu lepší sklizeň. Lepší sklizeň jevila se i v sousedním katastru
suchomastském, a na polích s katastrem tím souvisejících, kde dostali vydatnou a
rozhodující vláhu 3. června, které se nám nedostalo. Déšť s bouří se dostavil 21. července
odpoledne a 4. srpna, také ze 4. na 5. srpna pršelo. Příroda okřála. V měsíci září dostavila
se dostatečná vláha a brambory – protože bylo teplo – suchu vzdorující se zmladily a daly
někde dobrou úrodu. Sena a otavy byly bídné. Nedostatek krmiva měl za následek
odprodávání dobytka, neboť se každý bál dlouhé zimy. Měsíc říjen byl teplý a suchý.
Nejtepleji bylo 1. a 2. října – plus 25 0C, nejnižší 23. října – minus 3 0C. mráz se opakoval
třikrát. Na lukách rozkvétaly květiny jako na sklonku léta a v zahradách mnohde kvetly
jabloně. Jaká bude zima? Uskuteční se průpovídka – kvetou-li stromy na podzim po druhé,
potrvá zima až do května? Listopad byl teplý. Dne 17. listopadu před polednem zatáhla se
obloha a notně zahřmělo. Za bouře, která je v polovině listopadu vzácným úkazem, spustil
se hustý déšť. Prosinec byl teplý a vlhký. Štěpy po odkvětu nasadily plody, které o
Vánocích dosáhly velikosti vlašského ořechu. V lese se našly i červené jahody a
v zahrádkách tu a tam rozkvetly růže. Poslední den v roce je teplý a blátivý. U Lounína na
kůlech byl semenný jetel.
1935
Počátkem ledna začalo se měnit počasí. Vzduch již nebyl tak vlhký. Do našich krajin
začalo zasahovat proudění chladného vzduchu, následkem čehož začalo i mrznout. První
mráz se dostavil 3. ledna a 4. ledna začal padat sníh. Mrazy dosáhly minus 12 0C. sněhová
pokrývka byla slabá. Ve středu 22. ledna se oteplilo a v následujících dnech vystoupil
teploměr na plus 8 0C, ale brzy na to zase přituhlo a 31. ledna se přihnala vichřice
s chumelenicí a tvořily se závěje. Únorové počasí bylo rozmanité. Po aprílovém a vcelku
dosti teplém únoru nastal březen. Začátek (1. a 2. března) byl teplý. 3. března se ochladilo
a padal sníh. Sněhu napadlo do výše 6 cm a střídaly se mrazy minus 14,5 0C až minus
13,5 0C. Na to se oteplilo. Sluneční záření způsobilo volné tání ledu a sněhu, ale noci byly
chladné. Rozdíly teploty denní a noční byly značné. Ke konci března se opět ochladilo, dne
29. března odpoledne zahalila těžká mračna oblohu. Za prudké vánice začalo se blýskat a
hřmít. Hřmění měli mnozí za burácení vichřice v divém chvatu ženoucí se kraje. Duben byl
ve své prvé polovině skutečným aprílem. Dosahovala-li teplota v některých dnech až plus
250 C, klesla jindy pod bod mrazu a dostavovaly se mrazíky i minus 6 0C. Druhá polovina
měsíce byla příjemnější. Ve dnech 17. a 18. pěkně zapršelo. O velikonočních svátcích 20.
a 21. i 22. dubna byly teplé jarní dny. Měsíc květen byl chladnější, než jeho dlouholetý
průměru o 1 až 2 0C. Nejvyšší teplota dosahovala plus 24 0C, nejnižší minus 6 0C. Úhrn
srážek v jedenácti dešťových dnech dle školního dešťoměru zakoupeného v měsíci dubnu,
činil 46,6 mm. Řepy pomrzly a musely se znovu vysazovat. Rovněž ořechy pomrzly.
Ostatním stromům ovocným nebylo ublíženo, neboť se opozdily ve vegetaci. Červen byl
suchý. V osmi dnech dešťových napršelo 27 mm. Teplota dosahovala i +35 0C. Byla to
tropická vedra, jaká byla v červnu před 160 lety. Těchto tropických dnů bylo sedm a
s letním maximem plus 25 0C bylo čtrnáct. Protože deště byly nepatrné, největší byl 29.
června, kdy napršelo 12 mm, obilí podsychalo. Ječmeny nevymetaly, ovoce padalo, ba i
stromy usychaly. V červenci teploty vyvrcholily. V šesti dešťových dnech napršelo 66 mm
vody. Nejvíce pršelo 3. července, kdy bylo naměřeno 51 mm. Měsíc srpen byl teplý a na
srážky vodní chudý. Během měsíce pršelo pouze 13. a 18. srpna, kdy bylo naměřeno až
13 mm vody. Počátek září byl chladný, ba dostavil se i mráz minus 1 0C. Potom se oteplilo,
takže 13. září ukazoval teploměr plus 28 0C. V tomto měsíci spadlo 68,5 mm vody v devíti
dešťových dnech. Nejvíce pršelo 4. a 5. září, kdy napršelo 15 mm vody. Říjen byl suchý a
teplý, ale noci byly chladné. Ke konci měsíce se chumelil i sníh (21.) a zůstal nějaký čas
ležet. Větve stromů se pod jeho tíhou lámaly. V osmi dnech napršelo 103 mm vody.
Největší srážky byly ve dnech 21., 23., 25. a 30. října, kdy obnášely celkově 78,7 mm.
V prosinci umrzlo, napadl slabý poprašek sněhový a nastala mírná zima trvající do konce
roku.
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1936
Měsíc leden byl celkem teplý, bez sněhu, jen se vyznačoval dešťovými přeháňkami.
I první část měsíce února byla deštivá, teprve po 10. únoru klesla teplota, padal sníh a
přituhly mrazy na minus 12 až minus 16 0C. To netrvalo dlouho, nastala obleva, pršelo.
Nestálé počasí bylo i v březnu (první bouře 2. března). Teprve druhá polovina přinesla
pravé jarní pěkné počasí, začaly slibně jarní práce, které jen noční mrazíky zdržovaly.
Duben byl teplý a vlhký s teplotami až plus 20 0C. V pěti deštivých dnech napršelo až přes
30 mm vody. Hodně pršelo i v květnu, červnu a červenci. Toto mělo špatný vliv na
zemědělské práce, které vázly, obilí poléhalo, výnosy byly podprůměrné. Teprve v srpnu
se počasí zlepšilo, opožděné žně mohly být dokončeny. Ani podzimní práce nemohly být
včas dokončeny pro deštivé a chladné počasí, protáhly se až do prosince. Na polích se
vyskytovalo množství myší, které poškodily ozimy, vojtěšky a jetele. V prosinci zejména na
vánoční svátky, umrzlo a menší mrazy trvaly až do konce roku. Uplynulý rok byl opravdu
rokem deštivým, neboť napršelo celkem přes 430 mm vody.
1937
V měsíci lednu byly počátkem mrazíky, později obleva způsobila vlhké, mlhavé a
nezdravé počasí. V noci z 15. na 16. ledna napadl sníh, byl to jen malý poprašek, mrazy
přituhly, pak sněhu přibylo. Dne 26. ledna pak padal další sníh, vál prudký vítr a dělal
závěje. Pak sníh roztál a tloukly nějaký čas holomrazy. Únorové počasí se vyznačovalo
nestálým počasím, byly časté oblevy a nad normálními teplotami za jihozápadního větru.
Březen byl chladný, v prvé polovině vlhký, jarní práce mohly počít až v druhé polovině.
Měsíc duben studený, s aprílovým počasím. Již 6. dubna byla první jarní bouře. Práce polní
byly skončeny v prvé polovině dubna. Květen byl teplejší a vlhký. Celkový stav jařin byl
dobrý. Podobně bylo i v červnu. V druhé polovině července začaly žně. Srpen byl na
počátku teplý, pak horký, teplota (9. srpna) byla plus 30 0C. Po 10. srpnu byly dny bouřlivé,
ochladilo se a počasí bylo pak proměnlivé. Úroda byla celkem dobrá, pšenice dala 600 kg
po korci, žito 300 kg. Také úroda brambor byla dobrá. Ovoce nebylo mnoho, jablka hodně
červivá, sklizeň ořechů byla veliká. Tento rok vlivem příhodného počasí bylo na polích i
mezích spousty myší. Píce bylo dosti, jen otavy byly řídké. Podzim byl celkem příznivý.
Prosinec vlhký a deštivý.
1938
Měsíc leden i únor byly celkem mírné, téměř bez sněhových srážek, s občasným
mrholením, jen tu a tam mrazíky od minus 2 0C do minus 5 0C. Březen málo deště, duben
trochu vlhký, květen teplejší, trochu více srážek, červen i červenec s většími teplotami.
Srpen měl sice srážek ve druhé polovině, trochu tím trpěly žně, v září bylo slunečno a
teplo, říjen již chladnější, listopad časté deště a v měsíci prosinci nevlídno a vlhko. Jinak
celý rok se v celku vyznačoval střídavým počasím, vcelku pohodou a přispěl k normální
úrodě jak obilovin, tak i okopanin. Rovněž píce bylo dosti, zvláště jetele a vojtěšky, otavy
však byly slabší. V druhé polovině měsíce srpna časté deště pozdržely trochu žně, které
se protáhly do 5. září. Hektarové výnosy byly dobré, rovněž okopaniny uspokojily.
1939
Měsíc leden byl téměř bez sněhu, místo něho bylo občas deštivo s menšími
přeháňkami, oblačnosti s mírnými teplotami rovněž i únor byl bez sněhu, vlhký, větrný, bez
větších srážek. Podobně tomu bylo i v prvé polovině měsíce března, až do 14. března,
začal padat sníh, vál prudký vítr, tvořily se závěje a již 15. března byl mráz, zima se
opozdila, teploty poklesly pod nulu, mrzlo až do druhé poloviny měsíce dubna, takže do
polí se mohlo až po 20. dubnu, a to spíše tam, kde bylo na sluníčku. Měsíc květen byl
teplejší s menšími ojedinělými deštíky, kdy se mohlo pak dosít jař a zaorat brambory.
V červnu bylo průměrné teplo a vegetace dohnala zpoždění. Rovněž v červenci bylo vlaho
a teplo. Žně se sice o několik dní opozdily, ale žňové práce proběhly normálně, jen
ojedinělé deštíky práce trochu narušovaly. Úroda byla vcelku průměrná, rovněž i sklizeň
brambor a řepy byla dobrá za pěkného počasí v září a říjnu, kdy mohla být provedena orba

10

a zaseto žito a pšenice. V listopadu byly ještě mlhy, rovněž i v měsíci prosinci. Teprve po
20. utuhlo a napadalo trochu sněhu za mrazu od minus 5 0C do minus 12 0C. Píce bylo
dostatek, také ovoce bylo dosti.
1940
Leden se už od počátku vyznačoval tuhými mrazy a častým připadáním sněhu.
Mrazy mnohdy byly minus 18 0C až minus 21 0C a trvaly do jara. Pomrzlo v obci mnoho
ovocných stromů. Jaro naproti tomu bylo vlahé a teplé, velmi příznivé k setí jařin. Též
brambory mohly být včas zaorány a řepa cukrovka zaseta. Píce vlivem pěkného počasí
bylo dosti. Úroda se vydařila, obilí mohlo být za pěkné pohody vymláceno a uklizeno
s pěknými hektarovými výnosy. Rovněž podzimní práce byly za pohody včas provedeny,
zároveň s pěknými vnosy brambor a řepy cukrovky, která byla vožena do cukrovaru do
Zdic a Berouna, a při zpětné cestě voženy do krechtů za stodolami řízky. Pěkné podzimní
počasí bylo až do první poloviny prosince, kdy teprve znovu se hlásila zima s menšími
mrazíky a sněhem. Úroda ovoce byla průměrná. Švestek bylo dosti, zájemců již méně.
1941
Smutně začal nový rok. I počasí nepřálo, bylo deštivo s občasným sněžením. Toho
roku bylo celkem vlhko s častými dešťovými srážkami. Práce se setím se částečně
opozdily, ale přece se podařilo řepu cukrovku zasít, protrhat a vyjednotit. Žně proběhly až
na nepatrné výjimky dobře a i úroda byla vcelku dobrá. Podzimní práce byly rovněž
v normálním čase dokončeny a úroda cukrovky i brambor byla uspokojivá. Zima s menšími
mrazíky začala již počátkem prosince. Vánoce zůstaly bez sněhu.
1942
Nový rok začal ve znamení tuhých mrazů, které dostoupily koncem ledna a
začátkem února až minus 27 0C. tuhé mrazy trvaly až do konce února. V březnu nastala
obleva, chladno bylo do konce měsíce, kdy i pršelo. Prvé tři dny v květnu mrzlo, pak nastalo
teplo. Dne 14. května přišla bouře a kroupy, 15., 16. a 17. května opět déšť s kroupami.
Byla spoušť na polích, místy splavena ornice. Dne 28. bylo parno, 29. ohromná průtrž
mračen s kroupami. Do 7. června velká vedra a 8. června opět veliká bouře s krupobitím.
V dalších dnech bylo ochlazení a deštivo do 16. června. Pak teprve nastalo krásné letní
počasí a vydrželo přes celý měsíc červenec a srpen. V srpnu přišlo velké sucho, vedra
dostoupila až na plus 45 0C na slunci, ve stínu bylo plus 40 0C. Celé září a říjen vydrželo
slunečné pěkné počasí, ale bylo sucho. Koncem října nastaly deště a ty trvaly i v měsíci
listopadu. Od poloviny listopadu nastaly mrazíky. Dne 21. listopadu napadlo 10 cm sněhu,
ten však brzy roztál a mlhavé a chladné počasí až do 24. prosince. Štědrý den nadělil zimu,
která se udržela až do konce roku. Úroda byla toho roku dobrá, rovněž i ovoce bylo dosti.
1943
Počátkem roku byl mrazivý a větrný. Sněhu napadalo málo. Od 8 ledna do 11. ledna
byly tuhé mrazy na naše poměry značné i přes minus 20 0C. Dne 12. ledna byla obleva až
do 24. ledna, pak mrazivo a jasno. Dne 28. ledna opět obleva a pršelo. Proměnlivo bylo do
11. února, 12. a 13. února byl bouřlivý vítr, dne 14. února utišení a pak do 23. března
sucho, slunečno s nočními mrazíky. Potom nastala změna, vichřice se sněhovými
přeháňkami. Po 1. dubnu padal sníh, trvaly noční mrazy do 10. dubna, potom nastalo
oteplení a pršelo. Dne 13. dubna teplé a slunečné počasí do 24. dubna, přišlo ochlazení a
pršelo. Po několikadenním vyjasnění se opět otepluje a jarní pěkné počasí trvá až do konce
dubna. V květnu se ochladilo a 19. a 20. noční mrazy poškodily kvetoucí rostliny. Dne 25.
a 26. května slabé přeháňky, pak slunečno až do 1. června. Ve dnech 10. až 12. května
deštivo a aprílové počasí. Ve dnech 16. a 17. května ochlazení. Pak se oteplilo a bylo přes
celý měsíc červen a červenec sucho a teplo. Ve dnech 12. a 13. července pršelo. Znovu
nastalo vedro a téměř tropická vedra dostoupila 3. srpna 50 0C na slunci a 45 0C ve stínu.
Dne 11. srpna přišly velké bouře. Potom nastalo znovu sucho a bylo chladněji až do konce
srpna. V září bylo teplo až plus 30 0C, dne 8. září déšť, též 16. září, dále byla mlha a
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chladno, které trvalo do 29. září. Pak vanul severní vítr a přeprchávalo. První mrazíky přišly
už 12. října. Dále trvalo suché počasí s většími nočními mrazíky koncem října. Dne 6.
listopadu napadl první sníh. V prosinci nastalo další suché počasí s nočními mrazy, které
byl minus 4 až minus 6 0C. Vánoce byly trochu ve sněhu. Po slabé sněhové přikrývce
nastala 27. prosince obleva, mlhavo, slabý déšť. Na Silvestra začínalo mrznout. Půda byla
úplně suchá.
1944
Na Nový rok mrzlo, ale 2. ledna byla obleva. Větrné a nevlídné počasí trvalo až do
9. února. Ve dnech 10. a 11. února byl mráz a sněžilo, tvořily se závěje. Ve dnech 22. –
24. února byl mráz až minus 13 a minus 18 0C. Ve dnech 1. – 3. března nastala obleva,
pak nastalo opětně utužení mrazů, opětná obleva, která trvala až do 12. března. Dne 13.
března byla bouře s blýskáním a sněhem. V noci sněžilo, byl mráz, ve dne obleva. Dne 17.
až 28. března bylo pěkně teplo. 29. března se ochladilo, byla vánice. Dne 1. dubna vydatné
sněžení a mráz. Ve dnech 2. – 4. dubna bylo teplo, teploměr ukazoval plus 14 0C. Od 6.
dubna nastala série krásných slunečných dní. Dne 24. dubna bylo vedro a hned 25. dubna
přišlo ochlazení a déšť. Dne 9. května opět pěkně s nočními mrazíky. Od 18. do 25. května
střídavě pěkně a deštivo. Celý měsíc červen byl chladný a deštivý. Teprve koncem června
se oteplilo. Údobí veder trvalo počátkem července, pak teplo a denně téměř pršelo. Žně
se nevydařily, byly mokré. Teprve 5. srpna nastal obrat a bylo krásné letní počasí až do
26. září, pak se ochladilo a teprve poslední týden byl teplejší. Začátkem měsíce října
nastaly mlhy, bylo chladno. Ve dnech 9. – 11. listopadu padal první sníh a začalo zvolna
mrznout. Mrazy minus 8 0C až minus 10 0C trvaly přes vánoční svátky až do konce roku.
Na Silvestra celý den sněžilo. Jarní práce proběhly normálně, úroda byla celkem dobrá,
ale žně se stálými dešti pokazily a na obilí byly ztráty. Brambor a řepy se urodilo dostatek,
rovněž i ovoce, zejména švestky a jablka. Během roku rostlo dostatek hub, zejména hříbky.
1945
Začátkem roku byly tuhé mrazy, sněžení až do poloviny ledna, pak nastala obleva,
opětné ochlazení a vítr. Dne 28. ledna sněžilo, nastala znovu oblev až do 13. února.
Ochlazování, proměnlivo a déšť trval do 25. března, pak nastaly krásné jarní dny do 13.
dubna, které byly přerušeny jarní bouří a ochlazením. Do konce měsíce dubna zůstalo
teplo, ale prvé květnové dny byly pošmourné, nevlídné a deštivé. Od 8. do 17. května bylo
krásně, teplota dosáhla až plus 29 0C. Dne 18. května přišel déšť a 19. května velké,
strašné krupobití, při němž padaly kroupy ve velikosti pěsti o váze až ½ kg. Následky byly
hrozné – rozbité střechy, vytlučená okna, otlučené stromy a rostlinstvo. Úroda téměř
zničena. U Macourků na statku a v Havlíčkově mlýně pod skalami přívaly vody s nánosem
bahna vnikly do stájí i bytů a natropily značné škody. Pak nastala tropická vedra a denně
bouře. Od 20. června každý den pršelo až do začátku července. Počasí se potom uklidnilo,
nastaly pěkné dny až do 11. července. Potom znovu vedra až plus 40 0C do začátku srpna.
Do 9. září bylo pěkně, teplo plus 20 0C, které trvalo do konce září. Říjen byl ve znamení
dešťů, teploty plus 8 0C až do 22 října, pak bylo oteplení do 10. listopadu, kdy přišly první
mrazíky. Do vánočních svátků se střídaly mrazy s teplotou od minus 10 0C do minus 2 0C
s oblevami. Vánoce byly blátivé a nevlídné. Dne 28. prosince byla teplota plus 5 0C. Takové
počasí trvalo až do konce roku. Úroda tohoto roku byla poznamenána jarním krupobitím,
nebyla valná a ovoce též málo.
1946
Rok 1946 začínal tuhými mrazy, které trvaly až do konce ledna. V únoru a březnu
pršelo. Od poloviny března bylo pěkné počasí, v dubnu bylo též pěkně a teplo. Teprve
koncem dubna se ochladilo a tento ráz počasí trval až do poloviny května. Občas pršelo.
V druhé polovině června svítilo pěkně slunce. V červenci se střídaly pěkné a deštivé dny,
stejně tomu bylo také tak i po celou polovinu srpna. Pak se vyčasilo a suché počasí bylo
v září i v říjnu. V říjnu se ochladilo a dne 22. října byl první mráz minus 6 0C. Mrazíky
povolily a pak déšť bičoval zemi až do začátku listopadu. První sníh napadl až 12. prosince.
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Dne 22. prosince dostoupily mrazy výše minus 27 0C. Na Vánoce sněžilo a mrzlo až do
konce roku. Jinak byl tento rok úrodný. Žně proběhly normálně, i obilí dosti sypalo. Brambor
i řepy cukrovky se urodilo dostatek. Rovněž ovoce, zejména švestek, bylo hojně.
1947
Počátek roku byl velmi nevlídný – chladný. Dne 10. ledna byl mráz minus 26 0C.
uprostřed měsíce ledna bylo krátké, přechodné oteplení. V únoru sněžilo a koncem měsíce
se dostavily prudké vánice. Tvořily se závěje. Značnými mrazy byl na rybníku led 50 – 80
cm silný. Děti si do sytosti užily na rybníku klouzání a bruslení. Začátek března sněžilo a
zimní ráz počasí trval až do konce měsíce. V dubnu se oteplilo, bylo krásně a příjemně,
teplo. Také měsíc květen nahradil teplem studenou zimu. Teploty tehdy dosahovaly až plus
35 0C. V červnu se ochladilo, přeprchlo, v polovině měsíce přišly bouřky. Měsíc červenec,
srpen, září i říjen byla vedra, sucho. Teplota dosáhla až plus 36 0C. Po velkém suchu
nastaly v listopadu slabé mrazíky, které netrvaly dlouho, přišly deště s přestávkami
trvajícími do Vánoc. Před Štědrým dnem byl malý mráz, ale pak nastaly deštivé dny a
pršelo do konce roku. Vánoce byly na blátě. Vcelku můžeme zaznamenat, že rok 1947 se
vyznačoval velkým suchem. Téměř 4 měsíce kromě jen nepatrných srážek nepršelo.
V důsledku toho byla velká neúroda, jak o žních, tak i při sklizni brambor a cukrové řepy.
Píce pro dobytek bylo rovněž nedostatek. Zemědělci odejeli do pohraničí na sena, aby měli
potřebnou píci na zimu i na jaro. Velkoryse se zachoval Sovětský svaz, který nám poskytl
ze své zásoby chybějící obilí. Tím byla jeho zásluhou zažehnána u nás bída.
1948
Po loňské tuhé zimě byla v lednu a únoru zima celkem mírná. V lednu a do polovice
měsíce února pršelo. Pak napadlo 5 – 6 cm sněhu a byly mrazy minus 6 0C až minus 7 0C.
Teprve ve druhé polovině února se zima ohlásila s mrazy minus 14 0C až minus 25 0C.
V březnu nastalo pěkné počasí, ale v noci byly mrazíky, které způsobily namrznutí
stromoví. Duben byl suchý, byly obavy z opětné neúrody. Déšť přišel až v poslední den
dubna. Květen a téměř celé léto bylo sucho, jen tu a tam zapršelo. V listopadu se ochladilo,
ale pak nastaly deště až do konce roku. Vánoční svátky byly černé – na blátě. Poslední
den v roce na Silvestra vydatně sněžilo..
1949
V měsíci lednu nastaly silné mrazy bez sněhu. V polovině února se oteplilo a
nastaly deště. Dne 2. března přišla silná vichřice v síle 130 km za hodinu, pak následovaly
sněhové vánice a mrazy zesílily. Denní teploty stoupaly nad nulu, ale k ránu hodně mrzlo.
Mrazy přišly ještě v květnu, konkrétně 9. a 10. Třešně, ořechy a jiné ovocné stromy silně
namrzly, rovněž vzešlá řepa, mák a zelenina vzaly za své. Léto bylo suché a mělo občasné
bouřky. Též podzim byl suchý a bez vláhy. Teprve říjen a listopad přinesly vláhu. První
mrazy nastaly těsně před vánočními svátky. Sníh padal na Štědrý večer. Zima zůstala
mírná až do konce roku.
A co dnes …
Faktem je, že období sucha není otázkou jenom posledních let – ta byla – jak vyplývá
z textu předcházejících stránek ve Tmani – alespoň ve zmiňovaném třicetiletém období XX.
stolení – v určitém stupni vždycky a ani nemusíme tento fakt hledat utajený mezi řádky.
Zásadní bylo, do jaké míry jsme si to uvědomovali, jak jsme se s tím vyrovnávali, jaké to mělo
dopady především na zemědělství a jaká jsme činili opatření pro snížení důsledků sucha.
Obvykle se jednalo jednak o nařízení s plošným zákazem používání pitné vody se zákazem
k jejímu použití pro zalévání na zahradách nebo k umývání osobních aut na Berounsku a
Hořovicku, jednak o zákazech rozdělávání otevřených ohňů ve volné přírodě s cílem zamezení
vzniku požárů způsobujících značné materiální škody. Pokud nařízená opatření (omezení
spotřeby vody) mají splnit očekávání s nimi spojená, je nutný nejen postup územních
samosprávných orgánů, ale především jejich pochopení všemi obyvateli, vůle je naplňovat a
plně si uvědomovat jejich význam. Na následujících dvou stránkách uveřejňujeme odpověď
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akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun na dotazy pana Antonína Plátěnky
mladšího, týkající se zásobování pitnou vodou v naší obci, v níž jsou odpovědi na otázky, které
si kladou asi mnozí z nás.
… a potom že je diskuse o počasí nudná záležitost …
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Odpovědi, jenž jsou svým způsobem zcela jistě fundované, ale zároveň vnášejí do celé
problematiky řadu dalších otázek. Proto nezbývá, než se jim dále věnovat a hledat způsoby,
jak celou situaci v obci alespoň o trochu zlepšit…
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FOTO Z HISTORIE TMANĚ - ÚVODNÍ DÍL

Mapa Tmaně a jejího okolí z konce 19. století
Z mapy je zřejmé, jak malá byla Tmaň kolem roku 1880. V té době byl ve Tmani postaven pouze zámek
s přilehlým dvorem, několik málo domů v místech dnešní návsi a několik domů v Chaloupkách. Na
stejném místě jako dnes stál kostel sv. Jiří se hřbitovem, Zelený kříž, mlýn v Podskalí a Havlíčkův mlýn.
Zajímavá je trasa hlavní cesty ze Suchomast do Králova dvora: vedla tehdy okolo rybníku Jezdičák, kostela
sv. Jiří k Zelenému kříži a dále přes les Habří do Křižatek, kterým se tehdy říkalo Schmiedberg. Tam
zřejmě z větší části navazovala na dnešní cestu a později vedla kolem tehdejšího Ovčína (byl poblíž
králodvorského plynojemu) a kolem pozdější cementárny.
Přes Tmaň tato hlavní cesta nevedla. Do Slavík a na Lounín bylo nutno jezdit polními cestami.
Dnešní cesta od kostela CČSH přes Ručičku tenkrát neexistovala, a ke Křížku (dnes tomu říkají Pěticestí)
se jezdilo zřejmě od hřbitova kolem Zeleného kříže a po Koši. Škola byla vystavěna v roce 1884, výstavba
domů na Hřišti, podobně jako kostel Jiřího z Poděbrad církve československé husitské probíhala až ve
dvacátých letech minulého století.
František Procházka
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Z DĚNÍ V OBCI…
Třídění odpadu
Již prakticky každý z nás si uvědomuje problematiku tříděného odpadu a její
nezbytnosti vzhledem k enormnímu zatížení naší planety odpadem všeho druhu. Bohužel
najdou se i tací, kteří si tuto skutečnost neuvědomují, a podle toho i tak jednají. S jedním
takovým případem jsem se setkali minulý měsíc v naší obci (viz opis korespondence s firmou
Rumpold). Pokud byste v budoucnu něco podobného zaregistrovali i vy, dejte nám prosím
vědět…
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v srpnu 2019 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. srpna 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.

Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v srpnu 2019
všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby:
V neděli dne 4. srpna 2019 v 17:00 hodin spojené se slavnostní primicí farářky
Jany Šmardové-Koulové (pozvánka níže).
A dále také v neděli dne 18. srpna 2019 v 17:00 hodin.
Vážené sestry, milí bratři, milí přátelé.
Děkuji všem Vám za spoluprožití svátečního dne, kdy jsem dne 27.7. 2019 v 15 hodin přijala
z Boží milosti kněžské svěcení, na místě nám všem Čechům vzácném, na místě, kde Slovo
Boží jazykem českým hlásáno býti má. V kapli Betlémské, na místě působení Mistra Jana
Husa. Děkuji všem, kdo mne na této pouti životem provázeli a provázejí, ať již osobně nebo
v Duchu.
Je tedy čas uchopit toto poslání a jít cestou Hospodinovou dál. Věřím, že i Vy, kteří
nevyznáváte Ježíše Krista jako svého Pána, ale jste rozhodnuti konat DOBRO a být světlem
sobě, své rodině i druhým, přijmete mé pozvání do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani Církve
československé husitské. Sbor je dílem možná též Vašich předků, tedy domovem nás všech
a místem pro modlitby – pro přání upřímná a srdečná, vyslovená s pokorou i s poděkováním
a odevzdaná zcela do rukou Božích.
Dovoluji si Vás všechny pozvat na svou primici1 v neděli 4. srpna 2019
od 17 hodin ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Po skončení Vás též srdečně zvu na slavnostní přípitek. V této době by měla být dokončena
i poslední fáze rekonstrukce střechy a přípitek bude též poděkováním za pomoc.
Jana Šmardová-Koulová

1

Primice nebo také primiční mše (z lat. slova primitie, jenž označuje „prvotinu – první úrodu“, či z prima
missa neboli „první mše“) je v církvi označení první mše, bohoslužby, kterou slavnostně slouží nově
vysvěcený kněz (novokněz) za účasti náboženské obce, ze kterého tento novokněz pochází.
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Dětské centrum Světlušky
Projekt o M. R. Štefanikovi byl úspěšně dokončen
Světlušky úspěšně dokončily projekt o Milanu Rastislavu Štefánikovi, spousta krásných
prací, fotografií, a hlavně zážitků při cestách do historie. To nejdůležitější je, že v myslích dětí
z něho něco zůstane ... kdyby jen zrnko, má to smysl, i ze zrnka může jednou vyrůst velký
strom, který svým ovocem osvěží mnohé. Děkujeme Pražské diecézi za finanční zajištění
projektu.
Práce našich dětí byla velice dobře hodnocena i na Slovensku. Při letošních pietních
poutích na Slovensku, kterých se zúčastnila opět naše Náboženská obec CČSH spolu s
pořádající Československou obcí legionářskou, byly Světluškám věnovány Nadací M. R.
Štefánika odznáčky s jeho portrétem.
Druhý Letní tábor Světlušek
Ve dnech od 9. do 18. července 2019 se konal v pořadí již druhý Letní tábor Světlušek
ve Sloupu v Čechách. Děti byly ubytovány přímo pod hradem Sloup. Je to místo opravdu
pohádkové a do lesa i k vodě a ke skalním jeskyním jen kousek.
Všechny děti mají jistě co vyprávět, zažili jsme toho opravdu mnoho za těch devět dní.
Chtěli bychom poděkovat Středočeskému kraji za přidělenou dotaci, která nám velice
pomohla, abychom dětem připravili pestrý program – seznamovali se s řemesly, tradicemi,
vyzkoušeli si jízdu na koních, využili Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách k vlastní tvorbě.
Děkujeme Obci Tmaň za zajištění odvozu dětí zpět do Tmaně a celému týmu, který se
o děti staral.
Po výletu na Ještěd jsme se vypravili pozdravit předního sklářského výtvarníka a
poděkovat mu za jeho
celoživotní
dílo,
kterým
proslavil
Českou republiku a
sklářské řemeslo ve
světě. Karel Wünsch
navrhl v roce 1970
užitkovou keramiku a
soubor sklenic pro
Ještěd. Příští rok to
tedy bude 50 let.
Pozval nás domů, a
dokonce
do
své
pracovny, kde nám
prozradil zajímavosti,
které každý neví.
Světlušky
se
okamžitě ptaly, proč
je konvička modrá,
když ostatní jsou
hnědé. A tak jsme se
dostali do zákulisí a viděli i zkušební vzorky. Dnes uvidíte soupravy jen ve vitríně na Ještědu
nebo v muzeu. Lidé a čas ponechali z mnoha kusů jen pár výstavních exemplářů.
My děkujeme za přijetí i krásné povídání u milých manželů Wünschových, kteří spolu
letos oslavili diamantovou svatbu (60 let na společné cestě životem), přejeme do Sloupu v
Čechách hodně zdraví a spokojenosti i šikovné následovníky ve sklářském řemesle.
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Nový ročník 2019 - 2020
Oproti původním předpokladům, se do nového ročníku
přihlásil stejný počet týmů jako v loňském roce. Nenaplnily se tak
katastrofické scénáře, které hovořily o tom, že mnoho týmů
v berounském okrese zruší své B týmy, či že dokonce v některých
obcích zaniknou fotbalové oddíly celé. Jediným nepřihlášeným týmem je tak B tým Stašova,
kterého však v B skupině IV. třídy nahradil nově vzniklý rezervní tým Žebráku.
Samotný losovací aktiv, jenž proběhl v Praskolesích v pátek 19. července 2019, byl
velmi rychlý i velmi stručný. Výkonný výbor jako již tradičně konstatoval velký úbytek
rozhodčích, ovšem bez jakéhokoliv návrhu řešení této neutěšitelné situace. Stejně tak jsme se
nedočkali instruktážního videa k novým pravidlům kopané, které vstupují v platnost
v nadcházejícím ročníku. Důvodem byl údajně nefunkční projektor. A tak si v této záležitosti
bude muset poradit každý tým sám.
A jaké změny tedy hráče, trenéry i fotbalové fanoušky čekají?
1. Žádní útočící hráči ve zdi
První ze změn se týká složení hráčů v obranné zdi při přímých kopech. Největší problém bude
se změnou, že ve zdi nově nesmí stát hráč útočícího týmu. Aby se jednalo o obrannou zeď,
musí v ní být minimálně tři hráči. V takovém případě musí být hráč útočícího týmu minimálně
jeden metr od zdi. Celé se to posuzuje až v době samotného kopu, což bude pro rozhodčího
velmi problematické posoudit.
2. Gól dosažený rukou útočícího hráče neplatí
Na této změně se shodla drtivá většina fotbalové veřejnosti. Pokud si totiž útočící hráč pomůže
při skórování rukou (byť neúmyslně), gól platit nebude. To platí i v případě, že míč se od ruky
neodrazí přímo do sítě, ale danému týmu pomůže získat gólovou příležitost.
3. Odkop od branky i do vlastní šestnáctky
Od června nemusí hráči, kteří provádějí odkop od vlastní branky, přihrávat míč mimo vlastní
pokutové území. Pokud to uznají za vhodné, mohou zvolit rozehrávku nakrátko a přihrát míč
spoluhráči, který se nachází uvnitř pokutového území.
4. Kdo šlápne na čáru, (ne)bojí se kočáru
Také další změna se týká gólmanů, tentokrát jejich postavení při pokutových kopech. „Doteď
platilo, že brankář musí být v momentě zahrávání penalty oběma nohama na brankové čáře
nebo nad její úrovní. Změna nyní přichází s tím, že gólman musí být v momentě zahrávání
pokutového kopu na čáře nejméně částí jedné nohy. Druhou může mít před ní i za ní.
5. Míč rozhodčího
Do června letošního roku platilo, že rozhodčí je součástí hry. Pokud byl tedy sudí zasažen
míčem, pokračovalo se ve hře dál. Díky tomu vznikaly občas kontroverzní situace, kdy došlo
ke změně držení míče, případně mohl tento nešťastný zásah rozhodčího pomoci jednomu z
týmů do gólové příležitosti. Tomu je však konec. K přerušení hry a následnému míči
rozhodčího nyní dojde ve třech případech. Zaprvé pokud se od rozhodčího odrazí míč přímo
za záda jednoho z brankářů a padne tím branka. Zadruhé pokud se po zásahu rozhodčího
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dostane jedno z mužstev do zjevné útočné akce a zatřetí pokud změní míč po zásahu
rozhodčího majitele.
6. Karty pro trenéry
Z této změny pravidel rozhodně nebudou mít radost trenérští bouřliváci. Podle nového výkladu
totiž bude moci hlavní sudí udělit karty obou barev také trenérům. Do této doby fungovalo jako
postih pro trenéry během utkání vykázání na tribunu. Výrazně to usnadní práci rozhodčím.
Když jste chtěl nyní někoho vykázat na tribunu, tak to nebylo moc průkazné, lidé nevěděli, co
a jak si říkáte. Takhle ukážete kartu a pro všechny je to jasné znamení, že je něco špatně.
7. Ze hřiště nejkratší možnou cestou
I tato změna má za cíl boj proti neustálému zdržování hry a natahování času. Ve chvíli, kdy se
trenér rozhodne vystřídat některého ze svých fotbalistů, bude muset střídaný hráč opustit
hřiště v nejbližším možném místě. Nemělo by tak docházet k pomalým vycházkám k půlicí
čáře, které trvají desítky vteřin.
Toliko málo tedy k novým pravidlům…
Co se týče našeho týmu TJ VČS Tmaň, byl přiřazen do zcela stejné skupiny jako
v loňském roce. Jedinou změnou je to, že tým Hýskova, jenž postoupil do III. třídy nahradil tým
ze Svaté, která naopak ze III. třídy sestoupila.
Cíl pro nadcházející sezónu je proto jednoznačný. Konečné druhé místo z loňské
sezóny velí poprat se opět o příčky nejvyšší a pokusit se do třetice o návrat do III. třídy.
Napomoci by k tomu měla i skutečnost, že se s největší pravděpodobností podaří udržet
pohromadě kompletně celý kádr z poslední sezóny a jisté je již i nyní to, že bude dokonce
posílen o dva nové hráče. Tomáše Hebedu, jenž se po několika letech pokusí o návrat ke
kopané a především pak Radka Šedivého, jenž ještě v loňském roce působil v pražského týmu
I.B třídy TJ Sokola Lipenec.
Zároveň finišuje dostavba nových kabin na
fotbalovém areálu, tak abychom mohli nejpozději první
domácí utkání 31.8.2019 se Zdejcinou zahájit již
v novém.
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Naplno by se také měla rozběhnout práce s mládeží. Po zkušebním nultém ročníku
bychom rádi zahájili intenzivnější přípravu dětí, a to pravidelnými tréninky v úterý a čtvrtek. To
vše pod vedením nového, ale velmi zkušeného trenéra, pana Vladimíra Kincla ze Všeradic,
kterému by měl být vždy po ruce někdo další z dobrovolníků z řad našich hráčů i funkcionářů.

Los našeho týmu pro podzimní část sezóny naleznete níže. Těšíme se na vaši podporu
při domácích zápasech i při vašich výjezdech na naše utkání na půdě soupeře.

Termíny mistrovských utkání fotbalistů TJ VČS Tmaň – PODZIM 2019:
1.

25.8.

NE

14:00

VENKU

CHYŇAVA B

2.

31.8.

SO

14:00

DOMA

ZDEJCINA

3.

7.9.

SO

14:00

VENKU

VIŽINA

4.

14.9.

SO

13:30

DOMA

VYSOKÝ ÚJEZD

5.

22.9.

NE

13:30

VENKU

TETÍN B

6.

28.9.

SO

13:00

DOMA

ZDICE B

7.

5.10.

SO

13:00

VENKU

OSOV

8.

12.10.

SO

12:30

VENKU

CHRUSTENICE

9.

19.10.

SO

12:30

DOMA

SVATÁ

10.

27.10.

NE

10:15

VENKU

CHODOUŇ

11.

2.11.

SO

11:00

DOMA

SRBSKO
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INFO OBCE
Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Otvírací doba v srpnu:
pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
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.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej ve Tmani v úterý dne 20. srpna 2019
autobusová zastávka nad školou – v 16:20 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: pondělí – pátek v době od 9:00 do 16:00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

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

3. - 4. 8. 2019
10. - 11. 8. 2019
17. - 18. 8. 2019
24. - 25. 8. 2019
31. 8. - 1. 9. 2019

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Marie Zímová
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Magdalena Třesohlavá
Beroun, Železniční stanice
MUDr. Iva Závorová
Žebrák, Pacovského 277
MUDr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68

Telefon

311 583 140
601 371 200
311 621 497
311 533 447
311 533 384

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 ve složení:
Horáček Jaroslav, Frühling Jaromír, Soukupová Šárka, Vinšová Petra, Závorová Marcela .
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 1. srpna 2019.
Cena výtisku 5,- Kč.
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